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Português
ACORDO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL
PARA DETERMINADOS SOFTWARES E SERVIÇOS A SEREM
USADOS COM O SEU PRODUTO SONY
IMPORTANTE – LEIA ESTE ACORDO ANTES DE
USAR O SEU PRODUTO SONY. O USO DO SEU
PRODUTO IMPLICA NA SUA ACEITAÇÃO DOS
TERMOS E CONDIÇÕES DESTE ACORDO.
Este Acordo de Licença de Usuário Final
(“EULA” - End User License Agreement)
trata-se de um acordo legal entre você e a
Sony Electronics Inc. (“Sony”), concessora
do software (exceto softwares que sejam
controlados por outras licenças e que estejam
indicados abaixo como “Softwares
Excluídos”) que acompanha este Produto
Sony, e de materiais correspondentes que
devem estar relacionados como “Software
Sony”. Este Acordo abrange o Software
Sony e os softwares dos seus concessores
terceiros de licenças (“Concessores terceiros
de Licenças”), e a documentação impressa
ou “online” que os acompanham. O Software
Sony inclui o software do seu Produto Sony e
outros softwares, atualizações ou softwares
modificados, fornecidos a você pela Sony, se
armazenados em mídia, ou baixados para o
Produto Sony através de qualquer método.
Este Produto Sony inclui também a função
Sony Entertainment Network que fornece
acesso a serviços de conteúdo selecionado
(“Serviços”) de concessores de conteúdo
incluindo entidades Sony que não a Sony
Electronics Inc. (“Terceiros Provedores”)
como uma cortesia para você. A função
Sony Entertainment Network proporciona
também que você acesse o serviço de
conteúdo selecionado Sony (“Serviço
de Conteúdo Sony”), cujos serviços e
conteúdos (“Conteúdo Sony”) podem
ser considerados como Sony Software
neste Acordo (EULA). A função Sony
Entertainment Network requer uma conexão
de Internet. A sua habilidade em acessar
Serviços e a qualidade dos Serviços

oferecidos depende do seu contrato de
serviço com o seu provedor de Internet, bem
como da velocidade de conexão em banda
larga à Internet que você usa. A variação da
qualidade de vídeo e o tamanho da imagem
estão relacionados com a velocidade do
serviço de banda larga do seu provedor de
Internet e como estes foram fornecidos por
Provedores Terceiros. O conteúdo, incluindo
mas não limitado a dados, músicas, sons,
fotografias, imagens, gráficos, retratos,
softwares, textos, vídeos, mensagens,
identificadores ou outros
materiais, fornecidos por Provedores
Terceiros (“Conteúdo”) e a disponibilidade
de Serviços são de critério exclusivo e sob o
controle de Provedores Terceiros. O
Conteúdo e Serviços de cada Terceiro são
fornecidos de acordo com os termos e
condições deste Provedor Terceiro.
Conteúdo Promocional pode requerer taxas
adicionais e/ou registro com Provedor
Terceiro através do computador. O Serviço
e o Conteúdo podem ser usados somente
para o seu uso pessoal, visualização
particular não podendo ser usado para
exibições em apresentações não teatrais
ou qualquer exibição ou visualização onde
(ou locais onde) é cobrado uma taxa para
admissão, acesso ou visualização, ou para
qualquer exibição ou visualização pública.
Os Serviços podem ser modificados
a qualquer momento e podem ficar
indisponíveis de tempos em tempos.
O SOFTWARE SONY E OS SERVIÇOS PERMITEM
A SONY, PROVEDORES TERCEIROS E/OU
OUTROS TERCEIROS, COLETAR DADOS DE,
CONTROLAR E/OU MONITORAR O PRODUTO
SONY E OUTROS DISPOSITIVOS CONECTADOS
OU INTERAGINDO COM O SOFTWARE SONY.
VOCÊ ESTARÁ CONSENTINDO ATRAVÉS DESTE
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DOCUMENTO ESTAS ATIVIDADES. VOCÊ
CONCORDA TAMBÉM COM A POLÍTICA DE
PRIVACIDADE DA SONY QUE ESTÁ DISPONÍVEL
NO ENDEREÇO HTTP://WWW.SONY.COM/
SELPRIVACY. ENTRE EM CONTATO COM OS
PROVEDORES TERCEIROS RELEVANTES
OU OUTROS TERCEIROS PARA A POLÍTICA
DE PRIVACIDADE RELACIONADA AOS SEUS
SERVIÇOS. UTILIZANDO O SEU PRODUTO
SONY, VOCÊ ESTÁ DETERMINADO A ACEITAR
OS TERMOS DESTE ACORDO E A POLÍTICA DE
PRIVACIDADE DA SONY. Se você não concordar
com os termos deste Acordo ou com a política
de privacidade da Sony, que são retificados de
tempos em tempos pela Sony conforme o seu
critério, a Sony não lhe concederá a licença
do Software Sony e o acesso aos Serviços, e
você deverá contatar imediatamente a Sony
para obter instruções sobre a devolução do
Produto Sony não utilizado e do Software
incluso, e para obter informações acerca das
condições de reembolso.
LICENÇA DE SOFTWARE
Você deverá usar o Software Sony somente
como especificado neste documento. O
Software Sony é licenciado e não vendido.
A Sony e os seus Concessores de Licenças
concedem a você uma licença limitada
para o uso do Software Sony somente no
Produto Sony. O Software Sony pode criar
arquivos automaticamente para usar com o
Software Sony, e você está de acordo que
estes arquivos de dados serão considerados
como parte do Software Sony. O Software
Sony está licenciado como um produto único
e você não pode separar suas partes para
usar em mais de um dispositivo a menos que
tenha uma autorização expressa da Sony.
Você concorda em não modificar, reverter
a engenharia, descompilar ou desmontar o
Software Sony inteiramente ou em parte, ou
usar o Software Sony inteiramente ou em
parte para qualquer propósito que não seja
permitido neste Acordo. Além disso, você
não poderá alugar o Software Sony, mas
você pode transferir todos os seus direitos
deste Acordo somente como parte de uma
venda ou transferência do Produto Sony,
desde que não retenha cópias, transfira o
Software Sony em sua totalidade (incluindo
todas as cópias, partes componentes,
qualquer mídia, materiais impressos, todas
as versões e quaisquer atualizações do
Software Sony e deste Acordo), e que o
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receptor concorde com os termos deste
Acordo. A Sony e seus Concessores de
Licenças retêm todos os direitos que este
Acordo não lhe concede explicitamente. Você
compreende, tem conhecimento e concorda
que o software, serviços de rede ou outros
produtos que não o Software Sony dos quais
o desempenho do Software Sony depende
pode ser interrompido ou descontinuado
de acordo com o critério do fornecedor
(fornecedor do software, de serviço, de
Terceiros, etc.) ou pela própria Sony.
CONTA DO USUÁRIO
Como parte do acordo para permitir que
você acesse, navegue ou use os Serviços e
o Conteúdo, Terceiros e/ou outros terceiros
podem requerer que você estabeleça
uma conta de usuário (“Conta”) onde você
deve fornecer informações verdadeiras,
corretas e completas sobre você e manter
estas informações atualizadas. Você
será responsável por manter em segredo
quaisquer senhas relacionadas com a Conta.
DIREITOS DA SONY AO MATERIAL DO USUÁRIO
Se você enviar qualquer comunicação
ou material para a Sony através de um
correio eletrônico (email) ou de outra forma
(“Materiais”), incluindo qualquer seleção,
comentário, dados, dúvidas, sugestões ou
semelhante, todos estes Materiais são, e
serão tratados como não confidenciais, sem
direitos e não patenteados. Desta forma,
você desiste de qualquer reclamação sobre
o uso destes Materiais com respeito à
violação de qualquer direito incluindo direitos
morais, de privacidade, de propriedade e
de outros direitos, direitos de publicidade,
de crédito sobre o material ou ideias, ou
qualquer outro direito incluindo o direito
de aprovar a forma em que a Sony utiliza
tais Materiais. Qualquer Material pode ser
adaptado, transmitido, copiado, exposto,
licenciado, executado, postado, publicado,
vendido, transmitido ou usado pela Sony
em qualquer lugar do mundo, em qualquer
mídia, para sempre sem qualquer atribuição
ou compensação a você. Além disso, você
por meio deste acordo, cede todos os
direitos, títulos e interesses, e a Sony é livre
para utilizar estes materiais sem qualquer
compensação a você. Quaisquer ideias,
conhecimentos, conceitos, técnicas e outros
direitos de propriedade intelectual contidos
no material, quer seja ou não patenteável,

qualquer que seja o propósito, incluindo
mas não limitado ao desenvolvimento,
licença, marketing e vendas de produtos
utilizando estes materiais. Porém, você
concorda e compreende que a Sony não é
obrigada a utilizar quaisquer destas ideias,
conhecimentos, conceitos técnicas ou
materiais, e você não tem o direito de obrigar
a sua utilização.
MATERIAL TRANSMITIDO
Transmissões via Internet nunca são
completamente privadas ou seguras. Você
compreende que qualquer mensagem
que você enviar à Sony pode ser lida ou
interceptada por outros, a menos que
haja uma notificação especial de que
uma mensagem particular (por exemplo,
informação de cartão de crédito) está
criptografada (enviada em código). O envio
de mensagem à Sony não faz com que
a Sony tenha qualquer responsabilidade
especial com relação a você.
ADMINISTRAÇÃO DOS DIREITOS DIGITAIS
Os proprietários de conteúdo utilizam a
tecnologia de gerenciamento de direitos
digitais Windows Media (“WMDRM”) para
proteger suas propriedades intelectuais,
incluindo direitos autorais. Este Produto Sony
utiliza o software WMDRM para acessar o
conteúdo protegido WMDRM. Se o software
WMDRM falhar em proteger o conteúdo,
o proprietário do Conteúdo pode solicitar
a Microsoft Corporation (“Microsoft”) para
revogar a capacidade do Serviço para usar
o WMDRM para reproduzir ou copiar o
Conteúdo protegido. A revogação não afeta
o Conteúdo não protegido. Se você baixar
as licenças para Conteúdos protegidos, você
está concordando que a Microsoft pode incluir
uma lista de revogação com as licenças. Os
proprietários do Conteúdo podem solicitar
que você atualize o WMDRM para acessar
os seus Conteúdos. Se você rejeitar uma
atualização, você não será capaz de acessar
o Conteúdo que necessita desta atualização.
ANÚNCIOS, COMUNICAÇÕES DE SERVIÇO
A inclusão do Serviço de um Provedor
Terceiro não significa que a Sony aprova,
ou autoriza ou recomenda este Provedor
Terceiro ou o seu Conteúdo. Fica informado
e acordado que o Serviço e/ou Conteúdo
pode incluir anúncios (“Anúncios”), e que
estes anúncios são necessários para

proporcionar os Serviços. Também fica
informado e acordado que o uso da função
Sony Entertainment Network pode incluir
certas comunicações da Sony ou Provedor
Terceiro como avisos de serviço, mensagens
administrativas, boletins informativos e
similares (“Comunicações de Serviço”), e que
você não poderá optar por não receber estas
Comunicações de Serviço. A SONY E SEUS
PROVEDORES TERCEIROS RENUNCIAM
A TODAS AS GARANTIAS EXPLÍCITAS OU
IMPLÍCITAS, COM RELAÇÃO À PRECISÃO,
LEGALIDADE, CONFIABILIDADE OU
À VALIDADE DE QUALQUER AVISO,
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO OU
CONTEÚDO, ASSIM COMO QUALQUER
RESPONSABILIDADE QUE SURJA DEVIDO
A QUALQUER TEORIA JURÍDICA DOS
ANÚNCIOS, COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO
E O SEU CONTEÚDO.
CONTEÚDO CENSURÁVEL E NORMAS PARA
MENORES
Certos Conteúdos podem não ser
adequados para menores ou outros
usuários. Estes Conteúdos podem ou não
estar classificados ou identificados por
possuírem linguagem explícita, ou serem
para um público adulto. Portanto, fique
ciente de que você está usando os Serviços
por sua conta e risco e que a Sony não
tem nenhuma responsabilidade perante
você com relação ao Conteúdo, incluindo
qualquer Conteúdo que possa ser ofensivo.
Você é o responsável por supervisionar a
utilização do Produto Sony, do Software
Sony, do Software Excluído, dos Serviços e
do Conteúdo por menores de idade. Se você
não tem autonomia jurídica para realizar
qualquer acordo com terceiros sem o
consentimento dos seus pais, responsáveis
ou outras pessoas que tenham o direito de
consentir isto para você sob a lei aplicável;
Você deve obter consentimento antes de:
(i) enviar um e-mail para a Sony através do
Serviço; (ii) enviar qualquer informação; (iii)
inscrever-se em qualquer sorteio ou jogo
que necessite de informações sobre você ou
ofereça um prêmio; (iv) tornar-se membro de
algum clube ou grupo; (v) publicar qualquer
informação em qualquer quadro de notícias
ou entrar em uma sala de chat; ou (vi)
comprar alguma coisa pela rede.
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EXCLUSÃO DA GARANTIA
VOCÊ ENTENDE, RECONHECE E
CONCORDA QUE O CONTEÚDO E OS
SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS PELOS
PROVEDORES TERCEIROS E/OU QUE
O SOFTWARE É FORNECIDO POR
TERCEIROS SOBRE OS QUAIS A
SONY NÃO TEM NENHUM CONTROLE.
A SELEÇÃO, FORNECIMENTO,
QUALIDADE, TAMANHO DA IMAGEM
E A DISPONIBILIDADE DE TAIS
CONTEÚDOS E/OU SOFTWARE SÃO
DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA
DO PROVEDOR TERCEIRO OU DE
OUTROS TERCEIROS. VOCÊ ACEITA
CUMPRIR TODOS OS TERMOS E
CONDIÇÕES QUE O PROVEDOR
TERCEIRO POSSA ESTABELECER PARA
SEUS SERVIÇOS E/OU SOFTWARE.
ALÉM DISSO, VOCÊ ENTENDE,
RECONHECE E CONCORDA QUE O
ACESSO, NAVEGAÇÃO E A UTILIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS NECESSITAM DE UM
SERVIDOR DA INTERNET FORNECIDO
POR VOCÊ, E PELO QUAL VOCÊ É O
ÚNICO RESPONSÁVEL, INCLUINDO,
ENTRE OUTROS, O PAGAMENTO DE
QUALQUER TAXA DE TERCEIROS
(COMO O PROVEDOR DE INTERNET
OU O TEMPO DE CONEXÃO) PARA
TAL ACESSO E PARA VISUALIZAR OU
ENTREGAR OS ANÚNCIOS INCLUSOS
NO SERVIÇO. A OPERAÇÃO DA FUNÇÃO
SONY ENTERTAINMENT NETWORK E
O SERVIÇO PODEM ESTAR LIMITADOS
OU RESTRITOS DEPENDENDO DA
CAPACIDADE, LIMITAÇÃO TÉCNICA
DA LARGURA DA BANDA DO SEU
SERVIÇO DE INTERNET. A SONY E OS
PROVEDORES TERCEIROS NÃO SÃO
RESPONSÁVEIS PELA PONTUALIDADE,
ELIMINAÇÃO, ENTREGA INCORRETA
OU FALHA AO ARMAZENAR QUALQUER
COMUNICAÇÃO DO USUÁRIO OU DE
AJUSTES PERSONALIZADOS.
O SOFTWARE SONY E A
DOCUMENTAÇÃO QUE O ACOMPANHA,
OS SERVIÇOS E O CONTEÚDO
SÃO FORNECIDOS A VOCÊ “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”
E SEM GARANTIAS OU CONDIÇÕES,
LEGAIS OU DE OUTRA ESPÉCIE, DE
QUALQUER TIPO. OS CONCESSORES

4

LICENCIADOS E OS PROVEDORES
TERCEIROS NEGAM EXPRESSAMENTE
TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES,
EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUÍDAS,
ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE NÃO VIOLAÇÃO, TÍTULO,
COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO
PARA UM PROPÓSITO EM PARTICULAR. A
SONY, OS CONCESSORES LICENCIADOS
E OS PROVEDORES TERCEIROS
NÃO GARANTEM QUE O SOFTWARE
SONY OU A DOCUMENTAÇÃO QUE
O ACOMPANHA, OS SERVIÇOS OU O
CONTEÚDO SATISFAÇAM AS SUAS
NECESSIDADES OU QUE A OPERAÇÃO
DO SOFTWARE SONY, OS SERVIÇOS
OU O CONTEÚDO SERÃO CONTÍNUOS
OU SEM ERROS. ALÉM DISSO, A SONY,
OS CONCESSORES LICENCIADOS E
OS PROVEDORES TERCEIROS NÃO
GARANTEM E NEM REPRESENTAM
NADA A RESPEITO DO USO OU DOS
RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DO
SOFTWARE SONY, OS SERVIÇOS
OU CONTEÚDOS, EM TERMOS
DE SUA CORREÇÃO, PRECISÃO,
CONFIABILIDADE OU OUTRA COISA.
NENHUMA INFORMAÇÃO OU CONSELHO
VERBAL OU ESCRITO FORNECIDO PELA
SONY OU PELOS SEUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS CRIARÁ UMA
GARANTIA OU CONDIÇÃO, E DE FORMA
ALGUMA MUDARÁ ESTA EXCLUSÃO DA
GARANTIA E CONDIÇÃO. NOS CASOS
EM QUE O SOFTWARE, A MÍDIA EM
QUE O SOFTWARE É FORNECIDO,
A DOCUMENTAÇÃO, OS SERVIÇOS
OU O CONTEÚDO ESTIVEREM COM
DEFEITO, VOCÊ (E NÃO A SONY OU
UM REPRESENTANTE AUTORIZADO
DA SONY) ASSUMIRÁ TODO O CUSTO
DE TODOS OS SERVIÇOS, REPAROS E
CORREÇÕES NECESSÁRIOS.
LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
EM NENHUM CASO A SONY (INCLUINDO,
ENTRE OUTROS, QUALQUER ASSUNTO
DE NEGLIGÊNCIA RELACIONADO
COM CONCESSORES DE LICENÇAS
OU PROVEDORES TERCEIROS),
CONCESSORES DE LICENÇAS OU
PROVEDORES TERCEIROS DEVEM SE
RESPONSABILIZAR, PERANTE VOCÊ
POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS,
INDIRETOS, ACIDENTAIS, PUNITIVOS,

EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
DE QUALQUER TIPO, INCLUÍDA MAS
NÃO LIMITADA A COMPENSAÇÃO, O
REEMBOLSO OU DANOS RELACIONADOS
COM, OU QUE PODEM SURGIR DO
PRESENTE ACORDO, POR CAUSA DE
PERDA DE USO DO PRODUTO SONY,
DA DOCUMENTAÇÃO, DOS SERVIÇOS,
DO CONTEÚDO, DO SEU TEMPO,
PERDA DE LUCROS NO PRESENTE
OU LUCROS FUTUROS, PERDA DE
DADOS, INFORMAÇÃO DE QUALQUER
TIPO, GANHOS COMERCIAIS OU
OUTRAS PERDAS COMERCIAIS, OU POR
QUALQUER OUTRA RAZÃO, MESMO QUE
A SONY, OS CONCESSORES DE LICENÇA
OU PROVEDORES TERCEIROS TENHAM
SIDO INFORMADOS DA POSSIBILIDADE
DE TAIS DANOS. O SOFTWARE SONY E A
DOCUMENTAÇÃO QUE O ACOMPANHA,
OS SERVIÇOS E O CONTEÚDO SÃO
FORNECIDOS A VOCÊ PARA O USO
SUJEITO AO SEU PRÓPRIO RISCO. A
SONY, OS CONCESSORES DE LICENÇA,
PROVEDORES TERCEIROS NÃO SERÃO
RESPONSÁVEIS POR DANOS À VIOLAÇÃO
DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, VIOLAÇÃO DE ACORDO,
NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE
ESTRITA OU QUALQUER OUTRA TEORIA
LEGAL RELACIONADA AO SOFTWARE
SONY, OS SERVIÇOS, O CONTEÚDO OU
ESTE ACORDO.
Algumas jurisdições podem não permitir
exclusões ou limitações de danos incidentais
ou consequentes, ou podem permitir
limitações baseadas no tempo de duração
da garantia, portanto, as limitações ou
exclusões acima podem não ser aplicadas
a você.
GARANTIA LIMITADA NA MÍDIA
Em situações em que o Software Sony ou
qualquer parte deste seja fornecido em mídia,
a Sony garante que no período de noventa
(90) dias a partir da data da entrega, a
mídia na qual o Software Sony for fornecido
estará livre de defeitos de materiais e de
defeitos humanos sob condições normais
de uso. Esta garantia limitada estende-se
somente a você como indivíduo que obteve
a licença original. A inteira responsabilidade
da Sony e a sua única solução será a
reposição da mídia que não se encontrar
de acordo com a garantia limitada da Sony.

QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES
IMPLÍCITAS NA MÍDIA, INCLUINDO AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS E CONDIÇÕES
DE COMERCIABILIDADE, TÍTULO,
NÃO VIOLAÇÃO, E/OU ADAPTAÇÃO
PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR,
SÃO LIMITADAS PARA O PERÍODO DE
NOVENTA (90) DIAS A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO
PERMITEM LIMITAÇÕES BASEADAS NO
TEMPO DE DURAÇÃO DE UMA GARANTIA
OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA, POR ISSO,
ESTAS LIMITAÇÕES PODEM NÃO SER
APLICADAS A VOCÊ. ESTA GARANTIA DÁ
A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS
E VOCÊ PODE TAMBÉM TER OUTROS
DIREITOS QUE VARIAM DE JURISDIÇÃO
PARA JURISDIÇÃO.
TAXAS
A Sony e os Provedores Terceiros se
reservam no direito de cobrar taxas, a
qualquer momento, para o acesso a novos
Conteúdos ou novos Serviços ou para uma
parte do Conteúdo e Serviço existente, ou
do Serviço como um todo. Além disso, os
Provedores Terceiros podem cobrar taxas
para o acesso de seus conteúdos. Em
nenhum momento você será cobrado para
acessar qualquer parte ou todo o Conteúdo
e/ou os Serviços sem a obtenção do seu
consentimento prévio pela Sony e/ou
Provedores Terceiros em pagar tais taxas. Se
você não concordar com tais taxas, você não
terá acesso ao Conteúdo ou Serviço pagos.
PROPRIEDADE INTELECTUAL / NOTIFICAÇÕES
PARA RECLAMAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL E AGENTE PARA
NOTIFICAÇÃO
A Sony respeita o direito de propriedade
intelectual de outros, e pedimos a você que
faça o mesmo. A política da Sony tem como
critério que o apropriado é, (a) terminar
e/ou desabilitar o Conteúdo de Provedores
Terceiros ou usuários dos Serviços que
possam infringir ou infrinjam repetidamente
os direitos autorais ou outros direitos de
propriedade intelectual da Sony, Provedores
Terceiros ou outros; e/ou (b) enviar relatórios
de violação de direitos de propriedade
intelectual a Provedores Terceiros e outros
para a revisão e tomar as medidas conforme
os termos dos procedimentos destes
Provedores Terceiros para a proteção
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dos direitos de propriedade intelectual. O
Software e o Conteúdo Sony são protegidos
pelas leis e tratados de direitos autorais
internacionais, assim como as outras leis
e tratados de propriedade intelectual. Pode
haver logotipos de propriedade, marcas
de serviço, marcas comerciais, imagens e
nomes comerciais encontrados no Software
Sony, no Conteúdo ou nos Serviços.
Tornando o Software Sony e o Conteúdo
disponível para Serviços, Sony e Provedores
Terceiros não lhe outorgam uma licença
de utilizar estes logotipos de propriedade,
marcas de serviço, marcas comerciais,
imagens e nomes comerciais. Todo uso não
autorizado do Software Sony, do Serviço ou
do Conteúdo pode violar as leis de direitos
autorais, leis de marca comercial, leis de
privacidade e de publicidade e leis criminais
e civis. Todo direito, título e participação no
Software Sony e no Conteúdo, e todas e
cada cópia ou partes do mesmo, pertencem
à Sony, Licenciadores, Concessores de
Licença, provedores e/ou Provedores
Terceiros. A Sony, seus Licenciadores,
Concessores de Licença, provedores e/ou
Provedores Terceiros reservam todos os
direitos não outorgados especificamente em
virtude deste Acordo.
Você é responsável por todas as suas
atividades aqui estabelecidas, incluindo
todas as responsabilidades legais que
ocorrem devido ao acesso, navegação
ou o uso do Serviço por você e por
outras pessoas que utilizem os Serviços
através do seu Produto Sony ou Contas
de Usuários (como foi definida na seção
Conta do Usuário). Você pode utilizar o
Software Sony, os Serviços e o Conteúdo
com fins unicamente legais. Você não
pode distribuir, trocar, modificar, vender ou
transmitir qualquer coisa que você possa
copiar do Software Sony, dos Serviços ou do
Conteúdo, incluindo mas não limitando-se a
qualquer dados, textos, softwares, imagens,
fotografias gráficos, áudios, músicas, sons,
vídeo, mensagens e etiquetas para qualquer
propósito de negócio, comercial ou público.
Contanto que você cumpra os termos deste
Acordo, a Sony outorga a você o direito
não exclusivo, não transferível e limitado de
utilizar as funções da Sony Entertainment
Network para acessar os Serviços e os
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Conteúdos estabelecidos neste Acordo.
Além disso, você concorda em não
interromper/romper ou tentar interromper/
romper a operação do Software Sony, os
Serviços e o Conteúdo de qualquer forma.
Se você acredita que o seu trabalho foi
copiado de uma forma que constitui uma
violação dos direitos autorais, ou que os
seus direitos de propriedade intelectual
foram violados de alguma forma, por favor,
primeiro entre em contato com o Provedor
Terceiro para o Serviço em particular. Se
você não conseguir entrar em contato com
o Provedor Terceiro ou se o conteúdo em
questão for da Sony, você pode entrar em
contato com a Sony (o ponto de contato
que está descrito nos documentos que
acompanham o Produto Sony) com as
seguintes informações em uma notificação
por escrito: (a) uma assinatura eletrônica
ou física da pessoa autorizada para tomar
as medidas representando os direitos
autorais ou outros interesses de propriedade
intelectual; (b) uma descrição do trabalho
com direito autoral ou outra propriedade
intelectual que você acredita que foi violado;
(c) uma descrição do Serviço em particular
e onde o material que você afirma que
foi violado está localizado com detalhes
suficientes para que possamos encontrar
o material; (d) o seu endereço, telefone e
e-mail; (e) uma declaração sua dizendo
que de boa fé, você acredita que o uso
em discussão não está autorizado pelo
proprietário da propriedade intelectual ou
direito autoral, seu agente ou pela lei; e (f)
uma declaração sua, feita sob penalidade
ou perjúrio, de que a informação acima em
sua notificação é verdadeira e que você é
o proprietário da propriedade intelectual ou
do direito autoral ou está autorizado a atuar
em nome do proprietários da propriedade
intelectual ou do direito autoral.
INDENIZAÇÃO
Você está obrigado a indenizar, defender
e eximir a responsabilidade da Sony e
de todos os seus agentes, diretores,
funcionários, empregados, provedores de
informação, licenciadores e titulares de
licenças, funcionários, fornecedores de
conteúdo e empresas matrizes diretos e
indiretos (coletivamente denominados de
“Partes Indenizadas”) de e contra qualquer

responsabilidades e custos (incluindo,
entre outros, os honorários de advogados)
incorridos pela Parte Indenizada em
conexão com qualquer reclamação que
surgir de (i) qualquer caso em que você não
cumprir ou supostamente não cumpra com
o estabelecido neste Acordo, (ii) qualquer
informação que você enviou a Sony conforme
estabelecido aqui, (iii) qualquer caso em
que você viole ou supostamente viole os
direitos de terceiros, (iv) qualquer dano
causado por você, ou que foi supostamente
causado por você ao Software Sony,
Serviços ou Conteúdo. O advogado que você
selecionou para a defesa ou para resolver
extrajudicialmente uma reclamação deve ter o
consentimento da Sony e/ou da Parte
Indenizada antes de ser contratado para
representar você, a Sony e/ou a(s) Parte(s)
Indenizada(s). Você e o seu advogado irão
cooperar tanto quanto for necessário e
requisitado pela(s) Parte(s) Indenizada(s)
em defesa ou para solução extrajudicial de
qualquer reclamação, dentro do razoável.
A Sony e/ou a(s) Parte(s) Indenizada(s) se
reservam no direito, por conta própria, de
assumir a defesa ou a solução extra-judicial e
o controle de qualquer assunto que de outra
forma esteja sujeito a indenização por sua
parte. Você não deve de maneira nenhuma
consentir qualquer julgamento, solução
extrajudicial, direito de retenção, ou qualquer
outra medida adversa aos interesses da Sony
ou de qualquer das Partes Indenizadas sem
antes ter o consentimento por escrito pela
Sony e/ou pela(s) Parte(s) Indenizadas.
CARACTERÍSTICA DE ATUALIZAÇÃO
AUTOMÁTICA/MODIFICAÇÃO DO EULA COMO
SERVIÇO
Periodicamente, a Sony ou os seus
concessores de licenças podem
automaticamente atualizar ou modificar o
Software Sony, por exemplo, entre outras
razões, para propósitos de correção de erro,
melhoria de características e aprimoramento
de atributos de segurança. Tais atualizações
ou modificações podem mudar ou apagar
a natureza das características ou outros
aspectos do Software Sony, incluindo
características com as quais você esteja
contando. Você, por isso, concorda que
tais atividades possam ocorrer unicamente
de acordo com os critérios da Sony, e
que a Sony possa condicionar o uso

contínuo do Software Sony pela sua
instalação completa ou aceitação de tais
atualizações ou modificações. A Sony pode
adicionar, modificar ou remover qualquer
parte, termo ou condição conforme ele se
aplique ao Software Sony, aos Serviços
e/ou ao Conteúdo a qualquer momento
sem prévio aviso. Toda adição, mudança
ou eliminação deste tipo ou todo termo
publicado na função Sony Entertainment
Network será aplicado tão logo eles sejam
publicados. Ao continuar acessando
os Serviços, os Serviços de Conteúdo
Sony, o Conteúdo e/ou o Conteúdo
Sony após este tipo de publicação, você
estará indicando que aceita esta adição,
mudança ou eliminação. A SONY PODE
ADICIONAR, MUDAR, DESCONTINUAR,
ELIMINAR OU SUSPENDER QUAISQUER
DOS SERVIÇOS OU OS SERVIÇOS DE
CONTEÚDO SONY, TEMPORARIAMENTE
OU PERMANENTEMENTE, A QUALQUER
MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO E SEM
NENHUMA RESPONSABILIDADE.
SEM PREJUÍZO A QUALQUER OUTRO
DIREITO, A SONY PODE SUSPENDER
OU DAR POR TERMINADO ESTE
ACORDO (EULA) COMO SE APLICA AOS
SERVIÇOS, SERVIÇOS DE
CONTEÚDO SONY, O CONTEÚDO E/OU
O CONTEÚDO SONY IMEDIATAMENTE
APÓS A NOTIFICAÇÃO SE VOCÊ
FALHAR EM CUMPRIR OS TERMOS E
CONDIÇÕES DESTE ACORDO. A Sony
pode tomar quaisquer medidas legais e
técnicas para prevenir violação de e/ou
para fazer valer, incluindo, entre outros, o
cancelamento imediato do seu acesso aos
Serviços, se a Sony considerar que você está
violando este Acordo.
ATIVIDADES DE ALTO RISCO
O Software Sony não é tolerante a falhas
e não foi projetado, fabricado ou planejado
para o uso ou revenda como controle online
de equipamentos em ambientes perigosos
requerendo desempenho livre de falhas,
como na operação de instalações nucleares,
navegação em aeronaves ou sistemas de
comunicação, controle de tráfego aéreo,
máquinas que auxiliam diretamente no
suporte à vida ou sistemas de armas, onde
uma falha do Software Sony poderia conduzir
à morte, provocar ferimentos pessoais
ou severos danos físicos ou ambientais
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(“Atividades de Alto Risco”). A SONY, CADA
UM DOS CONCESSORES DE LICENÇAS
E CADA UMA DAS SUAS RESPECTIVAS
AFILIADAS NEGAM ESPECIFICAMENTE
QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU
IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE ADAPTAÇÃO
PARA ATIVIDADES DE ALTO RISCO.
RESTRIÇÕES PARA EXPORTAÇÃO DE
TECNOLOGIA DE CRIPTOGRAFIA
O Software Sony e o Conteúdo podem conter
tecnologia de criptografia. Você reconhece
que qualquer exportação do Software Sony
e do Conteúdo contendo tecnologia de
criptografia da sua residência ou subseqüente
re-exportação de tal software por uma pessoa
localizada fora da sua residência pode
requerer uma licença ou outra autorização
de qualquer autoridade governamental. Ao
aceitar esta autorização de licença, você
aceitará todas as leis e regulamentos de
exportação relevantes dos E.U.A. na compra e
uso do produto Sony a ser adquirido, inclusive,
mas não limitando-se aos regulamentos
relacionados ao controle de exportação de
itens criptográficos, e em não transferir ou
autorizar transferência do Software Sony para
um país proibido ou outro modo de violação
de tais restrições ou regulamentos quaisquer.
RENÚNCIA DE JULGAMENTO COM JÚRI
MESMO QUE UM JULGAMENTO
COM JÚRI SEJA ADOTADO PELA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, AS PARTES
DO PRESENTE ACORDO RENUNCIAM
A UM JULGAMENTO COM JÚRI COM
RELAÇÃO A QUAISQUER CONFLITOS
QUE SURGIREM OU QUE SE
RELACIONEM DE ALGUMA FORMA COM
O PRESENTE ACORDO NA EXTENSÃO
MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL. Toda ação que tenha como
causa os Serviços deve ser iniciada dentro de
um (1) ano após o surgimento da reclamação
ou causa da ação até a extensão máxima
permitida pela legislação aplicável. Algumas
jurisdições não permitem limitações de tempo
para o início de ações (ou prescrevem um
período mais longo), então esta limitação
pode não se aplicar ao seu caso.
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TOTALIDADE DO ACORDO, NOTIFICAÇÃO,
RENÚNCIA E SEPARAÇÃO
Este Acordo, a garantia limitada que
acompanha o Produto Sony, a política de
privacidade da Sony que vigora no momento
e quaisquer termos e condições adicionais
publicados nos Serviços, no seu conjunto,
constituem o acordo total entre você e a Sony
com respeito ao Produto Sony, o Software
Sony, os Serviços e o Conteúdo. Qualquer
notificação que a Sony faça em virtude deste
documento, pode ser feita através de uma
carta, mensagem eletrônica (e-mail) ou pela
publicação do Serviço. A omissão da Sony
em exercer ou fazer valer os direitos ou
disposições deste Acordo não se constitui
como uma destes direitos ou disposições.
Se for determinado que qualquer parte deste
Acordo é inválida, é ilegal ou não tem força
legal, esta disposição deverá se fazer valer o
mais ampla possível para que se mantenha a
intenção deste Acordo e que as outras partes
continuem tendo total força e efeito.
TERCEIROS BENEFICIÁRIOS
Cada Concessor de Licença e cada Provedor
Terceiro é um expresso e futuro beneficiário de
terceiros e deve ter o direito de reforçar cada
provisão deste Acordo com respeito ao software,
serviço e conteúdo como aplicável a cada parte.
SOFTWARES EXCLUÍDOS
Softwares Excluídos que estão inclusos no
Produto Sony não estão sujeitos a este Acordo.
Por favor, consulte o suplemento intitulado
“NOTIFICAÇÕES E LICENÇAS PARA O
SOFTWARE UTILIZADO NESTE PRODUTO”
para uma lista de softwares apropriados,
termos e condições que administram o uso de
tais Softwares Excluídos.
TERMO
Este Acordo está em vigor até o seu
término. A Sony pode rescindir este Acordo
imediatamente caso você não cumpra
qualquer um de seus termos e condições,
dando a você uma advertência. Neste caso,
você perderá a licença outorgada e deverá
destruir o Software Sony, a documentação
que o acompanha e todas as cópias
que você fez deles. Além disso, com o
término você não terá nenhum recurso
contra a Sony ou os seus Concessores de
Licenças ou os Terceiros por causa da sua
impossibilidade de usar o Software Sony
ou a documentação que o acompanha, os
Serviços ou o Conteúdo.

NOTIFICAÇÕES E LICENÇAS PARA O SOFTWARE UTILIZADO NESTE PRODUTO

Este produto inclui certos softwares de código aberto ou outros provenientes de terceiros que estão sujeitos a
GNU General Public License (GPL), GNU Library/Lesser General Public License(LGPL) e a licenças de direitos
autorais, isenções e avisos diferentes e/ou adicionais. Os termos exatos da GPL, LGPL e algumas outras
licenças, isenções e avisos são reproduzidos no menu neste produto e na descrição abaixo.

SOFTWARE LICENCIADO SOB GPL/LGPL

Os executáveis GPL e as bibliotecas LGPL seguintes
são utilizados neste produto e estão sujeitos aos
Acordos de Licenciamento da GPL/LGPL incluídos
como parte desta documentação:
Lista do pacote:
linux-kernel
gcc-for-dev
alsa-lib
busybox
crypto
directfb
dosfstools
e2fsprogs
exceptionmonitor
fuse
gdisk
glib
glibc
gcc-libs
iptables
JavaScriptCore
libjs
libmicrohttpd
Linux UVC
libnuma (in numactl)
procps
pump-autoip
Video for Linux Two (V4L2)
WebCore
XZ utils
Webkit
Qt
Os códigos-fonte destes executáveis e das
bibliotecas podem ser obtidos através do link abaixo:
http://www.sony.net/Products/Linux/
========================================
LICENÇA PÚBLICA GERAL GNU GENERAL
Versão 2, Junho de 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA. É permitido a
qualquer pessoa copiar e distribuir cópias fiéis deste
documento de licença, desde que sem alteração.
Preâmbulo
As licenças de muitos softwares são elaboradas para
restringir a liberdade de compartilhá-los e modificálos. A Licença Pública Geral GNU, ao contrário, visa
garantir a liberdade de compartilhar e modificar os
softwares livres -- garantindo o uso livre do software
para todos os usuários. Esta Licença Pública Geral
aplica-se à maioria dos softwares da Free Software
Foundation e a qualquer outro programa cujo
autor esteja de acordo em aplicá-la. (Alguns outros
softwares da Free Software Foundation são cobertos
pela Licença Pública Geral de Bibliotecas da GNU,
ao invés desta licença.) Você também pode aplicá-la
aos seus programas.
Quando falamos de software livre, referimo-nos à
liberdade e não ao preço. As nossas Licenças

Públicas Gerais foram elaboradas para garantir que
você tenha a liberdade de distribuir cópias de
software livre (e cobrar por este serviço, se desejar),
que você receba o código-fonte ou tenha acesso
à ele, se o desejar, que você possa modificar o
software ou utilizar partes dele em novos programas
livres e que você seja informado que pode fazer
todas estas coisas.
Para proteger seus direitos, precisamos fazer
restrições que proíbam a qualquer pessoa de negar
esses direitos a você ou pedir a você que renuncie a
eles. Estas restrições traduzem-se em certas
responsabilidades para você, se você distribuir
cópias do software ou modificá-lo.
Por exemplo, se você distribuir cópias de um
programa, gratuitamente ou mediante uma taxa,
você deve dar aos recebedores todos os direitos que
você possui. Você deve assegurar-se de que eles
também recebam ou possam obter o código-fonte e
também lhes mostrar as informações contidas neste
termo para que conheçam os seus direitos.
Nós protegemos seus direitos em dois passos: (1)
reservando os direitos autorais do software e (2)
oferecendo esta licença, que lhe dá permissão legal
para copiar, distribuir e/ou modificar o software.
Além disso, para a proteção de cada autor e para a
nossa própria, queremos certificar-nos de que todos
entendam que não há nenhuma garantia nestes
softwares livres. Se o software for modificado por
outra pessoa e passado adiante, queremos que seus
recebedores saibam que o que eles obtiveram não é
original, de forma que qualquer problema introduzido
por outros não reflita na reputação do autor original.
Por fim, qualquer programa de livre distribuição
é ameaçado constantemente por patentes
de softwares. Queremos evitar o risco de que
redistribuidores destes programas livres obtenham
licenças de patente individualmente, tornando-se
proprietários efetivos dos programas. Para prevenir
isso, esclarecemos que qualquer patente tem que
ser licenciada para uso livre por qualquer pessoa, ou
que nada seja licenciada.
Seguem abaixo os termos precisos e as condições
para cópia, distribuição e modificação.
TERMOS E CONDIÇÕES PARA CÓPIA, DISTRIBUIÇÃO E
MODIFICAÇÃO DA LICENÇA PÚBLICA GERAL GNU
0. Esta licença aplica-se a qualquer programa
ou outro trabalho que contenha uma notificação
colocada pelo titular dos direitos autorais informando
que o programa pode ser distribuído nos termos
desta Licença Pública Geral. O “Programa”, citado
abaixo, refere-se a qualquer programa ou trabalho,
e um “trabalho baseado no Programa” significa
tanto o Programa em si como quaisquer trabalhos
derivados nos termos da lei de direitos autorais: isto
quer dizer um trabalho que contenha o Programa
ou parte deste, tanto na sua forma original ou com
modificações e/ou traduzido para outros idiomas.
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(Doravante, a tradução está incluída sem limitações
no termo “modificação”.) Cada licenciado é referido
como “você”.
As atividades diferentes da cópia, distribuição e
modificação não estão cobertas por esta Licença;
elas estão fora do âmbito da Licença. O ato de
executar o Programa não tem restrições e o
resultado do Programa está coberto apenas quando
o seu conteúdo constitui um trabalho baseado no
Programa (independentemente de ter sido gerado
pela execução do Programa). A veracidade disso
depende do que o programa faz.
1. Você pode copiar e distribuir cópias fiéis do
código-fonte do Programa, tal como as recebeu,
usando qualquer meio, contanto que você publique,
de forma visível e adequada em cada cópia, uma
notificação adequada de direitos autorais e a
inexistência de garantias; mantenha intactas todas
as notificações que se referem a esta Licença e à
ausência de qualquer garantia e forneça a outros
recebedores do Programa uma cópia desta Licença
com o Programa.
Você pode cobrar uma taxa pelo ato físico de
transferir uma cópia e pode, opcionalmente, oferecer
uma proteção de garantia mediante uma taxa.
2. Você pode modificar sua cópia ou cópias do
Programa ou qualquer parte dele, elaborando desta
maneira um trabalho baseado no Programa, e copiar
e distribuir estas modificações ou trabalho sob os
termos da Seção 1 anterior, desde que você também
cumpra todas as seguintes condições:
a) Você deve incluir notificações destacadas nos
arquivos modificados, declarando que você alterou
os arquivos e colocando as datas das alterações.
b) Você deve fazer com que qualquer trabalho que
você distribua ou publique, e que contenha em todo
ou em parte ou seja derivado do Programa ou de
qualquer parte sua, seja licenciado como um todo,
sem custo algum, para todos os terceiros nos termos
desta Licença.
c) Se o programa modificado normalmente lê
comandos de forma interativa quando executado, você
tem que fazer com que, quando iniciada a
execução para tal uso interativo da forma mais
habitual, seja impressa ou mostrada uma declaração
que inclua um aviso sobre os direitos autorais e a
ausência de qualquer garantia (ou então, indicando
que você oferece uma garantia) e que os usuários
podem redistribuir o programa dentro destas
condições, informando ainda aos usuários sobre
como visualizar uma cópia desta Licença. (Exceção:
se o próprio Programa for interativo, mas normalmente
não mostrar este aviso, o seu trabalho baseado no
Programa não precisará mostrar um aviso.)
Estas exigências aplicam-se ao trabalho modificado
como um todo. Se as seções identificáveis deste
trabalho não forem derivadas do Programa, e
puderem ser consideradas razoavelmente como
trabalhos independentes e separados entre eles
mesmos, então esta Licença e seus termos não se
aplicarão a estas seções quando você as distribuir
como trabalhos separados. Mas, se você distribuir
as mesmas seções como partes de um todo, que é
um trabalho baseado no Programa, a distribuição do
todo deverá obedecer aos termos desta Licença,
cujas permissões para outros licenciados estendem-

10

se ao todo completo e, portanto, para todas as
partes, independentemente de quem o desenvolveu.
Portanto, a intenção desta seção não é reivindicar
direitos ou contestar os seus direitos sobre um
trabalho desenvolvido inteiramente por você. A
intenção é exercitar o direito de controlar a
distribuição de trabalhos, derivados ou coletivos,
baseados no Programa.
Além disso, a simples agregação de outro trabalho,
não baseado no Programa, ao Programa (ou a um
trabalho baseado no Programa) em um volume de
armazenamento ou meio de distribuição não incluirá
o outro trabalho no âmbito desta Licença.
3. Você pode copiar e distribuir o Programa (ou um
trabalho baseado nele, conforme a Seção 2) em
formato de código-objeto ou executável, de acordo
com os termos das Seções 1 e 2 anteriores,
contanto que você também cumpra uma das
seguintes condições:
a) Incluir nele todo o código-fonte correspondente
legível por máquinas, que deve ser distribuído de
acordo com os termos das Seções 1 e 2 anteriores,
em uma mídia utilizada normalmente para o
intercâmbio de softwares; ou,
b) Incluir junto uma oferta escrita que seja válida
por pelo menos três anos, fornecendo a todos os
terceiros, por uma taxa não superior ao custo de
execução da distribuição física da fonte, uma cópia
completa do código-fonte correspondente, legível
por máquinas, que deve ser distribuída de acordo
com os termos das Seções 1 e 2 anteriores em uma
mídia utilizada normalmente para o intercâmbio de
softwares; ou,
c) Acompanhá-lo com a informação que você
recebeu em relação à oferta da distribuição do
código-fonte correspondente. (Esta alternativa é
permitida apenas para distribuições não-comerciais
e somente se o programa recebido em formato de
código-objeto ou executável tenha tal oferta, de
acordo com a subseção b acima.)
O código-fonte de um trabalho é a forma preferível
do trabalho para se fazer modificações nele. No
caso de um trabalho executável, o código-fonte
completo significa todo o código-fonte para todos
os módulos que ele contém, além de qualquer
arquivo de definição de interface associado, mais
os scripts utilizados para controlar a compilação
e instalação do executável. Porém, como uma
exceção especial, o código-fonte distribuído não
necessita incluir qualquer componente normalmente
distribuído (ou em formato fonte ou em binário) com
os componentes principais (compilador, kernel, etc.)
do sistema operacional, sob o qual o executável
funciona, a menos que o próprio componente
acompanhe o executável.
Se a distribuição do executável ou do código-objeto
for realizada oferecendo acesso para copiar de um
local designado, então, oferecer acesso equivalente
para copiar o código-fonte do mesmo local é
considerado distribuição do código-fonte, mesmo
que os terceiros não estejam obrigados a copiar o
código-fonte com o código-objeto.
4. Você não pode copiar, modificar, sublicenciar ou
distribuir o Programa, exceto dentro das condições
expressas nesta Licença. Qualquer outra tentativa
de copiar, modificar, sublicenciar ou distribuir o

Programa será invalidada, e automaticamente
encerrará os direitos que lhe foram concedidos por
esta Licença. No entanto, os terceiros que tiverem
recebido cópias, ou direitos, de você dentro dos
termos desta Licença não terão suas licenças
rescindidas enquanto permanecerem em plena
conformidade.
5. Você não é obrigado a aceitar esta Licença desde
que não a assine. No entanto, não haverá mais
nada que lhe garanta a permissão para modificar ou
distribuir o Programa ou os trabalhos dele derivados.
Estas ações são proibidas por lei, caso você não
aceite as condições desta Licença. Portanto, a
modificação ou distribuição do Programa (ou
qualquer trabalho baseado no Programa) implicará
na sua aceitação desta Licença e de todos os termos
e condições desta para copiar, distribuir ou modificar
o Programa, ou os trabalhos baseados nele.
6. Cada vez que você distribuir o Programa (ou
qualquer trabalho baseado no Programa), os
recebedores obterão automaticamente do titular
original uma licença para copiar, distribuir ou
modificar o Programa, objeto destes termos e
condições. Você não poderá impor aos recebedores
nenhuma restrição adicional ao exercício dos direitos
aqui garantidos. Você não é responsável em garantir
que terceiros cumpram os termos desta Licença.
7. Se, como consequência de uma decisão judicial
ou alegação de violação de patente ou por qualquer
outra razão (não limitadas a questões de patentes),
forem impostas condições a você (por determinação
judicial, acordo ou qualquer outra causa) que
contradigam as condições desta Licença, tais
condições não o dispensará das condições desta
Licença. Se você não puder distribuir o Programa de
maneira a cumprir simultaneamente as obrigações
desta Licença e outras obrigações pertinentes,
então, como consequência você não poderá distribuir
o Programa de maneira alguma. Por exemplo, se
uma licença de patente não permitir a redistribuição
do Programa, livre de royalties, por todos aqueles
que receberem cópias direta ou indiretamente de
você, então o único modo de você satisfazer tanto
aquela licença como esta Licença, seria abster-se
completamente da distribuição do Programa.
Se alguma parte desta seção for considerada
inválida ou inaplicável sob qualquer circunstância
específica, o restante da seção deverá continuar a
ser aplicado e a seção, como um todo, deverá ser
aplicada em outras circunstâncias. O propósito desta
seção não é induzi-lo a infringir quaisquer patentes
ou reivindicações de outros direitos de propriedade,
ou contestar a validade de tais reivindicações.
Esta seção tem como único propósito proteger a
integridade do sistema de distribuição de softwares
livres, que é realizado mediante práticas de licenças
públicas. Muitas pessoas têm feito contribuições
generosas à grande variedade de softwares
distribuídos mediante este sistema, confiando na
aplicação consistente deste sistema. Cabe ao autor
ou doador decidir se ele ou ela está disposto a
distribuir software através de outro sistema, e um
licenciado não pode impor tal escolha.
Esta seção tem o propósito de tornar bem claro o
que se acredita ser uma consequência do restante
desta Licença.

8. Se a distribuição e/ou o uso do Programa tiver
restrições em alguns países, quer seja por patentes
ou por direitos autorais das interfaces, o titular original
dos direitos autorais que colocar o Programa sob os
termos desta Licença pode adicionar uma limitação
explícita de distribuição geográfica excluindo esses
países, de forma que a distribuição seja permitida
somente em ou entre países não excluídos. Neste
caso, esta Licença incorporará a limitação como se
estivesse escrita no corpo desta Licença.
9. A Free Software Foundation poderá publicar,
periodicamente, versões revisadas e/ou novas da
Licença Pública Geral. As versões novas manterão o
mesmo espírito da versão atual, podendo diferir em
detalhes para abordar novos problemas ou interesses.
Cada versão recebe um número de versão diferente.
Se o Programa especificar um número de versão
desta Licença que se aplica a ela mesma e a
“qualquer versão posterior”, você terá a opção de
seguir os termos e condições dessa versão ou de
qualquer versão mais recente publicada pela Free
Software Foundation. Se o programa não especificar
um número de versão desta Licença, você poderá
escolher qualquer versão já publicada pela Free
Software Foundation.
10. Se você desejar incorporar partes do Programa
em outros programas livres cujas condições de
distribuição são diferentes, escreva ao autor
solicitando sua permissão. Para os softwares cujos
direitos autorais pertencerem a Free Software
Foundation, escreva para a Free Software
Foundation; às vezes abrimos exceções para este
caso. A nossa decisão será guiada pelas duas
metas: a de preservar a liberdade de todos os
derivados do nosso software livre e a de promover
o compartilhamento e reutilização de softwares em
geral.
AUSÊNCIA DE GARANTIA
COMO O PROGRAMA É LICENCIADO SEM
CUSTO ALGUM, NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA
PARA O PROGRAMA, NO LIMITE PERMITIDO
PELA LEI APLICÁVEL. EXCETO QUANDO
ESTABELECIDO DE OUTRA FORMA POR
ESCRITO, OS TITULARES DOS DIREITOS
AUTORAIS E/OU TERCEIROS DISPONIBILIZAM
O PROGRAMA “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA” E SEM QUALQUER TIPO DE
GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, DENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E AS
DE ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO
ESPECÍFICO. O RISCO TOTAL COM RELAÇÃO À
QUALIDADE E DESEMPENHO DO PROGRAMA
É SEU. SE O PROGRAMA APRESENTAR
DEFEITO, VOCÊ TERÁ QUE ASSUMIR TODOS
OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E
CORREÇÃO NECESSÁRIOS. EM NENHUM CASO,
A MENOS QUE EXIGIDO PELA LEI APLICÁVEL
OU ACORDADO POR ESCRITO, QUALQUER
TITULAR DOS DIREITOS AUTORAIS OU
QUALQUER TERCEIRO QUE PODE MODIFICAR
E/OU REDISTRIBUIR O PROGRAMA CONFORME
PERMITIDO ACIMA, SERÁ RESPONSÁVEL
PERANTE VOCÊ POR DANOS, INCLUINDO
QUAISQUER DANOS EM GERAL, ESPECIAL,
INCIDENTAL OU CONSEQUENTE, CAUSADOS
PELO USO OU IMPOSSIBILIDADE DE USAR O

11

PROGRAMA (INCLUINDO, DENTRE OUTROS,
PERDAS DE DADOS OU PRODUÇÃO DE
DADOS INCORRETOS, PERDAS SOFRIDAS
POR VOCÊ OU POR TERCEIROS, OU FALHAS
NO PROGRAMA AO OPERAR COM QUALQUER
OUTRO PROGRAMA), MESMO QUE ESTE
TITULAR OU TERCEIRO TENHA SIDO ADVERTIDO
DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
FIM DOS TERMOS E CONDIÇÕES
Como Aplicar Estes Termos aos Seus Novos
Programas
Se você desenvolver um novo programa e desejar
que ele seja amplamente utilizado pelo público, a
melhor forma de consegui-lo é tornando-o um
software livre para que qualquer um possa
redistribuir e modificar nos termos desta Licença.
Para isso, anexe as seguintes notificações ao
programa. É mais seguro anexá-las no início de cada
arquivo-fonte para transmitir de forma mais eficaz
a exclusão da garantia. Além disso, cada arquivofonte deve ter ao menos a linha de “copyright” e uma
indicação onde o texto completo de notificação pode
ser encontrado.
<uma linha para fornecer o nome do programa
e uma breve idéia do que ele faz.> Copyright (C)
<ano> <nome do autor>
Este programa é um software livre; você pode
redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da
Licença Pública Geral GNU, conforme publicado
pela Free Software Foundation, ou pela versão 2
desta Licença ou (conforme sua opção) por qualquer
versão mais recente.
Este programa é distribuído com a esperança de
que seja útil, porém SEM QUALQUER GARANTIA,
inclusive sem a garantia implícita de COMERCIABILIDADE ou de ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO. Veja a Licença Pública
Geral GNU para mais informações.
Você deve ter recebido uma cópia da Licença Pública
Geral GNU com este programa; caso não, escreva
para “Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA”.
Informe também os seus meios de contato (e-mail
ou carta).
Se o programa for interativo, faça com que apareça
um aviso breve, como a seguir, assim que o
programa for iniciado no modo interativo:
Gnomovision versão 69, Copyright (C) ano,
nome do autor. O Gnomovision não oferece
ABSOLUTAMENTE NENHUMA GARANTIA. Para
obter mais informações, digite ‘show w’.
Este é um software livre e você está convidado a
redistribuí-lo sob certas condições; digite ‘show c’
para mais informações.
Os comandos hipotéticos ‘show w’ e ‘show c’ devem
mostrar as partes apropriadas da Licença Pública
Geral GNU. Evidentemente, os comandos que você
usar podem ter outros nomes, diferentes de ‘show w’
e ‘show c’; eles podem até ser cliques do mouse ou
itens de um menu -- o que for adequado ao seu
programa. Você também deve solicitar ao seu
empregador (se você trabalha como um
programador) ou a sua escola, se for o caso, que
assine uma “renúncia dos direitos autorais” do
programa, se necessário. A seguir, apresentamos um
exemplo; altere os nomes:
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Yoyodyne, Inc., mediante este documento renuncia
quaisquer interesses de direitos autorais sobre o
programa ‘Gnomovision’ (que executa interpretações
em compiladores) desenvolvido por James Hacker.
<assinatura de Ty Coon>, 1 de abril de 1989
Ty Coon, Vice-Presidente
Esta Licença Pública Geral não permite incorporar
seu programa aos programas proprietários. Se seu
programa for uma biblioteca de sub-rotinas, você
pode considerar mais útil permitir a vinculação de
aplicações proprietárias à biblioteca. Se isto é o que
você deseja fazer, use a Licença Pública Geral de
Bibliotecas GNU no lugar desta Licença.

=================================
LICENÇA PÚBLICA GERAL MENOR GNU
Versão 2.1, Fevereiro de 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA. É permitido a
qualquer pessoa copiar e distribuir cópias fiéis deste
documento de licença, desde que sem alteração.
[Esta é a primeira versão emitida da GPL Menor.
Também constitui a sucessora da Licença Publica
de Biblioteca GNU, versão 2, por isso, o número 2.1
da versão.]
Preâmbulo
As licenças de muitos softwares são elaboradas para
restringir a liberdade de compartilhá-los e modificálos. As Licenças Públicas Gerais GNU, ao contrário,
visam garantir a liberdade de compartilhar e
modificar os softwares livres -- garantindo o uso livre
do software para todos os usuários.
Esta licença, a Licença Pública Geral Menor, aplicase a alguns pacotes de software desenvolvidos
especialmente - normalmente bibliotecas -- da Free
Software Foundation e de outros autores que
decidem usá-las. Você também pode usá-la, mas
sugerimos primeiramente que analise
cuidadosamente se esta licença ou a Licença Pública
Geral comum é a melhor estratégia a ser usada em
um caso particular, baseando-se nas explicações
abaixo.
Quando falamos de software livre, referimo-nos à
liberdade e não ao preço. As nossas Licenças
Públicas Gerais foram elaboradas para garantir que
você tenha a liberdade de distribuir cópias de
software livre (e cobrar por este serviço, se desejar);
que você receba o código-fonte ou tenha acesso
a ele, se o desejar; que você possa modificar o
software ou utilizar partes dele em novos programas
livres e que você seja informado que pode fazer
todas estas coisas.
Para proteger seus direitos, precisamos fazer
restrições que proíbam os distribuidores de negar
estes direitos a você ou de pedir a você que renuncie
a estes direitos. Estas restrições traduzem-se em
certas responsabilidades para você, se você
distribuir cópias da biblioteca ou modificá-la.
Por exemplo, se você distribuir cópias da biblioteca,
gratuitamente ou mediante uma taxa, você deve
dar aos recebedores todos os direitos que nós lhe
concedemos. Você deve assegurar-se de que eles
também recebam ou possam obter o código-fonte.
Se você vincular outro código à biblioteca, terá que

fornecer arquivos-objeto completos aos recebedores,
de forma que eles possam vinculá-los novamente
com a biblioteca depois de terem feitas as
modificações na biblioteca e compilado novamente
a mesma. Além disso, você deve mostrar-lhes estes
termos para que eles conheçam os seus direitos.
Protegemos seus direitos com um método que
envolve dois passos: (1) reservando os direitos
autorais da biblioteca, e (2) oferecendo a você esta
licença que lhe dá permissão legal para copiar,
distribuir e/ou modificar a biblioteca.
Para proteger cada distribuidor, queremos deixar
bem claro que não existe nenhuma garantia para
a biblioteca livre. Além disso, se a biblioteca for
modificada por outra pessoa e passada adiante, os
recebedores devem saber que o que eles obtiveram
não é a versão original, de forma que a reputação
do autor original não seja afetada por problemas que
possam ser introduzidos por outros.
Por fim, as patentes de software representam
uma ameaça constante à existência de qualquer
programa livre. Queremos assegurar-lhe que uma
empresa não pode limitar efetivamente os usuários
de um programa livre mediante a obtenção de uma
licença restritiva de um titular de uma patente. Por
esta razão, insistimos que qualquer licença de
patente obtida para uma versão da biblioteca deve
ser consistente com plena liberdade de uso
especificada nesta licença.
A maioria dos softwares GNU, incluindo algumas
bibliotecas, está coberta pela Licença Pública Geral
GNU comum. Esta licença, a Licença Pública Geral
Menor GNU, aplica-se a determinadas bibliotecas
projetadas e é bastante diferente da Licença Pública
Geral comum. Usamos esta licença para
determinadas bibliotecas para permitir a vinculação
dessas bibliotecas a programas não-livres.
Quando um programa está vinculado a uma
biblioteca, seja estaticamente ou usando uma
biblioteca compartilhada, a combinação dos dois
é, legalmente falando, um trabalho combinado, um
derivado da biblioteca original. Por essa razão, a
Licença Pública Geral comum permite essa
vinculação somente se a combinação inteira
enquadrar-se a seus critérios de liberdade. A Licença
Pública Geral Menor permite critérios mais flexíveis
para a vinculação de outros códigos à biblioteca.
Chamamos esta licença de Licença Pública Geral
“Menor” porque ela protege menos a liberdade do
usuário do que a Licença Pública Geral comum. Ela
também proporciona a outros desenvolvedores de
software livre Menos vantagens na competição com
os programas não-livres. Essas desvantagens são
o motivo pelo qual usamos a Licença Pública Geral
comum para muitas bibliotecas. A licença Menor, no
entanto, proporciona vantagens em certas
circunstâncias especiais.
Por exemplo, em raras ocasiões, pode haver uma
necessidade especial de se encorajar o mais
amplamente possível o uso de uma determinada
biblioteca, de forma que esta se torne um padrão de
fato. Para isso, deve-se permitir que os
programas não-livres utilizem a biblioteca. Um caso
mais frequente é aquele em que uma biblioteca livre
realiza o mesmo trabalho que as bibliotecas nãolivres amplamente utilizadas. Neste caso, há pouca

vantagem em limitar a biblioteca livre apenas para o
software livre, por esta razão, nós usamos a Licença
Pública Geral Menor.
Em outros casos, a permissão para usar uma
biblioteca particular em programas não-livres permite
que um maior número de pessoas use uma grande
quantidade de softwares livres. Por exemplo, a
permissão para usar a Biblioteca GNU C em
programas não-livres permite que muito mais
pessoas utilizem todo o sistema operacional GNU,
assim como sua variante, o sistema operacional
GNU/Linux.
Embora a Licença Pública Geral Menor proteja
menos a liberdade dos usuários, ela assegura que o
usuário de um programa que esteja vinculado à
Biblioteca tenha a liberdade e os meios para
executar esse programa usando uma versão
modificada da Biblioteca.
Os termos precisos e as condições para a cópia,
distribuição e modificação são apresentados a seguir.
Preste muita atenção com relação à diferença entre
um “trabalho baseado na biblioteca” e um “trabalho
que utiliza a biblioteca”. O primeiro contém código
derivado da biblioteca, enquanto que o segundo deve
estar combinado à biblioteca para ser executado.
LICENÇA PÚBLICA GERAL GNU MENOR
TERMOS E CONDIÇÕES PARA A CÓPIA,
DISTRIBUIÇÃO E MODIFICAÇÃO
0. Este Contrato de Licença aplica-se a qualquer
biblioteca de software ou a outro programa que
contenha uma notificação colocada pelo titular dos
direitos autorais ou outra parte autorizada,
informando que a distribuição pode ser realizada sob
os termos desta Licença Pública Geral Menor
(também denominada “esta Licença”). Cada
licenciado é referido como “você”.
Uma “biblioteca” significa uma coleção de funções
e/ou dados de software preparados para serem
vinculados convenientemente aos programas de
aplicação (que usam algumas destas funções e
dados) para formar os executáveis.
A “Biblioteca”, abaixo, refere-se a qualquer biblioteca
de software ou trabalho que tenha sido distribuído
sob estes termos. Um “trabalho baseado na
Biblioteca” significa a Biblioteca ou qualquer trabalho
derivado nos termos da lei de direitos autorais: isto
é, um trabalho que contém a Biblioteca ou uma parte
dela mesma, seja sem alterações ou com
modificações e/ou traduzida diretamente para outro
idioma. (Doravante, a tradução é incluída sem
restrição no termo “modificação”).
O “Código-fonte” de um trabalho significa o formato
preferível do trabalho para se fazer modificações
nele. Para uma biblioteca, o código-fonte completo
significa todos os códigos-fonte de todos os módulos
contidos na biblioteca, mais qualquer arquivo de
definição de interface associado, além dos scripts
utilizados para controlar a compilação e instalação
da biblioteca.
As atividades diferentes de cópia, distribuição e
modificação não estão cobertas por esta Licença;
elas estão fora do âmbito da Licença. O ato de
executar um programa utilizando a Biblioteca não
tem restrições, e o resultado desse programa está
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coberto apenas quando o seu conteúdo constitui um
trabalho baseado na Biblioteca (independentemente
do uso da Biblioteca em uma ferramenta para
escrevê-lo). Se isso é verdade depende do que
a Biblioteca faz e o que o programa que utiliza a
Biblioteca faz.
1. Você pode copiar e distribuir cópias fiéis do
código-fonte completo da Biblioteca tal como as
recebeu, em qualquer meio, contanto que você
publique, de forma visível e adequada em cada
cópia, uma notificação adequada de direitos autorais
e inexistência de garantias; mantenha intactas todas
as notificações que se referem a esta Licença e à
ausência de qualquer garantia e distribua uma cópia
desta Licença com a Biblioteca.
Você pode cobrar uma taxa pelo ato físico de
transferir uma cópia e pode, opcionalmente, oferecer
uma proteção de garantia no intercâmbio mediante
uma taxa.
2. Você pode modificar sua cópia ou cópias da
Biblioteca ou qualquer parte da mesma, formando,
assim, um trabalho baseado na Biblioteca, bem
como copiar e distribuir tais modificações ou trabalho
sob os termos da Seção 1 acima, desde que você
também cumpra todas estas condições:
a) O trabalho modificado deve ser, em si mesmo,
uma biblioteca de software.
b) Você deve incluir notificações destacadas nos
arquivos modificados, declarando que você alterou
os arquivos e colocando as datas das alterações.
c) Você tem que fazer com que todo o trabalho seja
licenciado, sem nenhum custo, a todos os terceiros
sob os termos desta Licença.
d) Se uma das facilidades da Biblioteca modificada
referir-se a uma função ou uma tabela de dados a
ser fornecida por um programa de aplicação que
utiliza a facilidade, diferente de um argumento
transmitido quando a facilidade é invocada, então
você terá que se esforçar para garantir que, em caso
de uma aplicação não fornecer essa função ou
tabela, a facilidade continue operando e execute
qualquer parte de sua finalidade de forma significativa.
(Por exemplo, uma função de uma biblioteca
para calcular raízes quadradas tem uma
finalidade que está completamente bem definida,
independentemente da aplicação. Por essa razão, a
Subseção 2d exige que qualquer função ou tabela
fornecida pela aplicação e usada por essa função
seja opcional: se a aplicação não fornecer, a função
de raiz quadrada deverá continuar calculando as
raízes quadradas.)
Estas exigências aplicam-se ao trabalho modificado
como um todo. Se as seções identificáveis desse
trabalho não forem derivadas da Biblioteca e puderem
ser consideradas razoavelmente como trabalhos
independentes e separadas entre elas mesmas,
esta Licença e seus termos não se aplicarão a estas
seções quando você as distribuir como trabalhos
separados. Mas, quando você distribuir estas
mesmas seções como partes de um todo, que é um
trabalho baseado na Biblioteca, a distribuição do
todo deverá obedecer aos termos desta Licença,
cujas permissões para outros licenciados estendemse na totalidade e, portanto, para todas as partes,
independentemente de quem as desenvolveu.
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Assim, a intenção desta seção não é reivindicar
direitos ou contestar os direitos de um trabalho
escrito inteiramente por você, mas sim exercitar o
direito de controlar a distribuição de trabalhos
derivados ou coletivos baseados na Biblioteca.
Além disso, a simples agregação de outro trabalho,
não baseado na Biblioteca, à Biblioteca (ou a um
trabalho baseado na Biblioteca) em um volume de
armazenamento ou em um meio de distribuição, não
inclui este outro trabalho no âmbito desta Licença.
3. Você poderá optar por aplicar os termos da
Licença Pública Geral GNU comum ao invés desta
Licença a uma determinada cópia da Biblioteca.
Para isso, você deve alterar todas as notificações
que se referirem a esta Licença, de forma que elas
se refiram à Licença Pública Geral GNU comum,
versão 2, ao invés desta Licença. (Se uma versão
mais nova que a versão 2 da Licença Pública Geral
GNU comum tiver aparecido, então você poderá
especificar essa nova versão, se desejar.) Não faça
nenhuma outra mudança nestas notificações.
Uma vez feita essa mudança em uma determinada
copia, ela será irreversível para esta cópia, assim
a Licença Publica Geral GNU comum passará a
ser aplicada a todas as cópias subsequentes e aos
trabalhos derivados feitos a partir dessa cópia. Esta
opção é útil quando você deseja copiar parte do
código da Biblioteca em um programa que não seja
uma biblioteca.
4. Você poderá copiar e distribuir a Biblioteca (ou
uma parte ou derivado da mesma, conforme a Seção
2) em formato de código-objeto ou executável sob os
termos das Seções 1 e 2 anteriores, contanto que a
inclua com o código-fonte correspondente, completo
e legível por máquinas, que deve ser distribuído sob
os termos das Seções 1 e 2 anteriores, em uma
mídia utilizada habitualmente para o intercâmbio de
software.
Se a distribuição de código-objeto for realizada
oferecendo o acesso para copiá-lo de um local
designado, então, o fornecimento de um acesso
equivalente para copiar o código-fonte do mesmo
lugar irá satisfazer os requisitos de distribuição do
código-fonte, mesmo que os terceiros não estejam
obrigados a copiar o código-fonte com o códigoobjeto.
5. Um programa que não contém derivado de
nenhuma parte da Biblioteca, mas está projetado
para operar com a Biblioteca, ao ser compilado ou
vinculado a ela, é denominado um “trabalho que
utiliza a Biblioteca”. Esse trabalho, isoladamente, não
é um trabalho derivado da Biblioteca, por isso, fica
fora do âmbito desta Licença.
Porém, a vinculação de um “trabalho que utiliza a
Biblioteca” à Biblioteca cria um executável que é um
derivado da Biblioteca (porque contém partes da
Biblioteca), no lugar de um “trabalho que utiliza a
Biblioteca”. O executável está, portanto, coberto por
esta Licença. A Seção 6 estabelece os termos para
distribuição desses executáveis.
Quando um “trabalho que utiliza a Biblioteca” utiliza
material de um arquivo de cabeçalho que faz parte
da Biblioteca, o código-objeto do trabalho pode ser
um trabalho derivado da Biblioteca, mesmo que o
código-fonte não o seja. Para que isto seja verdade,
é especialmente importante que o trabalho possa ser

vinculado sem a Biblioteca ou que o próprio trabalho
seja uma biblioteca. O limiar para que isto seja
verdade não está definido claramente pela lei.
Se o dito arquivo-objeto usar somente parâmetros
numéricos, esquemas de estrutura de dados e
acessos, bem como pequenas macros e funções em
série (dez linhas ou menos de extensão), então o
uso do arquivo-objeto não terá restrições,
independentemente de ele ser legalmente um
trabalho derivado. (Os executáveis que contêm este
código-objeto e partes da Biblioteca continuarão
submetidos aos termos da Seção 6).
Por outro lado, se o trabalho for um derivado
da Biblioteca, você poderá distribuir o códigoobjeto do trabalho sob os termos da Seção 6.
Quaisquer executáveis que contiverem esse
trabalho também ficarão sob os termos da Seção
6, independentemente deles estarem vinculados
diretamente à própria Biblioteca.
6. Como uma exceção para as Seções anteriores,
você também pode combinar ou vincular um
“trabalho que utiliza a Biblioteca” à Biblioteca para
produzir um trabalho que contenha partes da
Biblioteca, e distribuir este trabalho sob os termos de
sua escolha, contanto que estes termos permitam
modificações no trabalho para o uso próprio por
parte do cliente e a engenharia reversa para
depuração dessas modificações.
Você deve incluir em cada cópia do trabalho uma
notificação destacada informando que a Biblioteca
foi usada nele e que a Biblioteca e seu uso estão
cobertos por esta Licença. É necessário fornecer
uma cópia desta Licença. Se o trabalho, durante a
sua execução, exibir avisos de direitos autorais, você
deverá incluir entre eles a notificação de direitos
autorais da Biblioteca, como também uma referência
que direcione o usuário a copiar esta Licença. Além
disso, você terá que realizar um dos seguintes itens:
a) Incluir no trabalho todo o código-fonte
correspondente da Biblioteca que seja legível por
máquinas, incluindo quaisquer modificações que
foram usadas no trabalho (que deve ser distribuído
conforme as Seções 1 e 2 anteriores); e, se o
trabalho for um executável vinculado à Biblioteca,
com o “trabalho que utiliza a Biblioteca” completo e
legível (por máquinas), como o código-objeto e/ou
código-fonte, de forma que o usuário possa modificar
a Biblioteca e vincular novamente para produzir um
executável modificado que contenha a Biblioteca
modificada. (É entendido que o usuário que modificar
o conteúdo dos arquivos de definições na Biblioteca
não necessariamente será capaz de compilar
novamente a aplicação para usar as definições
modificadas.)
b) Usar um mecanismo adequado de compartilhamento da biblioteca para vincular à Biblioteca.
Um mecanismo adequado é aquele que: (1) utiliza
no momento da execução uma cópia da biblioteca
que já está presente no sistema do computador
do usuário, em vez de copiar funções de biblioteca
no executável, (2) opera corretamente com uma
versão modificada da biblioteca, se o usuário instalar
uma, contanto que a versão modificada tenha uma
interface compatível com a versão na qual o trabalho
foi realizado.

c) Incluir no trabalho uma oferta escrita que seja
válida por pelo menos três anos, fornecendo ao
mesmo usuário os materiais especificados na
Subseção 6a acima, por uma taxa não superior ao
custo de execução desta distribuição.
d) Se a distribuição do trabalho for realizada
oferecendo o acesso para copiar de um local
designado, ofereça um acesso equivalente para
copiar os materiais especificados acima do mesmo
local.
e) Verifique se o usuário já recebeu uma cópia
desses materiais ou se você já enviou uma cópia
para este usuário.
Para um executável, o formato exigido do “trabalho
que utiliza a Biblioteca” deverá incluir todos os dados
e programas utilitários necessários para reprodução
do executável a partir do mesmo. Porém, como uma
exceção especial, os materiais a serem distribuídos
não necessitam incluir qualquer componente
normalmente distribuído (ou em formato fonte ou
binário) com os componentes principais (compilador,
kernel, etc.) do sistema operacional, sob o qual
o executável funciona, a menos que o próprio
componente acompanhe o executável.
Pode acontecer que esta exigência contradiga as
restrições da licença de outras bibliotecas
proprietárias que normalmente não acompanham
o sistema operacional. Essa contradição significa
que você não pode usar estas Bibliotecas
simultaneamente em um executável que você
distribuiu.
7. Você pode colocar facilidades da biblioteca
que sejam um trabalho baseado na Biblioteca em
uma única biblioteca, lado a lado, com as outras
facilidades de bibliotecas não cobertas por esta
Licença e, posteriormente, distribuir esta biblioteca
combinada, contanto que a distribuição separada
do trabalho baseado na Biblioteca e das outras
facilidades da biblioteca seja permitida e você realize
estes dois passos a seguir:
a) Incluir na biblioteca combinada uma cópia
do mesmo trabalho baseado na Biblioteca, sem
combinar com quaisquer outras facilidades de
biblioteca. Essa cópia deve ser distribuída nos
termos das Seções anteriores.
b) Fornecer uma notificação destacada na biblioteca
combinada sobre o fato de que parte dela é um
trabalho baseado na Biblioteca, e explicando onde
pode ser encontrado o formato não combinado
incluso do mesmo trabalho.
8. Você não poderá copiar, modificar, sublicenciar,
vincular ou distribuir a Biblioteca, exceto quando
estabelecido expressamente nesta Licença.
Qualquer outra tentativa de copiar, modificar,
sublicenciar, vincular ou distribuir a Biblioteca será
invalidada, e automaticamente cessará seus direitos
sob esta Licença. Porém, os terceiros que tiverem
recebido cópias, ou direitos, de você dentro dos
termos desta Licença, não terão suas licenças
rescindidas enquanto permanecerem em plena
conformidade.
9. Você não é obrigado a aceitar esta Licença, desde
que não a assine. No entanto, nada mais garantirá
a você a permissão para modificar ou distribuir a
Biblioteca ou os seus trabalhos derivados. Estas
ações são proibidas por lei, caso você não aceite as
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condições desta Licença. Portanto, a modificação
ou distribuição da Biblioteca (ou qualquer trabalho
baseado na Biblioteca) indicará na sua aceitação
desta Licença e de todos os termos e condições
desta para copiar, distribuir ou modificar a Biblioteca,
ou os trabalhos baseados nele.

13. A Free Software Foundation poderá publicar,
periodicamente, versões revisadas e/ou novas da
Licença Pública Geral Menor. As versões novas
manterão o mesmo espírito da versão atual, podendo
diferir em detalhes para abordar novos problemas ou
interesses.

10. Cada vez que você redistribuir a Biblioteca
(ou qualquer trabalho baseado na Biblioteca), os
recebedores obterão automaticamente do licenciador
original uma licença para copiar, distribuir, vincular
ou modificar a Biblioteca, objeto destes termos e
condições. Você não poderá impor aos recebedores
nenhuma restrição adicional ao exercício dos direitos
aqui garantidos. Você não é responsável em garantir
que terceiros cumpram os termos desta Licença.

Cada versão recebe um número de versão diferente.
Se a Biblioteca especificar um número de versão
desta Licença que se aplica a ela mesma e a
“qualquer versão posterior”, você terá a opção de
seguir os termos e condições tanto dessa versão
como de qualquer versão mais recente publicada
pela Free Software Foundation. Se a Biblioteca não
especificar um número de versão de licença, você
poderá escolher qualquer versão já publicada pela
Free Software Foundation.

11. Se, como consequência de uma decisão judicial
ou alegação de violação de patente ou por qualquer
outra razão (não limitadas a questões de patentes),
forem impostas condições a você (por determinação
judicial, acordo ou qualquer outra causa) que
contradigam as condições desta Licença, tais
condições não o eximirá das condições estipuladas
por esta Licença. Se você não puder fazer a
distribuição de maneira a cumprir simultaneamente
as obrigações desta Licença e outras obrigações
pertinentes, então, como consequência você não
poderá distribuir a Biblioteca de maneira alguma.
Por exemplo, se uma licença de patente não permitir
a redistribuição da Biblioteca, livre de royalties,
por todos aqueles que receberem cópias direta ou
indiretamente de você, então o único modo de você
satisfazer esta exigência, bem como esta Licença,
seria renunciar completamente a distribuição da
Biblioteca.
Se qualquer parte desta seção for considerada
inválida ou inaplicável sob qualquer circunstância
específica, o restante da seção deverá continuar a
ser aplicado e a seção, como um todo, deverá ser
aplicada em outras circunstâncias.
O propósito desta seção não é induzi-lo a infringir
quaisquer patentes ou reivindicações de outros
direitos de propriedade, nem contestar a validade
de tais reivindicações. Esta seção tem como único
propósito proteger a integridade do sistema de
distribuição de softwares livres, que é realizado
mediante práticas de licenças públicas. Muitas
pessoas têm feito contribuições generosas à grande
variedade de softwares distribuídos mediante este
sistema, confiando na aplicação consistente deste
sistema. Cabe ao autor ou doador decidir se ele ou
ela está disposto a distribuir software através de
outro sistema, e um licenciado não pode impor tal
escolha.
Esta seção tem o propósito de tornar bem claro o
que se acredita ser uma consequência do restante
desta Licença.
12. Se a distribuição e/ou o uso da Biblioteca tiver
restrições em alguns países, quer seja por patentes
ou por direitos autorais das interfaces, o titular dos
direitos autorais originais que colocar a Biblioteca
sob os termos desta Licença pode adicionar uma
limitação explícita de distribuição geográfica
excluindo esses países, de forma que a distribuição
seja permitida somente em ou entre países não
excluídos. Neste caso, esta Licença incorporará a
limitação como se estivesse escrita no corpo desta
Licença.
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14. Se você desejar incorporar partes da Biblioteca
em outros programas livres cujas condições de
distribuição sejam incompatíveis com estas, escreva
ao autor solicitando sua permissão. Para os softwares
cujos direitos autorais pertencerem a Free Software
Foundation, escreva para a Free Software Foundation;
às vezes abrimos exceções para este caso. A nossa
decisão será guiada pelas duas metas: a de preservar
a condição livre de todos os derivados do nosso
software livre e a de promover o compartilhamento e
reutilização de softwares em geral.
AUSÊNCIA DE GARANTIA
15. COMO A BIBLIOTECA É LICENCIADA SEM
CUSTO, NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA PARA
A BIBLIOTECA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI
APLICÁVEL. EXCETO QUANDO ESTABELECIDO
DE OUTRA FORMA POR ESCRITO, OS TITULARES
DOS DIREITOS AUTORAIS E/OU TERCEIROS
DISPONIBILIZAM A BIBLIOTECA “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO
DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, DENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E AS DE
ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO.
O RISCO TOTAL COM RELAÇÃO À QUALIDADE
E DESEMPENHO DA BIBLIOTECA É SEU. SE
A BIBLIOTECA APRESENTAR DEFEITO, VOCÊ
TERÁ QUE ASSUMIR TODOS OS CUSTOS
DE MANUTENÇÃO, REPARO E CORREÇÃO
NECESSÁRIOS.
16. EM NENHUM CASO, A MENOS QUE EXIGIDO
PELA LEI APLICÁVEL OU ACORDADO POR
ESCRITO, QUALQUER TITULAR DOS DIREITOS
AUTORAIS OU QUALQUER TERCEIRO QUE PODE
MODIFICAR E/OU REDISTRIBUIR A BIBLIOTECA
CONFORME PERMITIDO ACIMA, SERÁ
RESPONSÁVEL PERANTE VOCÊ POR DANOS,
INCLUINDO QUAISQUER DANOS EM GERAL,
ESPECIAL, INCIDENTAL OU CONSEQUENTE,
CAUSADOS PELO USO OU IMPOSSIBILIDADE
DE USAR A BIBLIOTECA (INCLUINDO, DENTRE
OUTROS, PERDAS DE DADOS OU PRODUÇÃO
DE DADOS INCORRETOS, PERDAS SOFRIDAS
POR VOCÊ OU POR TERCEIROS, OU FALHAS
DA BIBLIOTECA AO OPERAR COM QUALQUER
OUTRO SOFTWARE), MESMO QUE ESTE
TITULAR OU TERCEIRO TENHA SIDO ADVERTIDO
DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

FIM DOS TERMOS E CONDIÇÕES
Como Aplicar Estes Termos a Suas Novas
Bibliotecas
Se você desenvolver uma nova biblioteca e desejar
que ela seja amplamente utilizada pelo público,
recomendamos que a torne um software livre para
que qualquer um possa redistribuir e modificar. Você
pode fazê-lo permitindo a redistribuição sob estes
termos (ou, alternativamente, sob os termos da
Licença Pública Geral comum).
Para aplicar estes termos, anexe as seguintes
notificações à biblioteca. É mais seguro anexá-las no
início de cada arquivo-fonte para transmitir de forma
mais eficaz a exclusão da garantia. Além disso, cada
arquivo deve ter ao menos a linha de “copyright” e
uma indicação onde o texto completo de notificação
pode ser encontrado.
<uma linha para fornecer o nome da biblioteca e uma
breve idéia do que ela faz.>
Copyright (C) <ano> <nome do autor>
Esta biblioteca é um software livre; você pode
redistribuí-la e/ou modificá-la sob os termos da
Licença Pública Geral Menor GNU, conforme
publicado pela Free Software Foundation, pela
versão 2.1 desta Licença ou (conforme sua opção)
por qualquer versão mais recente.
Esta biblioteca é distribuída com a esperança
de que seja útil, porém SEM QUALQUER
GARANTIA, inclusive sem a garantia implícita de
COMERCIABILIDADE ou ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO. Veja a Licença Pública
Geral Menor GNU para mais informações. Você deve
ter recebido uma cópia da Licença Pública Geral
Menor GNU com esta biblioteca; caso não, escreva
para “Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA”.
Informe também os seus meios de contato (e-mail
ou carta).
Você também deve solicitar ao seu empregador
(se você trabalha como um programador) ou a sua
escola, se for o caso, que assine uma “renúncia
dos direitos autorais” da biblioteca, se necessário. A
seguir, apresentamos um exemplo; altere os nomes:
Yoyodyne, Inc., mediante este documento, renuncia a
quaisquer interesses de direitos autorais sobre a
biblioteca ‘Frob’ (uma biblioteca para ajustar
maçaneta) desenvolvida por James Random Hacker.
<assinatura de Ty Coon>, 1 de abril de 1990
Ty Coon, Vice-Presidente
========================================

Notificação sobre BSD
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
1. As redistribuições de código-fonte devem
manter a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.
2. As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.

3. Todos os materiais de propaganda que
mencionarem características ou uso deste software
devem exibir a declaração a seguir:
4. Nem o nome dos seguintes desenvolvedores nem
os nomes de seus colaboradores podem ser usados
para endossar ou promover produtos derivados
deste software sem permissão prévia por escrito.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS
AUTORES E COLABORADORES “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM TIPO
DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO-SE, ÀS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE
E DE ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO
ESPECÍFICO. EM NENHUM CASO, OS AUTORES
OU OS COLABORADORES DEVERÃO SER
RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS,
PUNITIVOS, OU CONSEQUENTES (INCLUINDO,
MAS NÃO LIMITANDO-SE A, AQUISIÇÃO DE BENS
OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO; PERDA DE
USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO
DE ATIVIDADE EMPRESARIAL) SEJA QUAL FOR
A CAUSA E SOB QUALQUER PRINCÍPIO DE
RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDADE RESTRITA OU ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRA CAUSA)
DECORRENTE DE ALGUM MODO PELO USO
DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ELES TENHAM
SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS.
Os seguintes avisos são necessários para satisfazer
os termos da licença do software que mencionamos
neste documento:
Este produto inclui software desenvolvido pela
NetBSD Foundation, Inc. e pelos seus colaboradores.
Este produto inclui software desenvolvido pela
Universidade da Califórnia, Berkeley e pelos seus
colaboradores.
Este produto inclui software desenvolvido por John
Polstra.
Este produto inclui software desenvolvido para o
NetBSD Project. Veja http://www.NetBSD.org/ para
obter informações sobre o NetBSD.
Este produto inclui software desenvolvido pela
Winning Strategies, Inc.
Este produto inclui software desenvolvido por
Michael Graff.
Este produto inclui software desenvolvido por
Christos Zoulas.
Este produto inclui software desenvolvido por
Jonathan Stone para o NetBSD Project.
Este produto inclui software desenvolvido por
Christopher G. Demetriou para o NetBSD Project.
Este produto inclui software desenvolvido por Niels
Provos.
Este produto inclui software desenvolvido pela TooLs
GmbH.
Este produto inclui software desenvolvido pela
Universidade da Califórnia, Laboratório Lawrence
Berkeley.
Este produto inclui software desenvolvido pela WIDE
Project e seus colaboradores.
Este produto inclui software desenvolvido pela Brian
Aker.
Este produto inclui software desenvolvido pela
Danga Interactive, Inc.
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Este produto inclui software desenvolvido pela
Plenluno.
Este produto inclui software desenvolvido por Yusuke
Suzuki.
Este produto inclui software desenvolvido pela The
Chromium Authors.
Este produto inclui software desenvolvido pela
Google Inc.
Este produto inclui software desenvolvido por Mike
Muuss.
Este produto inclui software desenvolvido pela Intel
Corporation.
========================================
SOFTWARE DO GRUPO JPEG INDEPENDENTE
Este software é baseado em parte do trabalho do
Independent JPEG Group.
========================================
SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO OPENSSL PROJECT
PARA USO EM SSL TOOLKIT
Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project.
Todos os direitos reservados.
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
1. As redistribuições de código-fonte devem manter
a notificação de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte renúncia de responsabilidade.
2. As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos na distribuição.
3. As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos na distribuição: “Este produto inclui
software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso
em OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org />)”
4. Os nomes “OpenSSL Toolkit” e “OpenSSL Project”
não devem ser utilizados para aprovar ou promover
produtos derivados deste software, sem uma
permissão prévia por escrito. Para obter permissão
por escrito, entre em contato com openssl-core@
openssl.org.
5. Os produtos derivados deste software não podem
ser chamados “OpenSSL”; nem pode aparecer
“OpenSSL” em seus nomes sem a permissão prévia
por escrito do OpenSSL Project.

DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS,
PUNITIVOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO,
DENTRE OUTRAS, A AQUISIÇÃO DE BENS OU
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO, PERDA DE USO,
DADOS OU LUCROS OU INTERRUPÇÃO DE
ATIVIDADE EMPRESARIAL) SEJA QUAL FOR
A CAUSA E SOB QUALQUER PRINCÍPIO DE
RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDADE RESTRITA OU ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRA CAUSA)
DECORRENTE DE ALGUM MODO PELO USO
DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ELES TENHAM
SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS”.
----------------------------------------------------------------------Este produto inclui o software criptográfico
desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Este produto inclui o software desenvolvido por Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Licença SSLeay Original
--------------------Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.
com). Todos os direitos reservados.
Este pacote é uma implementação de SSL
desenvolvida por Eric Young (eay@cryptsoft.com).
A implementação foi desenvolvida em conformidade
com Netscapes SSL. Esta biblioteca é livre para
uso comercial e não-comercial desde que cumpram
as seguintes condições. As seguintes condições
aplicam-se a todos os códigos encontrados nesta
distribuição, seja código RC4, RSA, lhash, DES,
etc. e não apenas o código SSL. A documentação
SSL incluída nesta distribuição está coberta pelos
mesmos termos de direitos autorais, exceto pelo fato
de que o titular é Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
O direito autoral permanece propriedade de Eric
Young e da mesma forma todos os avisos de direitos
autorais do código não devem ser removidos. Se
este pacote for utilizado em um produto, Eric Young
deve receber a atribuição como autor das partes
da biblioteca utilizada. Isso pode ser feito na forma
de uma mensagem de texto na inicialização do
programa ou na documentação (on-line ou texto)
fornecida com o pacote.
A redistribuição e utilização em formatos fonte e
binário, com ou sem modificação, são permitidas
desde que as seguintes condições sejam cumpridas:
1. As redistribuições de código-fonte têm que reter a
notificação de direitos autorais, esta lista de condições
e a seguinte renúncia de responsabilidade.

6. As redistribuições de qualquer formato,
independentemente do tipo, devem conter a seguinte
declaração: “Este produto inclui software
desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso em
OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org />)”.

2. As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais anterior,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou outros
materiais fornecidos com a distribuição.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO
OpenSSL PROJECT “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA’’ E QUAISQUER GARANTIAS, SEJAM
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO,
DENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO ESTÃO EXCLUÍDAS.
EM NENHUM CASO, O OpenSSL PROJECT
OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS

3. Todos os materiais de propaganda que
mencionarem características ou uso deste software
devem exibir a declaração a seguir: “Este produto
inclui software criptográfico desenvolvido por Eric
Young (eay@cryptsoft.com)”. A palavra ‘criptográfico’
pode ser omitida se rotinas da biblioteca utilizadas
não forem relacionadas com criptografia.
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4. Se você incluir qualquer código específico de
Windows (ou um derivado do mesmo) do diretório

apps (código de aplicação), deve incluir uma
menção: “Este produto inclui software desenvolvido
por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO ERIC
YOUNG “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA’’ E
QUAISQUER GARANTIAS, SEJAM
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO,
DENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO ESTÃO EXCLUÍDAS.
EM NENHUM CASO, O AUTOR OU OS
COLABORADORES DEVERÁO SER
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS,
PUNITIVOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO,
DENTRE OUTRAS, A AQUISIÇÃO DE BENS OU
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO, PERDA DE USO,
DADOS OU LUCROS OU INTERRUPÇÃO DE
ATIVIDADE EMPRESARIAL) SEJA QUAL FOR
A CAUSA E SOB QUALQUER PRINCÍPIO DE
RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDADE RESTRITA OU ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRA CAUSA)
DECORRENTE DE ALGUM MODO PELO USO
DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ELES TENHAM
SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS.
Os termos da licença e de distribuição de qualquer
versão publicamente disponível ou derivada deste
código não podem ser alterados, ou seja, este
código não pode ser simplesmente copiado e posto
sob outra licença de distribuição [inclusive a Licença
Pública GNU].
========================================
SOFTWARE FREETYPE/FREETYPE2
Este software é baseado em parte do trabalho da
FreeType Team.
========================================
Notificação sobre fonte Morisawa
A fonte Morisawa Shingo R utilizada na tela (OSD) foi
desenvolvida exclusivamente pela Morisawa Inc.
========================================
Notificação sobre Tiresias Font
A fonte de tela Tiresias RNIB foi desenvolvida pela
RNIB.
========================================
Notificação sobre MIT
EXPAT
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd e Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
JSONcpp Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur
Mongoose Copyright (c) 2010 Sergey Lyubka
cJSON Copyright (c) 2009 Dave Gamble
GIFLIB Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond
Copyright (c) 2012 jQuery Foundation e outros
colaboradores, http://jquery.com/
libmatthew-java Copyright Matthew Johnson 20062011
OpenMAX Copyright (c) <ano> <titulares de direitos
autorais>
Copyright (c) 1998-2003 Daniel Veillard.
Copyright (c) 2000 Bjorn Reese e Daniel Veillard.

Copyright (c) 2000 Gary Pennington e Daniel Veillard.
Copyright (c) 1998 Bjorn Reese e Daniel Stenberg.
lua Copyright (C) 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.
siphash Copyright (c) 2012 Martin Boßlet
A permissão é garantida aqui, sem custo, a qualquer
pessoa que obtenha uma cópia deste software e de
arquivos de documentação a ele associado (o
“Software”), para manuseá-lo sem restrições,
inclusive sem limitação dos direitos de usar, copiar,
modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar
e/ou vender cópias do Software, e de permitir que
as pessoas a quem o Software é fornecido tenham
esses direitos, sujeitos às seguintes condições:
A notificação de direitos autorais acima e esta
notificação de permissão devem ser incluídas em
todas as cópias ou partes substanciais do Software.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM TIPO DE
GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, DENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS
DE COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA
UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃOVIOLAÇÃO. EM NENHUM CASO, OS AUTORES
OU TITULARES DE DIREITO AUTORAIS DEVERÃO
SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER
REIVINDICAÇÕES, DANOS OU OUTRAS
OBRIGAÇÕES, SEJA EM UMA AÇÃO DE
CONTRATO, ATO ILÍCITO OU OUTRAS CAUSAS,
DECORRENTES DE OU EM CONEXÃO COM O
SOFTWARE OU O USO OU OUTROS
PROCEDIMENTOS NO SOFTWARE.
========================================
SOFTWARE CURL
NOTIFICAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E
PERMISSÃO. Copyright (c) 1996 - 2012, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.
Todos os direitos reservados. A permissão para
usar, copiar, modificar e distribuir este software
para quaisquer propósitos com ou sem taxa
está garantida aqui, contanto que a notificação
de direitos autorais acima e esta notificação de
permissão apareçam em todas as cópias. O
SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM TIPO DE
GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, DENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS
DE COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA
UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. EM NENHUM
CASO, OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITO
AUTORAIS DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS
POR QUAISQUER REIVINDICAÇÕES, DANOS OU
OUTRAS OBRIGAÇÕES, SEJA EM UMA AÇÃO DE
CONTRATO, ATO ILÍCITO OU OUTRAS CAUSAS,
DECORRENTES DE OU EM CONEXÃO AO
SOFTWARE OU AO USO OU OUTROS
PROCEDIMENTOS NO SOFTWARE.
Exceto quando contido nesta notificação, o nome
de um titular de direitos autorais não será usado em
propagandas ou, de outra forma, para promover a
venda, uso ou outros procedimentos de Software
sem a prévia autorização, por escrito, do titular de
direitos autorais.
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========================================
LIBPIXMAN
libpixregion
Copyright 1987, 1998 The Open Group.
Permissão para usar, copiar, modificar, distribuir,
e vender este software e a sua documentação
para quaisquer propósitos com ou sem taxa
está garantida aqui, contanto que a notificação
de direitos autorais acima e esta notificação de
permissão apareçam em todas as cópias e que
tanto a notificação de direitos autorais quanto esta
permissão apareçam na documentação suporte.
A notificação de direitos autorais acima e esta
notificação de permissão devem ser incluídas em
todas as cópias ou partes substanciais do Software.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA”, SEM NENHUM TIPO
DE GARANTIA, SEJA EXPRESA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS
GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, DE
ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO
E DE NÃO VIOLAÇÃO. EM NENHUM CASO, O
OPEN GROUP DEVE SER RESPONSABILIZADO
POR QUAISQUER REIVINDICAÇÕES, DANOS
OU OUTRAS OBRIGAÇÕES, SEJA EM UMA
AÇÃO DE CONTRATO, ATO ILÍCITO OU OUTRAS
CAUSAS, DECORRENTES DE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU O USO OU OUTROS
PROCEDIMENTOS NO SOFTWARE. Exceto
quando contido nesta notificação, o nome The
Open Group não será usado em propagandas ou
outros procedimentos de Software sem a prévia
autorização, por escrito do The Open Group.
Copyright 1987 by Digital Equipment Corporation,
Maynard, Massachusetts. Todos os direitos
reservados.
A permissão para usar, copiar, modificar, e distribuir
este software e a sua documentação para quaisquer
propósitos e sem taxa está garantida aqui, contanto
que a notificação de direitos autorais acima e esta
notificação de permissão apareçam em todas as
cópias e que tanto a notificação de direitos autorais
quanto esta notificação de permissão apareçam
na documentação a elas associada e que o nome
da Digital não seja usado em propaganda ou
publicidade relacionada à distribuição do software
sem permissão escrita concedida anteriormente. A
DIGITAL ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS
COM RELAÇÃO À ESTE SOFTWARE, INCLUINDO
TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO, EM
NENHUM CASO A DIGITAL SERÁ RESPONSÁVEL
POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS
OU CONSEQUENCIAIS OU QUAISQUER DANOS
RESULTANTES DA PERDA DE USO, DADOS OU
LUCROS, SEJA EM UMA AÇÃO DE CONTRATO,
NEGLIGÊNCIA OU OUTRO ATO ILÍCITO,
DECORRENTES DE OU EM CONEXÃO COM O
USO OU DESEMPENHO DESTE SOFTWARE.
----------------------------------------------------------------------libic
Copyright © 2001 Keith Packard.
A permissão para usar, copiar, modificar, distribuir,
e vender este software e a sua documentação para
quaisquer propósitos está garantida aqui sem taxas,
contanto que a notificação de direitos autorais acima
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apareça em todas as cópias e que tanto a notificação
de direitos autorais quanto esta notificação de
permissão apareçam na documentação a elas
associada, e que o nome de Keith Packard não seja
usado em propaganda ou publicidade relacionada à
distribuição do software sem permissão específica,
por escrito concedida anteriormente. Keith Packard
não faz detalhamentos sobre a adequação deste
software para qualquer propósito. Ele é fornecido “no
estado em que se encontra” sem nenhum tipo de
garantia expressa ou implícita.
KEITH PACKARD ISENTA-SE DE TODAS
AS GARANTIAS COM RELAÇÃO À ESTE
SOFTWARE, INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS
DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO, E
EM NENHUM CASO KEITH PACKARD SERÁ
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS
ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS
OU QUAISQUER DANOS RESULTANTES DA
PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO
ATO ILÍCITO, DECORRENTE DA OU EM CONEXÃO
COM O DESEMPENHO DESTE SOFTWARE.
-----------------------------------------------------------------------

slim

slim é de Copyright © 2003 Richard Henderson
A permissão para usar, copiar, modificar, distribuir,
e vender este software e a sua documentação
para quaisquer propósitos está garantida aqui
sem taxas, contanto que a notificação de direitos
autorais acima apareça em todas as cópias e que
tanto a notificação de direitos autorais quanto
esta notificação de permissão apareçam na
documentação a elas associada, e que o nome de
Richard Henderson não seja usado em propaganda
ou publicidade relacionada à distribuição do
software sem permissão específica, por escrito,
concedida anteriormente. Richard Henderson não faz
detalhamentos sobre a adequação deste software
para qualquer propósito. Ele é fornecido “no estado
em que se encontra” sem nenhum tipo de garantia
expressa ou implícita.
RICHARD HENDERSON ISENTA-SE DE TODAS AS
GARANTIAS COM RELAÇÃO À ESTA SOFTWARE,
INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO, E EM
NENHUM CASO RICHARD HENDERSON SERÁ
REPONSABILIZADO POR QUAISQUER DANOS
ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS
OU POR QUAISQUER DANOS RESULTANTES
DA PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS, SEJA
EM UMA AÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA
OU OUTRO ATO ILÍCITO, DECORRENTES DE OU
EM CONEXÃO COM O USO OU DESEMPENHO
DESTE SOFTWARE.
========================================
klibc e jemalloc
Toda a documentação e software incluídos nos
4.4BSD e 4.4BSD-Lite Releases tem proteção de
direitos autorais do The Regents of the University of
California.
Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991,
1992, 1993, 1994 The Regents of the University of
California. Todos os direitos reservados.

A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
As redistribuições de código-fonte devem manter
a notificação de direitos autorais acima, esta
lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.
As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.
Quaisquer materiais de publicidade que mencionam
as funções ou o uso deste software devem exibir o
seguinte reconhecimento:
Este produto inclui software desenvolvido pela
Universidade da Califórnia, Berkeley e seus
colaboradores. Nem o nome da Universidade nem
os nomes de seus colaboradores podem ser usados
para endossar ou promover produtos derivados
deste software sem permissão prévia por escrito.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS
AUTORES E COLABORADORES “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM TIPO
DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO-SE, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE
E DE ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO
ESPECÍFICO. EM NENHUM CASO, OS AUTORES
OU OS COLABORADORES DEVERÃO SER
RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS,
PUNITIVOS, OU CONSEQUENTES (INCLUINDO,
MAS NÃO LIMITANDO-SE A, AQUISIÇÃO DE BENS
OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO; PERDA DE
USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO
DE ATIVIDADE EMPRESARIAL) SEJA QUAL FOR
A CAUSA E SOB QUALQUER PRINCÍPIO DE
RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDADE RESTRITA OU ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRA CAUSA)
DECORRENTE DE ALGUM MODO PELO USO
DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ELES TENHAM
SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS.

em Sistemas de Processamento de Informação.
Computer and Business Equipment Manufacturers
Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite
500, Washington, DC 20001-2178. O trabalho de
desenvolvimento da Linguagem de Programação C
foi concluída pela Comissão Técnica X3J11.
As opiniões e conclusões contidas no software e
documentação são as dos autores e não devem
ser interpretadas como representando as políticas
oficiais, sejam expressas ou implícitas, dos Regentes
da Universidade da Califórnia.
========================================
WPA Supplicant e hostapd
Copyright (c) 2002-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> e
colaboradores
Todos os direitos reservados.
Estes programas são licenciados sob a licença BSD
(aquele com cláusula de anúncio removido).
Se você estiver apresentando alterações ao projeto,
por favor, consulte o arquivo CONTRIBUIÇÕES para
mais instruções.
Este pacote pode incluir wpa_supplicant ou hostapd
ou ambos. Veja os respectivos subdiretórios do
arquivo README (wpa_supplicant/README ou
hostapd/README) para mais detalhes.
Arquivos de código fonte foram modificados
em versões v0.6.x e comparados com versões
anteriores, os programas são agora construídos
indo primeiro a um subdiretório (wpa_supplicant ou
hostapd) e criando uma configuração de construção
(.conf g) e rodando ‘make’ lá (para construções
Linux/BSD/cygwin).
Licença
------Este software pode ser distribuído, usado e
modificado sob os termos da licença BSD:
A redistribuição e uso em formas de código fonte e
binária, com ou sem modificações, são permitidas
desde que as seguintes condições sejam cumpridas:
1. As redistribuições do código fonte devem manter o
aviso de copyright acima, esta lista de condições e o
seguinte termo de responsabilidade.

O Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos
e a American National Standards Committee X3,
em Sistemas de Processamento de Informação nos
deram permissão para reimprimir porções de sua
documentação.

2. As redistribuições em forma binária devem
reproduzir o aviso de copyright acima, esta lista de
condições e o seguinte termo de responsabilidade
na documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.

Na seguinte declaração, a frase “deste texto” referese a partes da documentação do sistema.

3. O(s) nome(s) do(s) detentor(es) dos direitos
autorais listado(s) acima ou os nomes de seus
colaboradores não podem ser utilizados para
endossar ou promover produtos derivados deste
software sem a permissão prévia e específica por
escrito.

Partes deste texto foram reimpressos e reproduzidos
em formato eletrônico no segundo BSD Networking
Software Release, da IEEE Std 1003.1-1988, IEEE
Standard Portable Operating System Interface for
Computer Environments (POSIX), copyright C 1988
pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Inc. Em caso de qualquer discrepância entre estas
versões e o original do IEEE Standard, o original
IEEE Standard é o documento de referência.
Na seguinte declaração, a frase “Este material”
refere-se a partes da documentação do sistema.
Este material é reproduzido com permissão da
American National Standards Committee X3,

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS
DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E
COLABORADORES “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA” E SEM QUAISQUER GARANTIAS
EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE
OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE E AS DE ADEQUAÇÃO PARA
UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. EM NENHUMA
CIRCUNSTÂNCIA, OS DETENTORES DOS
DIREITOS AUTORAIS OU COLABORADORES
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SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS,
ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A AQUISIÇÃO
DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA
DE USO, DE DADOS OU DE LUCROS; OU A
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) QUALQUER
QUE SEJA A CAUSA E INDEPENDENTEMENTE
DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR
CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU
PROCESSUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU
OUTRA CAUSA), DECORRENTES, DE QUALQUER
MODO, DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO
QUE TENHAM SIDO ALERTADOS SOBRE A
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
========================================
SOFTWARE DO DRIVER DE WLAN 802.11
Copyright (c) 2010, Atheros Communications Inc.
Permissão para usar, copiar, modificar e/ou distribuir
esse software para qualquer finalidade é concedida,
com ou sem cobranças, desde que o aviso de
copyright acima e esse aviso de permissão apareça
em todas as cópias.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA” E O AUTOR É ISENTO
DE TODAS AS GARANTIAS RELATIVAS A
ESTE SOFTWARE, INCLUINDO TODAS AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE
E ADEQUAÇÃO. EM NENHUMA HIPÓTESE, O
AUTOR SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER
DANOS ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS
OU CONSEQUENCIAIS OU POR QUAISQUER
DANOS RESULTANTES DA PERDA DE USO, DE
DADOS OU DE LUCROS, SEJA DEVIDO A UMA
AÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU DOLO,
DECORRENTES OU EM RELAÇÃO AO USO OU
DESEMPENHO DESTE SOFTWARE.
========================================
CRIPTOGRAFIA/DECRIPTOGRAFIA DE CCMP SW DO
DRIVER DE WLAN
Criptografia do AP do host: Implementação de
criptografia CCMP baseada em host para o driver do
AP do host
Copyright (c) 2003-2004, Jouni Malinen <jkmaline@
cc.hut.fi>
Esse programa é um software gratuito; você pode
redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da
Licença Pública Geral GNU versão 2, conforme
publicada pela Free Software Foundation. Consulte o
README e COPYING para mais detalhes.
Em alternativa, esse software pode ser distribuído
sob os termos da licença BSD.
========================================
ARQUIVOS RELACIONADOS AO DRIVER DE WLAN USB
Copyright (c) 2008-2010, Atheros Communications
Inc.
Este programa está de acordo com a licença
permissiva ISC que é compatível com a GPL. Você
pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos
da Licença Pública Geral GNU versão 2, conforme
publicada pela Free Software Foundation.
Permissão para usar, copiar, modificar e/ou distribuir
esse software para qualquer finalidade é concedida,
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com ou sem cobranças, desde que o aviso de
copyright acima e esse aviso de permissão apareça
em todas as cópias.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA” E O AUTOR É ISENTO
DE TODAS AS GARANTIAS RELATIVAS A
ESTE SOFTWARE, INCLUINDO TODAS AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE
E ADEQUAÇÃO. EM NENHUMA HIPÓTESE, O
AUTOR SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER
DANOS ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS
OU CONSEQUENCIAIS OU POR QUAISQUER
DANOS RESULTANTES DA PERDA DE USO, DE
DADOS OU DE LUCROS, SEJA DEVIDO A UMA
AÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU DOLO,
DECORRENTES OU EM RELAÇÃO AO USO OU
DESEMPENHO DESTE SOFTWARE.
========================================
ath6kl driver de host relacionados com arquivos
Copyright (c) 2004-2011 Atheros Communications
Inc.
Este programa está sob a licença permissiva ISC
que é compatível com a GPL. Você pode redistribuílo e/ou modificá-lo sob os termos da GNU General
Public License versão 2 conforme publicada pela
Free Software Foundation.
Permissão para usar, copiar, modificar e/ou distribuir
esse software para qualquer finalidade é concedida,
com ou sem cobranças, desde que o aviso de
copyright acima e esse aviso de permissão apareça
em todas as cópias.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA” E O AUTOR NEGA
TODAS AS GARANTIAS RELACIONADAS A ESTE
SOFTWARE INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS
DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO. EM
NENHUM CASO, O AUTOR DEVERÁ SER
RESPONSABILIZADO POR QUAISQUER
DANOS ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS OU
CONSEQUENTES, OU QUAISQUER DANOS
RESULTANTES DE PERDA DE USO, DADOS OU
LUCROS, SEJA EM UMA AÇÃO DE CONTRATO,
NEGLIGÊNCIA OU DOLO, DECORRENTES DE OU
EM CONEXÃO COM O USO OU FUNCIONAMENTO
DO SOFTWARE.
========================================
SOFTWARE C-ARES
Copyright 1998 pelo Massachusetts Institute of
Technology.
Copyright (C) 2007-2008 por Daniel Stenberg
A permissão para usar, copiar, modificar, e distribuir
este software e a sua documentação para quaisquer
propósitos e sem taxa está garantida aqui, contanto
que a notificação de direitos autorais acima e esta
notificação de permissão apareçam em todas as
cópias e que tanto a notificação de direitos autorais
quanto esta notificação de permissão apareçam na
documentação a elas associada e que o nome do
M.I.T. não seja usado em propaganda ou publicidade
relacionada à distribuição do software sem
permissão escrita concedida anteriormente.
O M.I.T. não faz detalhamentos sobre a adequação
deste software para qualquer propósito. Ele é
fornecido “no estado em que se encontra” sem
nenhum tipo de garantia expressa ou implícita.

========================================
PlayReady/WMDRM
(1) Informações sobre Marcas Comerciais
Windows Media™ é uma marca comercial ou marca
registrada da Microsoft Corporation nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
(2) Informações sobre as Licenças
Este produto está protegido por determinados
direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A
utilização ou a distribuição dessa tecnologia fora do
âmbito deste produto são proibidas sem uma licença
da Microsoft ou de uma subsidiária autorizada da
Microsoft.
Os proprietários de conteúdo utilizam a tecnologia
de acesso ao conteúdo PlayReady™ da Microsoft
para proteger sua propriedade intelectual, incluindo
conteúdos protegidos por direitos autorais. Este
dispositivo utiliza a tecnologia PlayReady para
acessar o conteúdo protegido por PlayReady
e/ou WMDRM. Se o dispositivo falhar em cumprir
corretamente as restrições sobre a utilização do
conteúdo, os proprietários de conteúdo poderão
solicitar à Microsoft a revogação da capacidade
do dispositivo de utilizar o conteúdo protegido
por PlayReady. A revogação não deve afetar os
conteúdos não protegidos nem os conteúdos
protegidos por outras tecnologias de acesso ao
conteúdo. Os proprietários de conteúdo poderão
exigir que você atualize o PlayReady para que
possa acessar seu conteúdo. Se você recusar uma
atualização, não poderá acessar os conteúdos que
requeiram atualização.
========================================
Notificação sobre Smooth Streaming
Este produto está protegido por determinados
direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A
utilização ou a distribuição dessa tecnologia fora do
âmbito deste produto são proibidas sem uma licença
da Microsoft.
========================================
LUA
Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.

OBRIGAÇÕES, SEJA EM UMA AÇÃO DE
CONTRATO, ATO ILÍCITO OU OUTRAS CAUSAS,
DECORRENTES DE, OU EM CONEXÃO COM
ESTE SOFTWARE OU COM O USO OU OUTROS
PROCEDIMENTOS NO SOFTWARE.
========================================
LUAJAVA
Copyright © 2003-2007 Kepler Project.
Está garantida aqui permissão de, sem taxas, para
qualquer pessoa obter uma cópia deste software
e dos arquivos de documentação associada (o
“Software”), para utilizar o Software sem restrição
incluindo sem limitação os direitos de usar, copiar,
modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar, e/
ou vender cópias do Software, e permitir as pessoas
às quais o Software é fornecido também o fazerem,
sujeitas às seguintes condições:
A notificação de direitos autorais acima e esta
notificação de permissão devem ser incluídas em
todas as cópias ou partes substanciais do Software.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA”, SEM NENHUM
TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU
IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO
ÀS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE,
ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO E NÃO
VIOLAÇÃO. EM NENHUM CASO OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
DEVEM SER RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER
REIVINDICAÇÕES, DANOS OU OUTRAS
OBRIGAÇÕES, SEJA EM UMA AÇÃO DE
CONTRATO, ATO ILÍCITO OU OUTRAS CAUSAS,
DECORRENTES DE, OU EM CONEXÃO COM
ESTE SOFTWARE OU COM O USO OU OUTROS
PROCEDIMENTOS NO SOFTWARE.
===============================================
WebKit
Copyright (C) 2005 Apple Computer, Inc. Todos os
direitos reservados.
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:

Está garantida aqui permissão de, sem taxas, para
qualquer pessoa obter uma cópia deste software
e dos arquivos de documentação associada (o
“Software”), para utilizar o Software sem restrição
incluindo sem limitação os direitos de usar, copiar,
modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar, e/
ou vender cópias do Software, e permitir as pessoas
às quais o Software é fornecido também o fazerem,
sujeitas às seguintes condições:

1. As redistribuições de código-fonte devem
manter a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.

A notificação de direitos autorais acima e esta
notificação de permissão devem ser incluídas em
todas as cópias ou partes substanciais do Software.

3. Nem o nome da Apple Computer, Inc. (“Apple”)
nem os nomes dos seus colaboradores podem
ser usados para endossar ou promover produtos
derivados deste software sem permissão por escrito
obtida anteriormente.

O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA”, SEM NENHUM
TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU
IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO
ÀS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE,
ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO E NÃO
VIOLAÇÃO. EM NENHUM CASO OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
DEVEM SER RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER
REIVINDICAÇÕES, DANOS OU OUTRAS

2. As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA APPLE
E SEUS COLABORADORES “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM
TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO. EM NENHUM CASO A APPLE
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OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER
RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS,
PUNITIVOS, OU CONSEQUENTES (INCLUINDO
MAS NÃO LIMITANDO-SE A AQUISIÇÃO DE
BENS OU SERVIÇOS; PERDA DE USO, DADOS
OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO) SEJA QUAL
FOR A CAUSA E SOB QUALQUER PRINCÍPIO DE
RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDADE RESTRITA OU ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRA CAUSA)
DECORRENTE DE ALGUM MODO PELO USO
DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ELES TENHAM
SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS.
========================================
SWIG
Copyright (c) 1995-1998
Universidade de Utah e Autores da Universidade da
Califórnia.
Todos os Direitos Reservados.
É aqui garantida permissão para que, mesmo sem
acordo por escrito e sem
licença ou royalties, se possa usar, copiar, modificar,
e distribuir este software e a sua documentação para
qualquer propósito, contanto que (1) A notificação
de direitos autorais acima e os dois parágrafos
seguintes apareçam em todas as cópias do código
fonte e (2) as redistribuições incluindo binárias
reproduzam estas notificações na documentação
fornecida junto com ela. Modificações substanciais
neste software podem ser registradas como de
direitos autorais de seus autores e não precisam
seguir os termos de licença descritos aqui, contanto
que os novos termos estejam claramente indicados
em todos os arquivos em que eles se apliquem.
EM NENHUM CASO O AUTOR, A UNIVERSIDADE
DA CALIFÓRNIA, A UNIVERSIDADE DE UTAH
OU OS DISTRIBUIDORES DESTE SOFTWARE
SERÃO RESPONSABILIZADOS POR NENHUM
INDIVÍDUO EM CASO DE DANOS DIRETOS,
INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS, OU
CONSEQUENCIAIS DECORRENTES DO USO
DESTE SOFTWARE E DE SUA DOCUMENTAÇÃO,
MESMO SE OS AUTORES OU INDIVÍDUOS ACIMA
MENCIONADOS TIVEREM SIDO ADVERTIDOS DA
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
O AUTOR, A UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA,
E A UNIVERSIDADE DE UTAH ISENTAM-SE
COMPLETAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS,
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO-SE ÀS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE
E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO EM
PARTICULAR. O SOFTWARE É FORNECIDO DE
ACORDO COM ESTE DOCUMENTO “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA”, E OS AUTORES E
DISTRIBUIDORES NÃO TÊM OBRIGAÇÃO DE
OFERECER MANUTENÇÃO, SUPORTE,
ATUALIZAÇÕES, MELHORIAS, OU
MODIFICAÇÕES.
II.
Este software inclui contribuições que são de
Copyright (c) 1998-2005 da Universidade de
Chicago.
Todos os direitos reservados.
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A redistribuição e o uso em formatos de fonte e
binário, com ou sem modificações, são permitidas
contanto que as seguintes condições sejam
satisfeitas:
As redistribuições de código fonte devem respeitar
a seguinte notificação de direitos autorais, esta
lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade. Redistribuições em formato binário
devem reproduzir a notificação de direitos autorais
acima, esta lista de condições e a seguinte renúncia
de responsabilidade na documentação e/ou outros
materiais fornecidos com a distribuição. Nem o nome
da Universidade de Chicago nem os nomes dos seus
colaboradores podem ser usados para endossar
ou promover produtos derivados deste software
sem permissão específica para isto concedida
anteriormente por escrito.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO
PELA UNIVERSIDADE DE CHICAGO E
COLABORADORES “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM
TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITANDO-SE, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO
A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. EM NENHUM
CASO A UNIVERSIDADE DE CHICAGO
OU SEUS COLABORADORES SERÃO
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS,
PUNITIVOS, OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO,
MAS NÃO SE LIMITANDO À, AQUISIÇÃO DE
BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE
USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO
DE ATIVIDADE EMPRESARIAL) SEJA QUAL FOR
A CAUSA E SOB QUALQUER PRINCÍPIO DE
RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDADE RESTRITA, OU ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRA CAUSA)
DECORRENTE DE ALGUM MODO PELO USO
DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ELES TENHAM
SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS.
III.
Este software inclui contribuições que são de
Copyright (c) 2005-2006
Arizona Board of Regents (Universidade do Arizona).
Todos os Direitos Reservados
É aqui garantida permissão para que, mesmo
sem acordo por escrito e sem licença ou royalties,
se possa usar, copiar, modificar, e distribuir este
software e a sua documentação para qualquer
propósito, contanto que (1) A notificação de direitos
autorais acima e os dois parágrafos seguintes
apareçam em todas as cópias do código fonte e (2)
as redistribuições incluindo binárias reproduzam
estas notificações na documentação fornecida junto
com ela. Modificações substanciais neste software
podem ser registradas como de direitos autorais de
seus autores e não precisam seguir os termos de
licença descritos aqui, contanto que os novos termos
estejam claramente indicados em todos os arquivos
aos quais se apliquem.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO
PELA UNIVERSIDADE DO ARIZONA E
COLABORADORES “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM

TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITANDO-SE, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO
A UM UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. EM
NENHUM CASO A UNIVERSIDADE DO
ARIZONA OU SEUS COLABORADORES SERÃO
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS,
PUNITIVOS, OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO,
MAS NÃO SE LIMITANDO À, AQUISIÇÃO DE
BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE
USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO
DE ATIVIDADE EMPRESARIAL) SEJA QUAL FOR
A CAUSA E SOB QUALQUER PRINCÍPIO DE
RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDADE RESTRITA, OU ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRA CAUSA)
DECORRENTE DE ALGUM MODO PELO USO
DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ELES TENHAM
SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS.
===============================================
Notificação sobre Visual MPEG-4
ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A
LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES VISUAIS
MPEG-4 PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL
DE UM CONSUMIDOR PARA
(i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE
COM O PADRÃO VISUAL MPEG-4 (“VÍDEO
MPEG-4”)
E/OU
(ii) DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO MPEG-4
QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM
CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE
PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU OBTIDO DE
UM PROVEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA
MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG-4.
NENHUMA LICENÇA SERÁ CONCEDIDA NEM
DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA QUALQUER
OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS,
INCLUINDO AS RELACIONADAS A USOS
PROMOCIONAIS, COMERCIAIS E INTERNAS E
AO LICENCIAMENTO, PODERÃO SER OBTIDAS
JUNTO À MPEG LA, L.L.C. VISITE O SITE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
===============================================
Notificação sobre MPEG-4 AVC
ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A
LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES AVC
PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM
CONSUMIDOR PARA
(i) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM
O PADRÃO AVC (“VÍDEO AVC”)
E/OU
(ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE TENHA
SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR
ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO
COMERCIAL E/OU OBTIDO DE UM PROVEDOR
DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEO
AVC. NENHUMA LICENÇA SERÁ CONCEDIDA
NEM DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA QUALQUER
OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO À MPEG LA,
L.L.C. VISITE O SITE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

===============================================
Notificação sobre VC-1
ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A
LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES VC-1
PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM
CONSUMIDOR PARA
(i) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM
O PADRÃO VC-1 (“VÍDEO VC-1”)
E/OU
(ii) DECODIFICAR VÍDEO VC-1 QUE TENHA
SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR
ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO
COMERCIAL E/OU OBTIDO DE UM PROVEDOR
DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEO
VC-1.
NENHUMA LICENÇA SERÁ CONCEDIDA NEM
DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA QUALQUER
OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO À MPEG LA,
L.L.C. VISITE O SITE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
===============================================
Notificação sobre MP3
Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e
patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e Thomson.
===============================================
SDK de Dispositivos Opera®
SDK de Dispositivos Opera® do Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Todos os
direitos reservados.
O Navegador Opera® usa o seguinte código de
terceiros:
 Esse produto inclui o software desenvolvido pelo
Projeto OpenSSL para uso no Kit de ferramentas
OpenSSL.
 Esse produto inclui um software criptografado
criado por Eric Young.
 Eberhard Mattes.
 Doug Lea.
 David M. Gay.
 Partes desse software são copyright © 1996-2004
The FreeType Project. Todos os direitos reservados.
 As conversões número para sequência de
caracteres e sequência de caracteres para número
são cobertas pela licença a seguir:
O autor desse software é David M. Gay.
Copyright © 1991, 1996, 2000, 2001 por Lucent
Technologies.
As permissões para usar, copiar, modificar e
distribuir esse software para qualquer finalidade
sem tarifas é concedida aqui, desde que todo
esse aviso seja incluído em todas as cópias de
qualquer software que é ou incluía uma cópia
ou modificação desse software, e em todas as
cópias da documentação de suporte para tal
software.
ESSE SOFTWARE ESTÁ SENDO FORNECIDO
“COMO É”, SEM QUALQUER GARANTIA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA. EM PARTICULAR,
O AUTOR OU A LICENÇA NÃO FAZEM
QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU
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GARANTIA DE QUALQUER TIPO RELATIVO
À COMERCIABILIDADE DESSE SOFTWARE
OU SUA ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER
FINALIDADE ESPECÍFICA.
===============================================
dtoa e strtod
Código de conversão binário/decimal de David Gay
(dtoa e strtod)
O autor desse software é David M. Gay.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 por Lucent
Technologies.
As permissões para usar, copiar, modificar e distribuir
esse software para qualquer finalidade sem tarifas
é concedida aqui, desde que todo esse aviso seja
incluído em todas as cópias de qualquer software
que é ou incluía uma cópia ou modificação desse
software, e em todas as cópias da documentação de
suporte para tal software.
ESSE SOFTWARE ESTÁ SENDO FORNECIDO
“COMO É”, SEM QUALQUER GARANTIA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA. EM PARTICULAR, O
AUTOR OU A LICENÇA NÃO FAZEM QUALQUER
REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA DE QUALQUER
TIPO RELATIVO À COMERCIABILIDADE DESSE
SOFTWARE OU SUA ADEQUAÇÃO PARA
QUALQUER FINALIDADE ESPECÍFICA.
===============================================
EULA do Gracenote®
Este aplicativo ou dispositivo contém software
da Gracenote, Inc. de Emeryville, Califórnia
(“Gracenote”). O software da Gracenote (o
“Gracenote Software”) permite que este aplicativo
realize a identificação do disco e/ou arquivo e
obtenha informações musicais relacionadas,
incluindo nome, artista, faixa e título (“Gracenote
Data”) de servidores on-line ou de base de dados
integradas (coletivamente, “Gracenote Servers”) e
realize outras funções. O Gracenote Data somente
pode ser usado para as funções destinadas ao
Usuário Final deste aplicativo ou dispositivo.
Você concorda em usar o Gracenote Data, o
Gracenote Software, e os Gracenote Servers
somente para seu uso pessoal e não-comercial.
Você concorda em não assinar, copiar, transferir
ou transmitir o Gracenote Software ou qualquer
Gracenote Data para terceiros. VOCÊ CONCORDA
EM NÃO USAR OU EXPLORAR O GRACENOTE
DATA, O GRACENOTE SOFTWARE, OU OS
GRACENOTE SERVERS, EXCETO QUANDO
DENTRO DAS RESTRIÇÕES EXPRESSAMENTE
PERMITIDAS NESTE TERMO.
Você concorda que sua licença não-exclusiva para
usar o Gracenote Data, o Gracenote Software, e os
Gracenote Servers será cancelada caso viole estas
restrições. Se sua licença for cancelada, você não
poderá mais usar o Gracenote Data, o Gracenote
Software, e os Gracenote Servers. A Gracenote
reserva-se todos os direitos ao Gracenote Data,
o Gracenote Software, e os Gracenote Servers,
incluindo todos os direitos de propriedade.
Em nenhuma circunstância a Gracenote será
responsável por efetuar algum pagamento pelas
informações que você fornecer. Você concorda que a
Gracenote, Inc. poderá exigir seus direitos conforme
estabelecido neste Acordo.
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O serviço Gracenote usa um identificador exclusivo
para controlar as consultas por motivos estatísticos.
O objetivo de um identificador numérico atribuído
aleatoriamente é o de permitir que o serviço
Gracenote conte estatisticamente as consultas feitas
sem saber quem você é. Para mais informações,
consulte a página na Web com a Política de
Privacidade da Gracenote para o serviço Gracenote.
O Gracenote Software e cada item do Gracenote
Data são licenciados “COMO SÃO.” A Gracenote
não oferece nenhuma representação ou garantias,
expressas ou implícitas, referentes à precisão de
qualquer Gracenote Data a partir dos Gracenote
Servers. A Gracenote reserva-se o direito de
apagar dados dos Gracenote Servers ou de
modificar categorias de dados por qualquer motivo
que a Gracenote considerar suficiente. Nenhuma
garantia é dada sobre o Gracenote Software ou os
Gracenote Servers serem isentos de erros ou que
o funcionamento do Gracenote Software ou dos
Gracenote Servers será ininterrupto. A Gracenote
não é obrigada a fornecer novos tipos de dados
ou categorias aprimoradas e adicionais que possa
eventualmente fornecer no futuro e está livre para
interromper os serviços a qualquer momento.
A GRACENOTE ISENTA-SE DE TODAS AS
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
INCLUINDO E NÃO SE LIMITANDO A,
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO,
ADEQUABILIDADE A UM PROPÓSITO EM
PARTICULAR, TÍTULO E NÃO-INFRAÇÃO. A
GRACENOTE NÃO GARANTE OS RESULTADOS
QUE SERÃO OBTIDOS ATRAVÉS DA SUA
UTILIZAÇÃO DO GRACENOTE SOFTWARE
OU DE QUALQUER GRACENOTE SERVER. EM
NENHUMA SITUAÇÃO A GRACENOTE SERÁ
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS
CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS OU POR
QUALQUER LUCRO OU RECEITA PERDIDA.
===============================================
icu(libic)
Licença ICU - ICU 1.8.1 e depois
DIREITOS AUTORAIS E AVISO DE PERMISSÃO
Copyright (c) 1995-2012 International Business
Machines Corporation e outros
Todos os direitos reservados.
A permissão é concedida aqui, sem custo, a
qualquer pessoa que obtenha uma cópia deste
software e de arquivos de documentação a ele
associado (“Software”), para manuseá-lo sem
restrições, inclusive sem limitação dos direitos de
usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir,
e/ou vender cópias do Software, e de permitir que
as pessoas a quem o Software é fornecido tenham
esses direitos, desde que o aviso(s) de direitos
autorais e este aviso de permissão apareçam em
todas as cópias do Software e que tanto o aviso(s)
de direitos autorais e este aviso de permissão
apareçam na documentação de suporte.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM TIPO DE
GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, DENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS
DE COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO
PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO

VIOLAÇÃO. EM NENHUM CASO, O TITULAR
OU TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS
INCLUÍDOS NESTE AVISO DEVERÃO SER
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER
RECLAMAÇÕES, OU QUAISQUER DANOS
ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES, OU
QUAISQUER DANOS RESULTANTES DE PERDA
DE USO, DADOS OU LUCROS, SEJA EM UMA
AÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU DOLO,
DECORRENTES DE OU EM CONEXÃO COM O
USO OU FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE.
Com exceção de como contido no presente aviso,
o nome de um titular de direitos autorais não será
usado em publicidade ou outra forma para promover
a venda, o uso ou outras negociações deste
Software sem autorização prévia por escrito do titular
dos direitos autorais.
----------------------------------------------------------------------Todas as marcas comerciais e marcas registradas
mencionadas aqui são propriedade de seus
respectivos proprietários.
===============================================
SkypeKit
Este produto inclui o SkypeKit Versão 3
Copyright 2003-2012, Skype Limited
Patentes Pendentes
Skype, as marcas comerciais associadas e logotipos
e o símbolo “S” são marcas comerciais da Skype
Limited.
===============================================
ASTRO TV
O Middleware ASTRO TV reconhece a utilização
interna das seguintes bibliotecas:
Boost - http://www.boost.org
Libxml2v - http://www.xmlsoft.org/
Webkit / OWB - http://www.sand-labs.org/owb
Libjpeg - http://www.ijg.org/
Lua - http://www.lua.org/
OpenSSL - http://www.openssl.org/
SWIG - http://www.swig.org
LuaJava - http://www.keplerproject.org/luajava
LibCURL - http://curl.haxx.se
===============================================
SAX (JVM)
Não tem uma licença - está em domínio público
Isenções de Direitos Autorais
Esta página inclui declarações relacionadas a isso
por David Megginson, que teria sido capaz de
reivindicar os direitos de autor pelo trabalho original.
SAX 1.0
Versão 1.0 do Simple API for XML (SAX), criado
coletivamente por todos os membros da lista XMLDEV, está liberado para o domínio público.
Ninguém é dono do SAX: você pode usá-lo
livremente em ambas as aplicações, comerciais e
não comerciais, empacotá-lo com sua distribuição de
software, incluí-lo em um CD-ROM, listar o códigofonte em um livro, espelhar a documentação em seu
próprio site, ou usá-lo de qualquer outra maneira que
achar melhor.
SAX 2.0
Neste ato, eu abandono todos os direitos de
propriedade para SAX 2.0 (o Simple API for XML),

e libero todo o código-fonte, código compilado e
documentação do SAX 2.0 contido nesta distribuição
para o Domínio Público. SAX não vem com
NENHUMA GARANTIA ou garantia de adequação a
qualquer finalidade.
David Megginson, david@megginson.com
2000-05-05
===============================================
UVC Driver (Linux UVC)
Driver:
Linux Kernel Versão 2.6.19 – 2.6.231 modificado
a partir do http://openfacts.berlios.de/indexen.
phtml?title=Linux_UVC o que é o filme posterior ao
projeto LinuxTV http://linuxtv.org/
Como um Linux Kernel Module, ele é sempre GPL.
===============================================
QIC1802_API(Video for Linux Two (V4L2))
Este software é proprietário da Quanta Computer
Inc. e só pode ser utilizado como um acordo
expressamente autorizado pela Quanta Computer
Inc..
(C) COPYRIGHT 2010 Quanta Computer Inc.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
O aviso inteiro acima deve ser reproduzido em todas
as cópias e não deve ser removido.
Copyright 2011-2012 Skype
Licenciado sob a Licença Apache, Versão 2.0 (a
“Licença”), não pode-se usar este arquivo se não
seguir o que diz a Licença. Pode-se obter uma cópia
da Licença em http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0
A não ser que seja requerido por lei aplicável ou
concordado na escrita, software distribuído sob a
Licença é distribuída “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA”, SEM NENHUM TIPO DE GARANTIAS
OU CONDIÇÕES, seja expressa ou implícita.
Consulte a Licença para o idioma específico que
rege as permissões e limitações sob a Licença.
===============================================
dhcpd
Copyright (c) 2004-2011 por Internet Systems
Consortium, Inc. (“ISC”)
Copyright (c) 1995-2003 por Internet Software
Consortium
A permissão para usar, copiar, modificar e distribuir
este software para quaisquer propósitos com ou sem
taxa está garantida aqui, contanto que a notificação
de direitos autorais acima e esta notificação de
permissão apareçam em todas as cópias.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA” E ISC NEGA TODAS
AS GARANTIAS RELACIONADAS A ESTE
SOFTWARE INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS
DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO.
EM NENHUM CASO, ISC DEVERÁ SER
RESPONSABILIZADO POR QUAISQUER
DANOS ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS OU
CONSEQUENTES, OU QUAISQUER DANOS
RESULTANTES DE PERDA DE USO, DADOS OU
LUCROS, SEJA EM UMA AÇÃO DE CONTRATO,
NEGLIGÊNCIA OU DOLO, DECORRENTES DE OU
EM CONEXÃO COM O USO OU FUNCIONAMENTO
DO SOFTWARE.
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Internet Systems Consortium, Inc.
950 Charter Street
Redwood City, CA 94063
<info@isc.org>
https://www.isc.org/
===============================================
libevent
Libevent está disponível para uso com a seguinte
licença, comumente conhecida como a cláusula 3
(ou “modificada”) licença BSD:
==============================
Copyright (c) 2000-2007 Niels Provos <provos@citi.
umich.edu>
Copyright © 2007-2010 Niels Provos and Nick
Mathewson
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
1. As redistribuições de código-fonte devem
manter a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.
2. As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.
3. O nome do autor não pode ser usado para
endossar ou promover produtos derivados deste
software sem permissão prévia por escrito.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO
AUTOR “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”
E SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA, SEJA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITANDO-SE, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO. EM NENHUM CASO O
AUTOR SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS,
ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE
USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO
DE NEGÓCIOS) CAUSADOS POR QUALQUER
MANEIRA E SOB QUALQUER TEORIA DE
RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DELITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER
OUTRO) DECORRENTE DE QUALQUER FORMA
DE USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE
AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO.
==============================
Porções de Libevent são baseadas em trabalhos
de outros, também disponibilizadas por eles sob a
licença BSD cláusula 3 acima. Os avisos de direitos
autorais estão disponíveis nos arquivos de origem
correspondentes, a licença é como acima. Abaixo
uma lista:
log.c:
Copyright (c) 2000 Dug Song <dugsong@monkey.
org>
Copyright (c) 1993 The Regents of the University of
California.
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strlcpy.c:
Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@
courtesan.com>
win32select.c:
Copyright (c) 2003 Michael A. Davis <mike@
datanerds.net>
evport.c:
Copyright (c) 2007 Sun Microsystems
ht-internal.h:
Copyright (c) 2002 Christopher Clark
minheap-internal.h:
Copyright (c) 2006 Maxim Yegorushkin <maxim.
yegorushkin@gmail.com>
==============================
O arc4module está disponível como segue, às vezes
chamado de licença “OpenBSD”:
Copyright (c) 1996, David Mazieres <dm@uun.org>
Copyright (c) 2008, Damien Miller <djm@openbsd.
org>
A permissão para usar, copiar, modificar e distribuir
este software para quaisquer propósitos com ou sem
taxa está garantida aqui, contanto que a notificação
de direitos autorais acima e esta notificação de
permissão apareçam em todas as cópias.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA” E O AUTOR NEGA
TODAS AS GARANTIAS RELACIONADAS A ESTE
SOFTWARE INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS
DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO. EM
NENHUM CASO, O AUTOR DEVERÁ SER
RESPONSABILIZADO POR QUAISQUER
DANOS ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS OU
CONSEQUENTES, OU QUAISQUER DANOS
RESULTANTES DE PERDA DE USO, DADOS OU
LUCROS, SEJA EM UMA AÇÃO DE CONTRATO,
NEGLIGÊNCIA OU DOLO, DECORRENTES DE OU
EM CONEXÃO COM O USO OU FUNCIONAMENTO
DO SOFTWARE.
===============================================
boost
Boost Software License - Versão 1.0 - 17 de agosto
de 2003
A permissão é concedida aqui, sem custo, a
qualquer pessoa ou organização que obtenha
uma cópia do software e documentação que o
acompanha coberta por esta licença (“Software”)
para usar, reproduzir, exibir, distribuir, executar e
transmitir o Software, e para preparar trabalhos
derivados do Software, e permitir que terceiros a
quem o Software é fornecido, sejam sujeitos ao
seguinte:
Os avisos de direitos autorais do Software e esta
declaração completa, incluindo a concessão de
licença acima, esta restrição e a renúncia a seguir,
devem ser incluídos em todas as cópias do Software,
no todo ou em parte, e de todos os trabalhos
derivados do Software, a menos que tal cópias ou
trabalhos derivados são apenas sob a forma de um
código de objeto de uma máquina executável gerado
por um processador de idioma de origem.
O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM TIPO DE
GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,

INCLUINDO, DENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS
DE COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO
PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, TÍTULO E
DE NÃO-VIOLAÇÃO. EM NENHUMA HIPÓTESE
OS TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS OU
ALGUÉM DISTRIBUINDO O SOFTWARE SERÁ
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS OU
OUTRAS RESPONSABILIDADES, SEJA EM UMA
AÇÃO DE CONTRATO, ATO ILÍCITO OU OUTRAS
CAUSAS, DECORRENTES DE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU O USO OU OUTROS
PROCEDIMENTOS NO SOFTWARE.
===============================================
nginx (incluindo nginx chunk em módulo e
HttpHeadersMoreModule)
Copyright (C) 2002-2012 Igor Sysoev
Copyright (C) 2011, 2012 Nginx, Inc.
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
1. As redistribuições de código-fonte devem
manter a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.
2. As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO AUTOR
E COLABORADORES “NO ESTADO EM QUE
SE ENCONTRA” E SEM NENHUM TIPO DE
GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO-SE, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE
E DE ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO
ESPECÍFICO. EM NENHUM CASO O AUTOR OU
COLABORADORES SERÃO RESPONSÁVEIS
POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS,
ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU
CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITADO À AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS
SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU
LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS)
CAUSADOS POR QUALQUER MANEIRA E SOB
QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE,
SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE
OBJETIVA OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA
OU QUALQUER OUTRO) DECORRENTE DE
QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE,
MESMO QUE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE
TAL DANO.
Copyright (c) 2009, 2010, 2011, Zhang “agentzh”
Yichun (章亦春) <agentzh@gmail.com>.
Este módulo é licenciado sob os termos da licença
BSD.
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
As redistribuições de código-fonte devem manter
a notificação de direitos autorais acima, esta
lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.

As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.
Tanto o nome da Taobao Inc quanto os nomes de
seus colaboradores não podem ser usados para
endossar ou promover produtos derivados deste
software sem a permissão prévia específica por
escrito.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS
TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS E
COLABORADORES “NO ESTADO EM QUE
SE ENCONTRA” E QUAISQUER GARANTIAS
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO,
MAS NÃO LIMITADO ÀS GARANTIAS DE
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO EM PARTICULAR SÃO NEGADOS.
EM NENHUM CASO O TITULAR DOS DIREITOS
AUTORAIS OU SEUS COLABORADORES
SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS,
ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE
USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO
DE NEGÓCIOS) CAUSADOS POR QUALQUER
MANEIRA E SOB QUALQUER TEORIA DE
RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DELITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER
OUTRO) DECORRENTE DE QUALQUER FORMA
DE USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE
AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO.
Copyright (c) 2009-2012, Yichun “agentzh” Zhang
(章亦春) <agentzh@gmail.com>.
Copyright (c) 2010-2012, Bernd Dorn.
Este módulo é licenciado sob os termos da licença
BSD.
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
As redistribuições de código-fonte devem manter
a notificação de direitos autorais acima, esta
lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.
As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS
TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS E
COLABORADORES “NO ESTADO EM QUE
SE ENCONTRA” E QUAISQUER GARANTIAS
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO,
MAS NÃO LIMITADO ÀS GARANTIAS DE
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO EM PARTICULAR SÃO NEGADOS.
EM NENHUM CASO O TITULAR DOS DIREITOS
AUTORAIS OU SEUS COLABORADORES
SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS,
ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE
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USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO
DE NEGÓCIOS) CAUSADOS POR QUALQUER
MANEIRA E SOB QUALQUER TEORIA DE
RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DELITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER
OUTRO) DECORRENTE DE QUALQUER FORMA
DE USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE
AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO.
===============================================
gcc-libs
<libgcc>
GCC is free software; you can redistribute it and/
or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2, or (at your option) any
later version.
In addition to the permissions in the GNU General
Public License, the Free Software Foundation gives
you unlimited permission to link the compiled version
of this file into combinations with other programs,
and to distribute those combinations without any
restriction coming from the use of this file. (The
General Public License restrictions do apply in other
respects; for example, they cover modification of the
file, and distribution when not linked into a combine
executable.)

===============================================
ppp
Copyrights:
***********
Todo o código pode ser usado livremente e
redistribuído. Cada fonte arquivos individuais tem seu
próprio direito autoral e aviso de permissão. Pppd,
pppstats e pppdump estão sob avisos estilo BSD.
Alguns dos plugins pppd são GPL’d. Chat é domínio
público.
===============================================
Vorbis
© ano, Xiph.Org Foundation
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
As redistribuições de código-fonte devem manter
a notificação de direitos autorais acima, esta
lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.
As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.

GCC is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
General Public License for more details.

Tanto o nome da Xiph.org Foundation quanto os
nomes de seus colaboradores não podem ser
usados para endossar ou promover produtos
derivados deste software sem permissão prévia por
escrito.

You should have received a copy of the GNU
General Public License along with GCC; see the
file COPYING. If not, write to the Free Software
Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS
TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS E
COLABORADORES “NO ESTADO EM QUE
SE ENCONTRA” E QUAISQUER GARANTIAS
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO,
MAS NÃO LIMITADO ÀS GARANTIAS DE
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO EM PARTICULAR SÃO NEGADOS.
EM NENHUM CASO A FUNDAÇÃO OU SEUS
COLABORADORES SERÃO RESPONSÁVEIS
POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS,
ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU
CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITADO A, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU
LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS)
CAUSADOS POR QUALQUER MANEIRA E SOB
QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE,
SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE
OBJETIVA OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA
OU QUALQUER OUTRO) DECORRENTE DE
QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE,
MESMO QUE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE
TAL DANO.

<libstdc++>
This file is part of the GNU ISO C++ Library. This
library is free software; you can redistribute it and/
or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this library; see
the file COPYING. If not, write to the Free Software
Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA.
As a special exception, you may use this file as
part of a free software library without restriction.
Specifically, if other files instantiate templates or
use macros or inline functions from this file, or
you compile this file and link it with other files to
produce an executable, this file does not by itself
cause the resulting executable to be covered by the
GNU General Public License. This exception does
not however invalidate any other reasons why the
executable file might be covered by the GNU General
Public License.
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===============================================
dbus-java
Esta Academic Free License (“Licença”) se aplica
a qualquer obra de autoria original (“Trabalho
Original”), cujo proprietário (o “Licenciador”) colocou
o seguinte aviso imediatamente após o aviso de
direitos autorais do Trabalho Original:
Licenciado sob a Academic Free License versão 2.1

1) Concessão de Licença de Direitos Autorais. O
Licenciador concede a Você uma licença mundial,
livre de royalties, não exclusiva, perpétua e
sublicenciável para fazer o seguinte:
a) para reproduzir o Trabalho Original em cópias;
b) para preparar trabalhos derivados (“Trabalhos
Derivados”), baseado no Trabalho Original;
c) para distribuir cópias do Trabalho Original e
Trabalhos Derivados ao público;
d) para executar o Trabalho Original publicamente, e
e) para exibir o Trabalho Original publicamente.
2) Concessão de Licença de Patente. O Licenciador
concede a Você uma licença mundial, livre de
royalties, não exclusiva, perpétua, e sublicenciável,
sobre reivindicações de patente pertencentes ou
controladas pelo Licenciador que estão incorporadas
no Trabalho Original, como fornecido pelo
Licenciador, para fazer, usar, vender e oferecer para
venda o Trabalho Original e Trabalhos Derivados.
3) Concessão de Licença do Código-Fonte. O
termo “Código-Fonte” significa a forma preferida
do Trabalho Original de fazer modificações a ele
e toda a documentação disponível que descreve
como modificar o Trabalho Original. O Licenciador
se compromete a fornecer uma cópia legível por
máquina do código-fonte do Trabalho Original,
juntamente com cada cópia do Trabalho Original que
o Licenciador distribui. O Licenciador reserva-se ao
direito de cumprir esta obrigação, colocando uma
cópia legível por máquina do Código-Fonte em um
repositório de informações razoavelmente calculado
para permitir o acesso barato e conveniente por
Você, enquanto o Licenciador continua a distribuir
o Trabalho Original, e publicando o endereço
desse repositório de informação em um aviso
imediatamente após o aviso de direitos autorais que
se aplica ao Trabalho Original.
4) Exclusões da Concessão de Licença. Nem
os nomes dos Licenciadores nem os nomes de
quaisquer colaboradores do Trabalho Original nem
quaisquer de suas marcas registradas ou marcas
de serviço podem ser usados para endossar
ou promover produtos derivados deste Trabalho
Original sem expressa permissão prévia por
escrito do Licenciador. Nada nesta Licença deve
ser considerada como concessão de quaisquer
direitos sobre marcas registradas, direitos autorais,
patentes, segredos comerciais ou qualquer outra
propriedade intelectual do Licenciador, exceto
quando expressamente indicado aqui. Nenhuma
licença de patente é concedida para fazer, usar,
vender ou oferecer para vender expressões de
quaisquer reivindicações de patente que não seja
as reivindicações licenciadas definidas na Seção 2.
Nenhum direito é concedido às marcas comerciais
do Licenciador mesmo que tais marcas estejam
incluídas no Trabalho Original. Nada nesta Licença
deve ser interpretado para proibir o Licenciador
de licenciar sob termos diferentes desta Licença
qualquer Trabalho Original que o Licenciador em
caso contrário teria direito de licenciar.
5) Seção intencionalmente omitida.
6) Direitos de Atribuição. Você deve reter, no
Código-Fonte de quaisquer Trabalhos Derivados
que você criar, todos os avisos de direito autoral,

patente ou marca registrada do Código-Fonte do
Trabalho Original, bem como quaisquer avisos de
licenciamento e qualquer texto descritivo identificado
nele como um “Aviso de Atribuição”. Você deve fazer
com que o Código-Fonte para quaisquer Trabalhos
Derivados que você cria leve um Aviso de Atribuição
de destaque razoavelmente calculado para informar
destinatários que você modificou o Trabalho Original.
7) Garantia de Procedência e Exclusão de Garantia.
O licenciador garante que os direitos autorais
inclusos e do Trabalho Original e os direitos de
patente concedidos aqui pelo Licenciador são de
propriedade do Licenciador ou são sublicenciados a
Você sob os termos desta Licença com a permissão
do(s) contribuinte(s) desses direitos autorais e de
patentes. Exceto quando expressamente indicado
na oração imediatamente procedente, o Trabalho
Original é fornecido sob esta Licença BASEADO
“NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA” e SEM
GARANTIA, seja expressa ou implícita, incluindo,
sem limitação, as garantias de NÃO VIOLAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO PARA
UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. O RISCO TOTAL
EM RELAÇÃO À QUALIDADE DO TRABALHO
ORIGINAL É SEU. Esta EXCLUSÃO DE GARANTIA
constitui uma parte essencial desta Licença.
Nenhuma licença para o Trabalho Original é aqui
concedida, exceto sob este aviso.
8) Limitação de Responsabilidade. Sob nenhuma
circunstância e sob nenhuma teoria legal, seja
em delito (incluindo negligência), contrato ou
outra forma, o Licenciador será responsável por
qualquer pessoa por quaisquer danos diretos,
indiretos, especiais, acidentais ou consequentes
de qualquer natureza, que surge como resultado
desta Licença ou o uso do Trabalho Original,
incluindo, sem limitação, danos por perda de
goodwill, paralisação de trabalho, falha ou mau
funcionamento do computador ou quaisquer e todos
os danos ou perdas comerciais. Esta limitação de
responsabilidade não se aplica à responsabilidade
por morte ou danos pessoais resultantes da
negligência do Licenciador no que lei aplicável proíbe
tal limitação. Algumas jurisdições não permitem
a exclusão ou limitação de danos acidentais ou
consequentes, portanto esta exclusão e limitação
pode não se aplicar a Você.
9) Aceitação e Rescisão. Se Você distribuir cópias
do Trabalho Original ou de um Trabalho Derivado,
Você deve fazer um esforço razoável, dadas as
circunstâncias de obter o consentimento expresso
dos destinatários com os termos desta Licença.
Nada que não seja esta Licença (ou outro acordo
escrito entre o Licenciador e Você) Lhe concede
permissão para criar Trabalhos Derivados baseados
no Trabalho Original ou para exercer qualquer dos
direitos concedidos na Seção 1 aqui referida, e
qualquer tentativa de fazê-lo, salvo nos termos desta
Licença (ou outro acordo escrito entre o Licenciador
e Você) é expressamente proibido pela lei de
direitos autorais dos EUA, pelas leis equivalentes de
outros países e por tratado internacional. Portanto,
ao exercer qualquer dos direitos concedidos a
Você na Seção 1 aqui referida, Você indica Sua
aceitação desta Licença e de todos os seus termos
e condições.
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10) Rescisão por Ação de Patentes. Esta licença
terminará automaticamente e Você não poderá mais
exercer nenhum dos direitos concedidos a Você por
esta Licença a partir da data que Você começar uma
ação, incluindo uma reivindicação ou reconvenção,
contra o Licenciador ou qualquer licenciado alegando
que o Trabalho Original viola uma patente. Esta
provisão de rescisão não se aplica a uma ação
alegando violação de patente por combinações
do Trabalho Original com outros softwares ou
hardwares.
11) Jurisdição, Julgamento e Lei Vigente. Qualquer
ação ou processo relativo a esta Licença só pode
ser proposta nos tribunais de uma jurisdição em
que o licenciador reside ou em que Licenciador
conduz seu negócio principal, e sob as leis daquela
jurisdição, excluindo seu conflito de cláusulas legais.
A aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre
Contratos para a Venda Internacional de Bens é
expressamente excluída. Qualquer uso do Trabalho
Original fora do âmbito desta Licença ou após o seu
término estará sujeito às exigências e penalidades
da Lei de Direitos Autorais dos EUA, 17 U.S.C. A. §
101 et seq., das leis equivalentes de outros países, e
de tratado internacional. Esta seção deve sobreviver
à rescisão desta Licença.
12) Honorários Advocatícios. Em qualquer ação
para fazer cumprir os termos desta Licença ou para
procurar danos a ela relacionada, a parte vencedora
terá direito a recuperar os seus custos e despesas,
incluindo, sem limitação, honorários e custos
advocatícios razoáveis incorridos em conexão com
tal ação, incluindo qualquer recurso de tal ação. Esta
seção deve sobreviver à rescisão desta Licença.
13) Diversos. Esta Licença representa o acordo
completo sobre o assunto aqui tratado. Se qualquer
provisão desta Licença for considerada inexequível,
tal disposição deve ser reformada apenas na medida
necessária para torná-la exequível.
14) Definição de “Você” nesta Licença. “Você” ao
longo desta Licença, seja com letra maiúscula
ou minúscula, significa pessoa física ou jurídica
exercendo direitos sob e acatando a todos os termos
de, esta Licença. Para pessoas jurídicas, “Você” inclui
qualquer entidade que controla, é controlada por
ou está sob controle comum com você. Para os fins
desta definição, “controle” significa (i) o poder, direto
ou indireto, de dirigir ou gerenciar tal entidade, seja
por contrato ou de outra forma, ou (ii) a propriedade
de cinquenta por cento (50%) ou mais das ações em
circulação, ou (iii) a propriedade beneficiária de tal
entidade.
15) Direito de Usar. Você pode usar o Trabalho
Original de todas as maneiras não sujeitos a
restrições ou condicionada por esta Licença ou pela
lei, e o Licenciador promete não interferir com ou ser
responsável por tais usos por Você.
Esta licença é Copyright (C) 2003-2004 Lawrence
E. Rosen. Todos os direitos reservados. Permissão
é concedida aqui para copiar e distribuir esta
licença sem modificação. Esta licença não pode ser
modificada sem a permissão expressa por escrito do
proprietário dos direitos autorais.

-FIM DA ACADEMIC FREE LICENSE. O seguinte se
destina a descrever as diferenças essenciais entre
a Academic Free License (AFL) versão 1.0 e outras
licenças de código aberto:
A Academic Free License é semelhante às licenças
BSD, MIT, UoI/NCSA e Apache em muitos aspectos,
mas se destina a resolver alguns problemas com
essas licenças.
* A AFL está escrita de modo a deixar claro que o
software está sendo licenciado (pela inclusão de
uma declaração após o aviso de direitos autorais no
software). Desta forma, a licença funciona melhor do
que uma licença de modelo. As licenças BSD, MIT e
UoI/NCSA se aplicam a software não identificado.
* A AFL contém uma concessão de direitos autorais
completa para o software. As licenças BSD e Apache
são vagas e incompletas nesse aspecto.
* A AFL contém uma concessão de patente completa
para o software. As licenças BSD, MIT, UoI/NCSA
e Apache dependem de uma licença de patente
implícita e não contêm concessão de patente
explícita.
* A AFL deixa claro que nenhum direito de marcas
registradas é concedido às marcas registradas do
licenciador. A licença Apache contém tal provisão,
mas as licenças BSD, MIT e UoI/NCSA não.
* A AFL inclui a garantia por parte do licenciador
que, ou possui os direitos autorais, ou que está
distribuindo o software sob uma licença. Nenhuma
das outras licenças contém essa garantia. Todas as
outras garantias são negadas, como é o caso das
outras licenças.
* A AFL tem proteção de direitos autorais (com
o direito concedido de copiar e distribuir sem
modificação). Isso garante que o proprietário dos
direitos autorais da licença irá controlar alterações. A
licença Apache contém um aviso de direitos autorais,
mas as licenças BSD, MIT e UoI/NCSA não.
===============================================
npunix.c
Versão: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
O conteúdo deste arquivo está sujeito a Mozilla
Public License Versão 1.1 (“Licença”). Você não pode
usar esse arquivo exceto em conformidade com a
Licença. Você pode obter uma cópia da Licença em
http://www.mozilla.org/MPL/
Software distribuído sob a Licença é distribuído “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM NENHUM
TIPO DE GARANTIA, seja expressa ou implícita.
Consulte a Licença para o idioma específico que
rege os direitos e limitações sob a Licença.
O Código Original é mozilla.org.
O Fabricante Inicial do Código Original é Netscape
Communications Corporation.
Partes criadas pelo Fabricante Inicial são Copyright
(C) 1998 o Fabricante Inicial. Todos os direitos
reservados.
Colaborador(es):
Stephen Mak <smak@sun.com>

32

Como alternativa, o conteúdo deste arquivo pode
ser utilizado sob os termos de tanto o GNU General
Public License Versão 2 ou posterior (“GPL”), ou o
GNU Lesser General Public License Versão 2.1 ou
posterior (“LGPL”), onde, nesse caso as provisões
da GPL ou o LGPL são aplicáveis em vez daquelas
acima. Se você deseja permitir a utilização de sua
versão deste arquivo apenas sob os termos da
GPL ou LGPL, e não permitir que outros utilizem
sua versão deste arquivo sob os termos do MPL,
indique sua decisão, eliminando as provisões acima
e substituindo-as com o aviso e demais provisões
exigidas pela GPL ou LGPL. Se você não excluir
as provisões acima, o destinatário pode usar a sua
versão deste arquivo sobre os termos de qualquer
umas das MPL, GPL ou LGPL.

sobre a adequação deste software para qualquer
finalidade. Ele é fornecido “no estado em que se
encontra” sem garantia expressa ou implícita.
===============================================
libcap
Exceto quando *explicitamente* indicado, o seguinte
texto descreve as condições de licença sob as quais
os conteúdos desta versão de libcap podem ser
utilizados e distribuídos:
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários de libcap, com ou sem modificações, são
permitidos desde que as seguintes condições são
seguidas:

Versão: NPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1

1. As redistribuições do código-fonte devem reter
qualquer aviso de direito autoral existente e este
aviso de permissão inteiro em sua totalidade,
incluindo a exclusão de garantias.

O conteúdo deste arquivo está sujeito a Netscape
Public License Versão 1.1 (“Licença”). Você não pode
usar esse arquivo exceto em conformidade com a
Licença. Você pode obter uma cópia da Licença em
http://www.mozilla.org/NPL/

2. As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir todos os avisos de direitos autorais
prévios e atuais, esta lista de condições e a seguinte
renúncia na documentação e/ou outros materiais
fornecidos com a distribuição.

Software distribuído sob a Licença é distribuído “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM NENHUM
TIPO DE GARANTIA, seja expressa ou implícita.
Consulte a Licença para o idioma específico que
rege os direitos e limitações sob a Licença.

3. O nome de qualquer autor não pode ser usado
para endossar ou promover produtos derivados
deste software sem permissão prévia por escrito.

--------------------------------

O Código Original é mozilla.org.
O Fabricante Inicial do Código Original é Netscape
Communications Corporation. Partes criadas
pelo Fabricante Inicial são Copyright (C) 1998 o
Fabricante Inicial. Todos os direitos reservados.
Colaborador(es):
Como alternativa, o conteúdo deste arquivo pode
ser utilizado sob os termos de tanto o GNU General
Public License Versão 2 ou posterior (“GPL”), ou o
GNU Lesser General Public License Versão 2.1 ou
posterior (“LGPL”), onde, nesse caso as provisões
da GPL ou o LGPL são aplicáveis em vez daquelas
acima. Se você deseja permitir a utilização de sua
versão deste arquivo apenas sob os termos da
GPL ou LGPL, e não permitir que outros utilizem
sua versão deste arquivo sob os termos do NPL,
indique sua decisão, eliminando as provisões acima
e substituindo-as com o aviso e demais provisões
exigidas pela GPL ou LGPL. Se você não excluir
as provisões acima, o destinatário pode usar a sua
versão deste arquivo sobre os termos de qualquer
umas das NPL, GPL ou LGPL.
===============================================
ntp
Copyright (c) University of Delaware 1992-2012
A permissão para usar, copiar, modificar e distribuir
este software e sua documentação para qualquer
finalidade, com ou sem taxa é concedida aqui, desde
que o aviso de direitos autorais acima apareça
em todas as cópias e que tanto o aviso de direitos
autorais e este aviso de permissão apareçam na
documentação de suporte, e que o nome University
of Delaware não seja usado em propaganda ou
publicidade relacionada à distribuição do software
sem permissão prévia específica por escrito. A
Universidade de Delaware não faz representações

COMO ALTERNATIVA, este produto pode ser
distribuído sob os termos da GNU General Public
License, onde, nesse caso as provisões da GNU
GPL são necessárias EM VEZ das restrições acima.
(Esta cláusula é necessária devido a um conflito
potencial entre a GNU GPL e as restrições contidas
em um direito autoral estilo BSD).
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM
TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITANDO-SE, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO. EM NENHUM CASO
O(S) AUTOR(ES) SERÁ(ÃO) RESPONSÁVEL(EIS)
POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS,
ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU
CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITADO A, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU
LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS)
CAUSADOS POR QUALQUER MANEIRA E SOB
QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE,
SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE
OBJETIVA OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA
OU QUALQUER OUTRO) DECORRENTE DE
QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE,
MESMO QUE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE
TAL DANO.
===============================================
jsc
LICENSE text is copied from JSC interpreter/
Interpreter.cpp
Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Apple Inc. All rights
reserved.
Copyright (C) 2008 Cameron Zwarich <cwzwarich@
uwaterloo.ca>
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Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. (“Apple”)
nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND
ITS CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===============================================
re1
bytecode based RegExp Runtime.
some ideas are inspired from re1
Copyright (c) 2007-2009 Russ Cox, Google Inc. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Google Inc. nor the names of
its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
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OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===============================================
v8
Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Google Inc. nor the names of
its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===============================================
xbyak
Copyright (c) 2007-2011 MITSUNARI Shigeo
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.

Neither the name of the copyright owner nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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English
NOTICES AND LICENSES FOR SOFTWARE USED IN THIS PRODUCT

This product includes certain open source or other software originating from third parties that is subject to the GNU General Public
License(GPL), GNU Library/Lesser General Public License(LGPL) and different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices.
The exact terms of GPL, LGPL and some other licenses, disclaimers and notices are reproduced in the menu in this product and description
below.

GPL/LGPL LICENSED SOFTWARE
The following GPL executables and LGPL libraries
are used in this product and are subject to the GPL/
LGPL License Agreements included as part of this
documentation:
Package list:
linux-kernel
gcc-for-dev
alsa-lib
busybox
crypto
directfb
dosfstools
e2fsprogs
exceptionmonitor
fuse
gdisk
glib
glibc
gcc-libs
iptables
JavaScriptCore
libjs
libmicrohttpd
Linux UVC
libnuma (in numactl)
procps
pump-autoip
Video for Linux Two (V4L2)
WebCore
XZ utils
Webkit
Qt
Source code for these executables and libraries,
as well as other executables and libraries, can be
obtained using the following link:
http://www.sony.net/Products/Linux/
===============================================
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA. Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most
of the Free Software Foundation’s software and to
any other program whose authors commit to using it.
(Some other Free Software Foundation software is
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covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code
or can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions
that forbid anyone to deny you these rights or to
ask you to surrender the rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that you have. You must
make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms
so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright
the software, and (2) offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want
to make certain that everyone understands that there
is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want
its recipients to know that what they have is not the
original, so that any problems introduced by others
will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will individually
obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free
use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS
FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work
which contains a notice placed by the copyright
holder saying it may be distributed under the terms
of this General Public License. The “Program”, below,
refers to any such program or work, and a “work
based on the Program” means either the Program
or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated
into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term “modification”.)

Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the Program
is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been
made by running the Program). Whether that is true
depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Program’s source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep
intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this License
along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program
or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or
publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the
terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute
the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if
the Program itself is interactive but does not normally
print such an announcement, your work based on the
Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on
the Program, the distribution of the whole must be
on the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights
or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on
the Program.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with

a work based on the Program) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a
work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least
three years, to give any third party, for a charge no
more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as
to the offer to distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it. For
an executable work, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus
any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the
source code distributed need not include anything
that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler,
kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made
by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of
the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object
code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute
the Program except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and
will automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties
remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since
you have not signed it. However, nothing else grants
you permission to modify or distribute the Program
or its derivative works. These actions are prohibited
by law if you do not accept this License. Therefore,
by modifying or distributing the Program (or any work
based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the
Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
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automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’
exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties
to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order, agreement
or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as
a consequence you may not distribute the Program at
all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution
of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply and
the section as a whole is intended to apply in other
circumstances. It is not the purpose of this section to
induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to
the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or
she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may
add an explicit geographical distribution limitation
excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation.
If the Program does not specify a version number
of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
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10. If you wish to incorporate parts of the Program
into other free programs whose distribution conditions
are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE
OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR
THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU
OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be
of the greatest possible use to the public, the best
way to achieve this is to make it free software which
everyone can redistribute and change under these
terms.
To do so, attach the following notices to the program.
It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion
of warranty; and each file should have at least the
“copyright” line and a pointer to where the full notice
is found.
<one line to give the program’s name and a brief
idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name
of author>
This program is free software; you can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at
your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General
Public License along with this program; if not, write
to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short
notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of
author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type ‘show w’.
This is free software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions; type ‘show c’
for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’
should show the appropriate parts of the General
Public License. Of course, the commands you use
may be called something other than ‘show w’ and
‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu
items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the program, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest
in the program ‘Gnomovision’ (which makes passes
at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary programs.
If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want
to do, use the GNU Library General Public License
instead of this License.
===============================================
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation,
Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA. Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL.
It also counts as the successor of the GNU Library
Public License, version 2, hence the version number
2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software-to make sure the software is
free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages-typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to use

it. You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish); that you receive
source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions
that forbid distributors to deny you these rights or to
ask you to surrender these rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these terms
so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very
clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and
passed on, the recipients should know that what they
have is not the original version, so that the original
author’s reputation will not be affected by problems
that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the
existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of
a free program by obtaining a restrictive license from
a patent holder. Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in
this license.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public License.
This license, the GNU Lesser General Public
License, applies to certain designated libraries, and
is quite different from the ordinary General Public
License. We use this license for certain libraries in
order to permit linking those libraries into non-free
programs.
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the combination
of the two is legally speaking a combined work, a
derivative of the original library. The ordinary General
Public License therefore permits such linking only
if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax
criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public
License because it does Less to protect the user’s
freedom than the ordinary General Public License.
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It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs.
These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries.
However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible use
of a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must
be allowed to use the library. A more frequent case is
that a free library does the same job as widely used
non-free libraries. In this case, there is little to gain
by limiting the free library to free software only, so we
use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library
in non-free programs enables a greater number
of people to use a large body of free software. For
example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to
use the whole GNU operating system, as well as its
variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users’ freedom, it does ensure that
the user of a program that is linked with the Library
has the freedom and the wherewithal to run that
program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work based
on the library” and a “work that uses the library”.
The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library
in order to run.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND
CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software
library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of
this Lesser General Public License (also called “this
License”). Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions
and/or data prepared so as to be conveniently linked
with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library” means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly into
another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for
all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.
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Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running a program using
the Library is not restricted, and output from such a
program is covered only if its contents constitute a
work based on the Library (independent of the use
of the Library in a tool for writing it). Whether that is
true depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Library’s complete source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep
intact all the notices that refer to this License and to
the absence of any warranty; and distribute a copy of
this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library
or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than
as an argument passed when the facility is invoked,
then you must make a good faith effort to ensure
that, in the event an application does not supply
such function or table, the facility still operates,
and performs whatever part of its purpose remains
meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be
optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Library, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be
on the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights
or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on
the Library.

In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with a work
based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work
under the scope of this License.

Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work under
the terms of Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6, whether or not
they are linked directly with the Library itself.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must
alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public
License, version 2, instead of to this License. (If a
newer version than version 2 of the ordinary GNU
General Public License has appeared, then you can
specify that version instead if you wish.) Do not make
any other change in these notices.

6. As an exception to the Sections above, you may
also combine or link a “work that uses the Library”
with the Library to produce a work containing
portions of the Library, and distribute that work under
terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer’s own
use and reverse engineering for debugging such
modifications.

Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not a
library.
4. You may copy and distribute the Library (or a
portion or derivative of it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of Sections
1 and 2 above provided that you accompany it with
the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the
same place satisfies the requirement to distribute
the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object
code.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work with the
Library by being compiled or linked with it, is called a
“work that uses the Library”. Such a work, in isolation,
is not a derivative work of the Library, and therefore
falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with
the Library creates an executable that is a derivative
of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a “work that uses the library”.
The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such
executables.
When a “work that uses the Library” uses material
from a header file that is part of the Library, the object
code for the work may be a derivative work of the
Library even though the source code is not. Whether
this is true is especially significant if the work can
be linked without the Library, or if the work is itself
a library. The threshold for this to be true is not
precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters,
data structure layouts and accessors, and small
macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted,
regardless of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section 6.)

You must give prominent notice with each copy of
the work that the Library is used in it and that the
Library and its use are covered by this License.
You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must
include the copyright notice for the Library among
them, as well as a reference directing the user to the
copy of this License. Also, you must do one of these
things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the
work (which must be distributed under Sections 1
and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable
“work that uses the Library”, as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files
in the Library will not necessarily be able to recompile
the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already
present on the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified version of the
library, if the user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the version that
the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid
for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this
distribution.
d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy
of these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the “work that
uses the Library” must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable
from it. However, as a special exception, the
materials to be distributed need not include anything
that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler,
kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
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It may happen that this requirement contradicts the
license restrictions of other proprietary libraries that
do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both
them and the Library together in an executable that
you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single library
together with other library facilities not covered by
this License, and distribute such a combined library,
provided that the separate distribution of the work
based on the Library and of the other library facilities
is otherwise permitted, and provided that you do
these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of
the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of
the fact that part of it is a work based on the Library,
and explaining where to find the accompanying
uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy,
modify, sublicense, link with, or distribute the Library
is void, and will automatically terminate your rights
under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since
you have not signed it. However, nothing else grants
you permission to modify or distribute the Library
or its derivative works. These actions are prohibited
by law if you do not accept this License. Therefore,
by modifying or distributing the Library (or any work
based on the Library), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the
Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third
parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order, agreement
or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as
a consequence you may not distribute the Library at
all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those
who receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution
of the Library.
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If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply, and
the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section has
the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented
by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of
software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Library under this License may
add an explicit geographical distribution limitation
excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new versions
will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation.
If the Library does not specify a license version
number, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into
other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE
OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR
THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
“AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE

LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
be of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that everyone
can redistribute and change. You can do so by
permitting redistribution under these terms (or,
alternatively, under the terms of the ordinary General
Public License).
To apply these terms, attach the following notices
to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the “copyright” line and a pointer to where the
full notice is found.
<one line to give the library’s name and a brief idea
of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public license as published by the
Free Software Foundation; either version 2.1 of the
License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser
General Public License along with this library; if
not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest
in the library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs)
written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

===============================================
Notification of BSD
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the following
acknowledgement:
4. Neither the name of the following developers nor
the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The following notices are required to satisfy the
license terms of the software that we have mentioned
in this document:
This product includes software developed by the
NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
This product includes software developed by the
University of California, Berkeley and its contributors.
This product includes software developed by John
Polstra.
This product includes software developed for the
NetBSD Project. See http://www.NetBSD.org/ for
information about NetBSD.
This product includes software developed by Winning
Strategies, Inc.
This product includes software developed by Michael
Graff.
This product includes software developed by Christos
Zoulas.
This product includes software developed by
Jonathan Stone for the NetBSD Project.
This product includes software developed by
Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.
This product includes software developed by Niels
Provos.
This product includes software developed by TooLs
GmbH.
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This product includes software developed by
the University of California, Lawrence Berkeley
Laboratory.
This product includes software developed by WIDE
Project and its contributors.
This product includes software developed by Brian
Aker.
This product includes software developed by Danga
Interactive, Inc.
This product includes software developed by
Plenluno.
This product includes software developed by Yusuke
Suzuki.
This product includes software developed by The
Chromium Authors.
This product includes software developed by Google
Inc.
This product includes software developed by Mike
Muuss.
This product includes software developed by Intel
Corporation.
===============================================
INDEPENDENT JPEG GROUP SOFTWARE
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
===============================================
SOFTWARE DEVELOPED BY THE OPENSSL PROJECT FOR
USE IN THE SSL TOOLKIT
Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the following
acknowledgment: “This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)”
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL
Project” must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior
written permission. For written permission, please
contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be
called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in
their names without prior written permission of the
OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain
the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use
in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL
PROJECT “AS IS’’ AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
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EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written
by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product
includes software written by Tim Hudson (tjh@
cryptsoft.com).
Original SSLeay License
---------------------Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.
com) All rights reserved. This package is an SSL
implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.
com).
The implementation was written so as to conform
with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and noncommercial use as long as the following conditions
are adhered to. The following conditions apply to all
code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The
SSL documentation included with this distribution is
covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any
Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution as the author of the parts
of the library used. This can be in the form of a textual
message at program startup or in documentation
(online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the
copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the following
acknowledgement: “This product includes
cryptographic software written by Eric Young (eay@
cryptsoft.com)”. The word ‘cryptographic’ can be left
out if the routines from the library being used are not
cryptographic related:-).
4. If you include any Windows specific code (or
a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an
acknowledgement: “This product includes software
written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG “AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The license and distribution terms for any publically
available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and
put under another distribution license [including the
GNU Public License.]
===============================================
FREETYPE/FREETYPE2 SOFTWARE
The software is based in part of the work of the
FreeType Team.
===============================================
Notification of Morisawa font
The Morisawa-Shingo R font used on the screen
display is solely developed by Morisawa Inc.
===============================================
Notification of Tiresias Font
RNIB Tiresias Screen Font is developed by RNIB.
===============================================
Notification of MIT
EXPAT
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
JSONcpp Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur
Mongoose Copyright (c) 2010 Sergey Lyubka
cJSON Copyright (c) 2009 Dave Gamble
GIFLIB Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond
jQuery Copyright (c) 2012 jQuery Foundation and
other contributors, http://jquery.com/
libmatthew-java Copyright Matthew Johnson 20062011
OpenMAX Copyright (c) <year> <copyright holders>
Copyright (c) 1998-2003 Daniel Veillard.
Copyright (c) 2000 Bjorn Reese and Daniel Veillard.
Copyright (c) 2000 Gary Pennington and Daniel
Veillard.
Copyright (c) 1998 Bjorn Reese and Daniel Stenberg
lua Copyright (C) 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.
siphash Copyright (c) 2012 Martin Boßlet
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,

merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
===============================================
CURL SOFTWARE
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE. Copyright
(c) 1996 - 2012, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute
this software for any purpose with or without fee is
hereby granted, provided that the above copyright
notice and this permission notice appear in all
copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”,
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising or
otherwise to promote the sale, use or other dealings
in this Software without prior written authorization of
the copyright holder.
===============================================
LIBPIXMAN
libpixregion
Copyright 1987, 1998 The Open Group.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell
this software and its documentation for any purpose
is hereby granted without fee, provided that the
above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice
appear in supporting documentation. The above
copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the
Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”,
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
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OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as
contained in this notice, the name of The Open
Group shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this
Software without prior written authorization from The
Open Group.
Copyright 1987 by Digital Equipment Corporation,
Maynard, Massachusetts. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell
this software and its documentation for any purpose
is hereby granted without fee, provided that the
above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and
that the name of Richard Henderson not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution
of the software without specific, written prior
permission. Richard Henderson makes no
representations about the suitability of this software
for any purpose. It is provided “as is” without express
or implied warranty.

Permission to use, copy, modify, and distribute this
software and its documentation for any purpose
and without fee is hereby granted, provided that
the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and
that the name of Digital not be used in advertising
or publicity pertaining to distribution of the software
without specific, written prior permission. DIGITAL
DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD
TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.

RICHARD HENDERSON DISCLAIMS ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS, IN NO EVENT SHALL RICHARD
HENDERSON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

libic

Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:

Copyright © 2001 Keith Packard.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell
this software and its documentation for any purpose
is hereby granted without fee, provided that the
above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and
that the name of Keith Packard not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.
Keith Packard makes no representations about
the suitability of this software for any purpose. It is
provided “as is” without express or implied warranty.
KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT
SHALL KEITH PACKARD BE LIABLE FOR ANY
SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER
RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA
OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
slim
slim is Copyright © 2003 Richard Henderson
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===============================================
klibc and jemalloc
All of the documentation and software included in the
4.4BSD and 4.4BSD-Lite Releases is copyrighted by
The Regents of the University of California.
Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991,
1992, 1993, 1994 The Regents of the University of
California. All rights reserved.

Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
All advertising materials mentioning features or
use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the
University of California, Berkeley and its contributors.
Neither the name of the University nor the names of
its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS’’ AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The Institute of Electrical and Electronics Engineers
and the American National Standards Committee X3,
on Information Processing Systems have given us
permission to reprint portions of their documentation.
In the following statement, the phrase “this text’’ refers
to portions of the system documentation.
Portions of this text are reprinted and reproduced
in electronic form in the second BSD Networking
Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988,
IEEE Standard Portable Operating System Interface
for Computer Environments (POSIX), copyright C
1988 by the Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc. In the event of any discrepancy
between these versions and the original IEEE
Standard, the original IEEE Standard is the referee
document.
In the following statement, the phrase “This material’’
refers to portions of the system documentation.
This material is reproduced with permission from
American National Standards Committee X3, on
Information Processing Systems. Computer and
Business Equipment Manufacturers Association
(CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington,
DC 20001-2178. The developmental work of
Programming Language C was completed by the
X3J11 Technical Committee.
The views and conclusions contained in the software
and documentation are those of the authors and
should not be interpreted as representing official
policies, either expressed or implied, of the Regents
of the University of California.
===============================================
WPA Supplicant and hostapd
Copyright (c) 2002-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi>
and contributors
All Rights Reserved.
These programs are licensed under the BSD license
(the one with advertisement clause removed).
If you are submitting changes to the project, please
see CONTRIBUTIONS file for more instructions.
This package may include either wpa_supplicant,
hostapd, or both. See README file respective
subdirectories (wpa_supplicant/README or hostapd/
README) for more details.
Source code files were moved around in v0.6.x
releases and compared to earlier releases, the
programs are now built by first going to a subdirectory
(wpa_supplicant or hostapd) and creating build
configuration (.config) and running ‘make’ there (for
Linux/BSD/cygwin builds).
License
------This software may be distributed, used, and modified
under the terms of BSD license:

with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright
holder(s) nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===============================================
802.11 WLAN DRIVER SOFTWARE
Copyright (c) 2010, Atheros Communications Inc.
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this
software for any purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice and
this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE
AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
===============================================
WLAN DRIVER CCMP SW ENCRYPTION/DECRYPTION
Host AP crypt: host-based CCMP encryption
implementation for Host AP driver
Copyright (c) 2003-2004, Jouni Malinen <jkmaline@
cc.hut.fi>
This program is free software; you can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License version 2 as published by the Free

Redistribution and use in source and binary forms,
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Software Foundation. See README and COPYING
for more details.
Alternatively, this software may be distributed under
the terms of BSD license.
===============================================
WLAN DRIVER USB RELATING FILES
Copyright (c) 2008-2010, Atheros Communications
Inc.
This program is under the ISC permissive license
which is GPL-Compatible. You can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License version 2 as published by the Free
Software Foundation.
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this
software for any purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice and
this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE
AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
===============================================
LIBXML2 SOFTWARE
Except where otherwise noted in the source code
(e.g. the files hash.c, list.c and the trio files, which
are covered by a similar licence but with different
Copyright notices) all the files are:
Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard. All Rights
Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FIT-NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
DANIEL VEILLARD BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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Except as contained in this notice, the name of
Daniel Veillard shall not be used in advertising or
otherwise to promote the sale, use or other dealings
in this Software without prior written authorization
from him.
========================================
ath6kl host driver relating files
Copyright (c) 2004-2011 Atheros Communications
Inc.
This program is under the ISC permissive license
which is GPL-Compatible. You can redistribute it and/
or modify it under the terms of the GNU General
Public License version 2 as published by the Free
Software Foundation.
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this
software for any purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice and
this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE
AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
===============================================
C-ARES SOFTWARE
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of
Technology.
Copyright (C) 2007-2008 by Daniel Stenberg
Permission to use, copy, modify, and distribute this
software and its documentation for any purpose
and without fee is hereby granted, provided that the
above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice
appear in supporting documentation, and that the
name of M.I.T. not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without
specific, written prior permission.
M.I.T. makes no representations about the suitability
of this software for any purpose. It is provided “as is”
without express or implied warranty.
========================================
PlayReady/WMDRM
(1) Trademark Information
Windows Media™ is either a registered trademark
or trademark of Microsoft Corporation in the United
States and/or other countries.
(2) License Information
This product is protected by certain intellectual
property rights of Microsoft Corporation. Use or
distribution of such technology outside of this product
is prohibited without a license from Microsoft or an
authorized Microsoft subsidiary.
Content owners use Microsoft PlayReady™ content
access technology to protect their intellectual
property, including copyrighted content. This device

uses PlayReady technology to access PlayReadyprotected content and/or WMDRM-protected content.
If the device fails to properly enforce restrictions on
content usage, content owners may require Microsoft
to revoke the device’s ability to consume PlayReadyprotected content. Revocation should not affect
unprotected content or content protected by other
content access technologies. Content owners may
require you to upgrade PlayReady to access their
content. If you decline an upgrade, you will not able to
access content that requires the upgrade.
===============================================
Notification of Smooth Streaming
This product is protected by certain intellectual
property rights of Microsoft. Use or distribution of
such technology outside of this product is prohibited
without a license from Microsoft.
===============================================
LUA
Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
===============================================
LUAJAVA
Copyright © 2003-2007 Kepler Project.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
===============================================
WebKit
Copyright (C) 2005 Apple Computer, Inc. All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. (“Apple”)
nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND
ITS CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===============================================
SWIG
Copyright (c) 1995-1998
The University of Utah and the Regents of the
University of California.
All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, without written
agreement and without license or royalty fees, to
use, copy, modify, and distribute this software and
its documentation for any purpose, provided that (1)
The above copyright notice and the following two
paragraphs appear in all copies of the source code
and (2) redistributions including binaries reproduces
these notices in the supporting documentation.
Substantial modifications to this software may be
copyrighted by their authors and need not follow the
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licensing terms described here, provided that the
new terms are clearly indicated in all files where they
apply.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR, THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE UNIVERSITY
OF UTAH OR DISTRIBUTORS OF THIS
SOFTWARE BE LIABLE TO ANY PARTY FOR
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS
DOCUMENTATION, EVEN IF THE AUTHORS
OR ANY OF THE ABOVE PARTIES HAVE BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
THE AUTHOR, THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
AND THE UNIVERSITY OF UTAH SPECIFICALLY
DISCLAIM ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE
PROVIDED HEREUNDER IS ON AN “AS IS” BASIS,
AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE
NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE,
SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR
MODIFICATIONS.
II.
This software includes contributions that are
Copyright (c) 1998-2005 University of Chicago.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. Redistributions in binary
form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with
the distribution. Neither the name of the University
of Chicago nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
UNIVERSITY OF CHICAGO AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CHICAGO OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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III.
This software includes contributions that are
Copyright (c) 2005-2006 Arizona Board of Regents
(University of Arizona).
All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, without written
agreement and without license or royalty fees, to
use, copy, modify, and distribute this software and
its documentation for any purpose, provided that (1)
The above copyright notice and the following two
paragraphs appear in all copies of the source code
and (2) redistributions including binaries reproduces
these notices in the supporting documentation.
Substantial modifications to this software may be
copyrighted by their authors and need not follow the
licensing terms described here, provided that the
new terms are clearly indicated in all files where they
apply.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
UNIVERSITY OF ARIZONA AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF ARIZONA OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===============================================
Notification of MPEG-4 Visual
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE
MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”)
AND/OR
(ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS
ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE
MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE
IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL
USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM
MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

===============================================
Notification of MPEG-4 AVC
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE
AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE
AVC STANDARD (“AVC VIDEO”)
AND/OR
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY
A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
===============================================
Notification of VC-1
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE
VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE
VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”)
AND/OR
(ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED
BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL
AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE
IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
===============================================
Notification of MP3
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents
licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
===============================================
Opera® Devices SDK
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights
reserved.
The Opera® Browser uses the following third party
code:
 This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
 This product includes cryptographic software
written by Eric Young.
 Eberhard Mattes.
 Doug Lea.
 David M. Gay.
 Portions of this software are copyright © 1996-2004
The FreeType Project. All rights reserved.
 Number-to-string and string-to-number conversions
are covered by the following license:

The author of this software is David M. Gay.
Copyright © 1991, 1996, 2000, 2001 by Lucent
Technologies.
Permission to use, copy, modify, and distribute
this software for any purpose without fee is
hereby granted, provided that this entire notice
is included in all copies of any software which
is or includes a copy or modification of this
software and in all copies of the supporting
documentation for such software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED “AS
IS”, WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER
THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY
REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY
KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY
OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR
ANY PARTICULAR PURPOSE.
===============================================
dtoa and strtod
David Gay’s binary/decimal conversion code (dtoa
and strtod)
The author of this software is David M. Gay.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent
Technologies.
Permission to use, copy, modify, and distribute
this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in
all copies of any software which is or includes a copy
or modification of this software and in all copies of
the supporting documentation for such software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED “AS
IS”, WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER
THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY
REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY
KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY
OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
===============================================
Gracenote® End User License Agreement
This application or device contains software
from Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(“Gracenote”). The software from Gracenote (the
“Gracenote Software”) enables this application to
perform disc and/or file identification and obtain
music-related information, including name, artist,
track, and title information (“Gracenote Data”) from
online servers or embedded databases (collectively,
“Gracenote Servers”) and to perform other functions.
You may use Gracenote Data only by means of the
intended End-User functions of this application or
device.
You agree that you will use Gracenote Data, the
Gracenote Software, and Gracenote Servers for
your own personal non-commercial use only. You
agree not to assign, copy, transfer or transmit the
Gracenote Software or any Gracenote Data to
any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR
EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE
SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS,
EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.
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You agree that your non-exclusive license to use
the Gracenote Data, the Gracenote Software, and
Gracenote Servers will terminate if you violate these
restrictions. If your license terminates, you agree to
cease any and all use of the Gracenote Data, the
Gracenote Software, and Gracenote Servers.
Gracenote reserves all rights in Gracenote Data,
the Gracenote Software, and the Gracenote
Servers, including all ownership rights. Under no
circumstances will Gracenote become liable for any
payment to you for any information that you provide.
You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights
under this Agreement against you directly in its own
name.
The Gracenote service uses a unique identifier to
track queries for statistical purposes. The purpose of
a randomly assigned numeric identifier is to allow the
Gracenote service to count queries without knowing
anything about who you are. For more information,
see the web page for the Gracenote Privacy Policy
for the Gracenote service.
The Gracenote Software and each item of Gracenote
Data are licensed to you “AS IS.” Gracenote makes
no representations or warranties, express or implied,
regarding the accuracy of any Gracenote Data from
in the Gracenote Servers. Gracenote reserves the
right to delete data from the Gracenote Servers or to
change data categories for any cause that Gracenote
deems sufficient. No warranty is made that the
Gracenote Software or Gracenote Servers are errorfree or that functioning of Gracenote Software or
Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote
is not obligated to provide you with new enhanced or
additional data types or categories that Gracenote
may provide in the future and is free to discontinue its
services at any time.
GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.
GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE
RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR
USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR
ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE
WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR
FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.
===============================================
icu(libic)

above copyright notice(s) and this permission notice
appear in supporting documentation.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising or
otherwise to promote the sale, use or other dealings
in this Software without prior written authorization of
the copyright holder.
----------------------------------------------------------------------All trademarks and registered trademarks mentioned
herein are the property of their respective owners.
===============================================
SkypeKit
This product includes SkypeKit Version 3
Copyright 2003-2012, Skype Limited
Patents Pending
Skype, associated trade marks and logos and the “S”
symbol are trade marks of Skype Limited.
===============================================
ASTRO TV
ASTRO TV Middleware acknowledges the use of the
following libraries internally:
Boost - http://www.boost.org
Libxml2v - http://www.xmlsoft.org/
Webkit / OWB - http://www.sand-labs.org/owb
Libjpeg - http://www.ijg.org/
Lua - http://www.lua.org/
OpenSSL - http://www.openssl.org/
SWIG - http://www.swig.org
LuaJava - http://www.keplerproject.org/luajava
LibCURL - http://curl.haxx.se
===============================================
SAX (JVM)

ICU License - ICU 1.8.1 and later

There is not a license - it is in the public domain

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright Disclaimers
This page includes statements to that effect by David
Megginson, who would have been able to claim
copyright for the original work.

Copyright (c) 1995-2012 International Business
Machines Corporation and others
All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, provided that the
above copyright notice(s) and this permission notice
appear in all copies of the Software and that both the
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SAX 1.0
Version 1.0 of the Simple API for XML (SAX), created
collectively by the membership of the XML-DEV
mailing list, is hereby released into the public domain.
No one owns SAX: you may use it freely in both
commercial and non-commercial applications, bundle
it with your software distribution, include it on a
CD-ROM, list the source code in a book, mirror the
documentation at your own web site, or use it in any
other way you see fit.

SAX 2.0
I hereby abandon any property rights to SAX 2.0 (the
Simple API for XML), and release all of the SAX 2.0
source code, compiled code, and documentation
contained in this distribution into the Public Domain.
SAX comes with NO WARRANTY or guarantee of
fitness for any purpose.
David Megginson, david@megginson.com
2000-05-05
===============================================
UVC Driver (Linux UVC)
Driver:
Linux Kernel Version 2.6.19 – 2.6.231 modified
from http://openfacts.berlios.de/index-en.
phtml?title=Linux_UVC which is later movie to project
LinuxTV http://linuxtv.org/
As a Linux Kernel Module, it is always GPL.
===============================================
QIC1802_API(Video for Linux Two (V4L2))
This software proprietary belong to Quanta computer
Inc. and may be used only as expressly authorized
agreement from Quanta Computer Inc..
(C) COPYRIGHT 2010 Quanta Computer Inc. ALL
RIGHTS RESERVED
The entire notice above must be reproduced on all
copies and should not be removed.
Copyright 2011-2012 Skype
Licensed under the Apache License, Version 2.0
(the “License”); you may not use this file except in
compliance with the License. You may obtain a copy
of the License at http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to
in writing, software distributed under the License
is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied.
See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.
===============================================
dhcpd
Copyright (c) 2004-2011 by Internet Systems
Consortium, Inc. (“ISC”)
Copyright (c) 1995-2003 by Internet Software
Consortium
Permission to use, copy, modify, and distribute this
software for any purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice and
this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND ISC
DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD
TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE
FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.

Internet Systems Consortium, Inc.
950 Charter Street
Redwood City, CA 94063
<info@isc.org>
https://www.isc.org/
===============================================
libevent
Libevent is available for use under the following
license, commonly known as the 3-clause (or
“modified”) BSD license:
==============================
Copyright (c) 2000-2007 Niels Provos <provos@citi.
umich.edu>
Copyright (c) 2007-2010 Niels Provos and Nick
Mathewson
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to
endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
AUTHOR “AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
==============================
Portions of Libevent are based on works by others,
also made available by them under the threeclause BSD license above. The copyright notices
are available in the corresponding source files; the
license is as above. Here’s a list:
log.c:
Copyright (c) 2000 Dug Song <dugsong@monkey.
org>
Copyright (c) 1993 The Regents of the University of
California.
strlcpy.c:
Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@
courtesan.com>
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win32select.c:
Copyright (c) 2003 Michael A. Davis <mike@
datanerds.net>

FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.

evport.c:
Copyright (c) 2007 Sun Microsystems

===============================================

ht-internal.h:
Copyright (c) 2002 Christopher Clark
minheap-internal.h:
Copyright (c) 2006 Maxim Yegorushkin <maxim.
yegorushkin@gmail.com>
==============================
The arc4module is available under the following,
sometimes called the “OpenBSD” license:
Copyright (c) 1996, David Mazieres <dm@uun.org>
Copyright (c) 2008, Damien Miller <djm@openbsd.
org>
Permission to use, copy, modify, and distribute this
software for any purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice and
this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE
AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
===============================================
boost
Boost Software License - Version 1.0 - August 17,
2003
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the “Software”) to use,
reproduce, display, distribute, execute, and transmit
the Software, and to prepare derivative works of
the Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject to the
following:
The copyright notices in the Software and this entire
statement, including the above license grant, this
restriction and the following disclaimer, must be
included in all copies of the Software, in whole or in
part, and all derivative works of the Software, unless
such copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by a
source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND
NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
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nginx (including nginx chunk in module and
HttpHeadersMoreModule)
Copyright (C) 2002-2012 Igor Sysoev
Copyright (C) 2011, 2012 Nginx, Inc.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY AUTHOR AND
CONTRIBUTORS “AS IS’’ AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL AUTHOR OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Copyright (c) 2009, 2010, 2011, Zhang “agentzh”
Yichun (章亦春) <agentzh@gmail.com>.
This module is licensed under the terms of the BSD
license.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Taobao Inc. nor the names of
its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN

NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Copyright (c) 2009-2012, Yichun “agentzh” Zhang
(章亦春) <agentzh@gmail.com>.
Copyright (c) 2010-2012, Bernd Dorn.
This module is licensed under the terms of the BSD
license.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===============================================
gcc-libs
<libgcc>
GCC is free software; you can redistribute it and/
or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2, or (at your option) any
later version.
In addition to the permissions in the GNU General
Public License, the Free Software Foundation gives
you unlimited permission to link the compiled version
of this file into combinations with other programs,
and to distribute those combinations without any
restriction coming from the use of this file. (The

General Public License restrictions do apply in other
respects; for example, they cover modification of the
file, and distribution when not linked into a combine
executable.)
GCC is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with GCC; see the
file COPYING. If not, write to the Free Software
Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA.
<libstdc++>
This file is part of the GNU ISO C++ Library. This
library is free software; you can redistribute it and/
or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this library; see
the file COPYING. If not, write to the Free Software
Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA.
As a special exception, you may use this file as
part of a free software library without restriction.
Specifically, if other files instantiate templates or
use macros or inline functions from this file, or
you compile this file and link it with other files to
produce an executable, this file does not by itself
cause the resulting executable to be covered by the
GNU General Public License. This exception does
not however invalidate any other reasons why the
executable file might be covered by the GNU General
Public License.
===============================================
ppp
Copyrights:
***********
All of the code can be freely used and redistributed.
The individual source files each have their own
copyright and permission notice. Pppd, pppstats and
pppdump are under BSD-style notices. Some of the
pppd plugins are GPL’d. Chat is public domain.
===============================================
Vorbis
© year, Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
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the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===============================================
dbus-java
This Academic Free License (the “License”) applies
to any original work of authorship (the “Original
Work”) whose owner (the “Licensor”) has placed the
following notice immediately following the copyright
notice for the Original Work:
Licensed under the Academic Free License version
2.1
1) Grant of Copyright License. Licensor hereby
grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive,
perpetual, sublicenseable license to do the following:
a) to reproduce the Original Work in copies;
b) to prepare derivative works (“Derivative Works”)
based upon the Original Work;
c) to distribute copies of the Original Work and
Derivative Works to the public;
d) to perform the Original Work publicly; and
e) to display the Original Work publicly.
2) Grant of Patent License. Licensor hereby grants
You a world-wide, royalty-free, non-exclusive,
perpetual, sublicenseable license, under patent
claims owned or controlled by the Licensor that are
embodied in the Original Work as furnished by the
Licensor, to make, use, sell and offer for sale the
Original Work and Derivative Works.
3) Grant of Source Code License. The term “Source
Code” means the preferred form of the Original
Work for making modifications to it and all available
documentation describing how to modify the Original
Work. Licensor hereby agrees to provide a machinereadable copy of the Source Code of the Original
Work along with each copy of the Original Work that
Licensor distributes. Licensor reserves the right to
satisfy this obligation by placing a machine-readable
copy of the Source Code in an information repository
reasonably calculated to permit inexpensive and
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convenient access by You for as long as Licensor
continues to distribute the Original Work, and by
publishing the address of that information repository
in a notice immediately following the copyright notice
that applies to the Original Work.
4) Exclusions From License Grant. Neither the names
of Licensor, nor the names of any contributors to the
Original Work, nor any of their trademarks or service
marks, may be used to endorse or promote products
derived from this Original Work without express
prior written permission of the Licensor. Nothing in
this License shall be deemed to grant any rights to
trademarks, copyrights, patents, trade secrets or
any other intellectual property of Licensor except as
expressly stated herein. No patent license is granted
to make, use, sell or offer to sell embodiments of any
patent claims other than the licensed claims defined
in Section 2. No right is granted to the trademarks
of Licensor even if such marks are included in the
Original Work. Nothing in this License shall be
interpreted to prohibit Licensor from licensing under
different terms from this License any Original Work
that Licensor otherwise would have a right to license.
5) This section intentionally omitted.
6) Attribution Rights. You must retain, in the Source
Code of any Derivative Works that You create, all
copyright, patent or trademark notices from the
Source Code of the Original Work, as well as any
notices of licensing and any descriptive text identified
therein as an “Attribution Notice.” You must cause the
Source Code for any Derivative Works that You create
to carry a prominent Attribution Notice reasonably
calculated to inform recipients that You have modified
the Original Work.
7) Warranty of Provenance and Disclaimer of
Warranty. Licensor warrants that the copyright in and
to the Original Work and the patent rights granted
herein by Licensor are owned by the Licensor or are
sublicensed to You under the terms of this License
with the permission of the contributor(s) of those
copyrights and patent rights. Except as expressly
stated in the immediately proceeding sentence,
the Original Work is provided under this License
on an “AS IS” BASIS and WITHOUT WARRANTY,
either express or implied, including, without
limitation, the warranties of NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY OF THE ORIGINAL WORK IS WITH
YOU. This DISCLAIMER OF WARRANTY constitutes
an essential part of this License. No license to
Original Work is granted hereunder except under this
disclaimer.
8) Limitation of Liability. Under no circumstances
and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, shall the Licensor
be liable to any person for any direct, indirect,
special, incidental, or consequential damages of any
character arising as a result of this License or the
use of the Original Work including, without limitation,
damages for loss of goodwill, work stoppage,
computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses. This limitation of
liability shall not apply to liability for death or personal
injury resulting from Licensor’s negligence to the
extent applicable law prohibits such limitation. Some
jurisdictions do not allow the exclusion or limitation

of incidental or consequential damages, so this
exclusion and limitation may not apply to You.
9) Acceptance and Termination. If You distribute
copies of the Original Work or a Derivative Work,
You must make a reasonable effort under the
circumstances to obtain the express assent of
recipients to the terms of this License. Nothing
else but this License (or another written agreement
between Licensor and You) grants You permission
to create Derivative Works based upon the Original
Work or to exercise any of the rights granted in
Section 1 herein, and any attempt to do so except
under the terms of this License (or another written
agreement between Licensor and You) is expressly
prohibited by U.S. copyright law, the equivalent
laws of other countries, and by international treaty.
Therefore, by exercising any of the rights granted to
You in Section 1 herein, You indicate Your acceptance
of this License and all of its terms and conditions.
10) Termination for Patent Action. This License
shall terminate automatically and You may no
longer exercise any of the rights granted to You
by this License as of the date You commence an
action, including a cross-claim or counterclaim,
against Licensor or any licensee alleging that the
Original Work infringes a patent. This termination
provision shall not apply for an action alleging patent
infringement by combinations of the Original Work
with other software or hardware.
11) Jurisdiction, Venue and Governing Law. Any
action or suit relating to this License may be
brought only in the courts of a jurisdiction wherein
the Licensor resides or in which Licensor conducts
its primary business, and under the laws of that
jurisdiction excluding its conflict-of-law provisions.
The application of the United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods
is expressly excluded. Any use of the Original
Work outside the scope of this License or after its
termination shall be subject to the requirements and
penalties of the U.S. Copyright Act, 17 U.S.C. A§
101 et seq., the equivalent laws of other countries,
and international treaty. This section shall survive the
termination of this License.
12) Attorneys Fees. In any action to enforce the terms
of this License or seeking damages relating thereto,
the prevailing party shall be entitled to recover its
costs and expenses, including, without limitation,
reasonable attorneys’ fees and costs incurred in
connection with such action, including any appeal of
such action. This section shall survive the termination
of this License.
13) Miscellaneous. This License represents the
complete agreement concerning the subject matter
hereof. If any provision of this License is held to be
unenforceable, such provision shall be reformed only
to the extent necessary to make it enforceable.
14) Definition of “You” in This License. “You”
throughout this License, whether in upper or lower
case, means an individual or a legal entity exercising
rights under, and complying with all of the terms
of, this License. For legal entities, “You” includes
any entity that controls, is controlled by, or is under
common control with you. For purposes of this
definition, “control” means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of
such entity, whether by contract or otherwise, or

(ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of
such entity.
15) Right to Use. You may use the Original Work in
all ways not otherwise restricted or conditioned by
this License or by law, and Licensor promises not to
interfere with or be responsible for such uses by You.
This license is Copyright (C) 2003-2004 Lawrence
E. Rosen. All rights reserved. Permission is hereby
granted to copy and distribute this license without
modification. This license may not be modified
without the express written permission of its copyright
owner.
-END OF ACADEMIC FREE LICENSE. The following
is intended to describe the essential differences
between the Academic Free License (AFL) version
1.0 and other open source licenses:
The Academic Free License is similar to the BSD,
MIT, UoI/NCSA and Apache licenses in many
respects but it is intended to solve a few problems
with those licenses.
* The AFL is written so as to make it clear what
software is being licensed (by the inclusion of a
statement following the copyright notice in the
software). This way, the license functions better than
a template license. The BSD, MIT and UoI/NCSA
licenses apply to unidentified software.
* The AFL contains a complete copyright grant to the
software. The BSD and Apache licenses are vague
and incomplete in that respect.
* The AFL contains a complete patent grant to the
software. The BSD, MIT, UoI/NCSA and Apache
licenses rely on an implied patent license and contain
no explicit patent grant.
* The AFL makes it clear that no trademark rights
are granted to the licensor’s trademarks. The Apache
license contains such a provision, but the BSD, MIT
and UoI/NCSA licenses do not.
* The AFL includes the warranty by the licensor that
it either owns the copyright or that it is distributing the
software under a license. None of the other licenses
contain that warranty. All other warranties are
disclaimed, as is the case for the other licenses.
* The AFL is itself copyrighted (with the right granted
to copy and distribute without modification). This
ensures that the owner of the copyright to the license
will control changes. The Apache license contains a
copyright notice, but the BSD, MIT and UoI/NCSA
licenses do not.
===============================================
npunix.c
Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
The contents of this file are subject to the Mozilla
Public License Version 1.1 (the “License”); you
may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed
on an “AS IS” basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing rights and limitations
under the License.
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The Original Code is mozilla.org code.

===============================================

The Initial Developer of the Original Code is
Netscape Communications Corporation. Portions
created by the Initial Developer are Copyright (C)
1998 the Initial Developer. All Rights Reserved.

Copyright (c) University of Delaware 1992-2012

Contributor(s):
Stephen Mak <smak@sun.com>
Alternatively, the contents of this file may be used
under the terms of either of the GNU General Public
License Version 2 or later (the “GPL”), or the GNU
Lesser General Public License Version 2.1 or later
(the “LGPL”), in which case the provisions of the GPL
or the LGPL are applicable instead of those above.
If you wish to allow use of your version of this file
only under the terms of either the GPL or the LGPL,
and not to allow others to use your version of this file
under the terms of the MPL, indicate your decision
by deleting the provisions above and replace them
with the notice and other provisions required by the
GPL or the LGPL. If you do not delete the provisions
above, a recipient may use your version of this file
under the terms of any one of the MPL, the GPL or
the LGPL.
-------------------------------Version: NPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
The contents of this file are subject to the Netscape
Public License Version 1.1 (the “License”); you
may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.mozilla.org/NPL/
Software distributed under the License is distributed
on an “AS IS” basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is mozilla.org code.
The Initial Developer of the Original Code is
Netscape Communications Corporation. Portions
created by the Initial Developer are Copyright (C)
1998 the Initial Developer. All Rights Reserved.
Contributor(s):
Alternatively, the contents of this file may be used
under the terms of either the GNU General Public
License Version 2 or later (the “GPL”), or the GNU
Lesser General Public License Version 2.1 or later
(the “LGPL”), in which case the provisions of the GPL
or the LGPL are applicable instead of those above.
If you wish to allow use of your version of this file
only under the terms of either the GPL or the LGPL,
and not to allow others to use your version of this file
under the terms of the NPL, indicate your decision
by deleting the provisions above and replace them
with the notice and other provisions required by the
GPL or the LGPL. If you do not delete the provisions
above, a recipient may use your version of this file
under the terms of any one of the NPL, the GPL or
the LGPL.
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ntp
Permission to use, copy, modify, and distribute this
software and its documentation for any purpose with
or without fee is hereby granted, provided that the
above copyright notice appears in all copies and
that both the copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and
that the name University of Delaware not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.
The University of Delaware makes no representations
about the suitability this software for any purpose. It is
provided “as is” without express or implied warranty.
===============================================
libcap
Unless otherwise *explicitly* stated, the following
text describes the licensed conditions under which
the contents of this libcap release may be used and
distributed:
Redistribution and use in source and binary forms
of libcap, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain any
existing copyright notice, and this entire permission
notice in its entirety, including the disclaimer of
warranties.
2. Redistributions in binary form must reproduce
all prior and current copyright notices, this list of
conditions, and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with
the distribution.
3. The name of any author may not be used
to endorse or promote products derived from
this software without their specific prior written
permission.
ALTERNATIVELY, this product may be distributed
under the terms of the GNU General Public License,
in which case the provisions of the GNU GPL are
required INSTEAD OF the above restrictions. (This
clause is necessary due to a potential conflict
between the GNU GPL and the restrictions contained
in a BSD-style copyright.)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS’’ AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

===============================================
jsc
O texto da LICENÇA é copiado do JSC intérprete/
Interpreter.cpp
Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Apple Inc. Todos os
direitos reservados.
Copyright (C) 2008 Cameron Zwarich <cwzwarich@
uwaterloo.ca>
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
1. As redistribuições de código-fonte devem
manter a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.
2. As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.
3. Nem o nome da Apple Computer, Inc. (“Apple”)
nem os nomes dos seus colaboradores podem
ser usados para endossar ou promover produtos
derivados deste software sem permissão por escrito
obtida anteriormente.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA APPLE
E SEUS COLABORADORES “NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM
TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO. EM NENHUM CASO A APPLE
OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER
RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS,
PUNITIVOS, OU CONSEQUENTES (INCLUINDO
MAS NÃO LIMITANDO-SE A AQUISIÇÃO DE
BENS OU SERVIÇOS; PERDA DE USO, DADOS
OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO) SEJA QUAL
FOR A CAUSA E SOB QUALQUER PRINCÍPIO DE
RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDADE RESTRITA OU ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRA CAUSA)
DECORRENTE DE ALGUM MODO PELO USO
DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ELES TENHAM
SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS.
===============================================
re1
baseado no bytecode RegExp Runtime.
algumas ideias são inspiradas a partir de re1
Copyright (c) 2007-2009 Russ Cox, Google Inc.
Todos os direitos reservados.
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
* As redistribuições de código-fonte devem
manter a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.

* As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.
* Tanto o nome da Google Inc. quanto os nomes de
seus colaboradores não podem ser usados para
endossar ou promover produtos derivados deste
software sem a permissão prévia específica por
escrito.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS
DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E
COLABORADORES “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA” E SEM QUAISQUER GARANTIAS
EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE
OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE E AS DE ADEQUAÇÃO PARA
UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. EM NENHUMA
CIRCUNSTÂNCIA, OS DETENTORES DOS
DIREITOS AUTORAIS OU COLABORADORES
SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS,
ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A AQUISIÇÃO
DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA
DE USO, DE DADOS OU DE LUCROS; OU A
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) QUALQUER
QUE SEJA A CAUSA E INDEPENDENTEMENTE
DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR
CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU
PROCESSUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU
OUTRA CAUSA), DECORRENTES, DE QUALQUER
MODO, DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO
QUE TENHAM SIDO ALERTADOS SOBRE A
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
===============================================
v8
Copyright 2006-2011, autores do projeto V8. Todos
os direitos reservados.
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
* As redistribuições de código-fonte devem
manter a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.
* As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.
* Tanto o nome da Google Inc. quanto os nomes de
seus colaboradores não podem ser usados para
endossar ou promover produtos derivados deste
software sem a permissão prévia específica por
escrito.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS
DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E
COLABORADORES “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA” E SEM QUAISQUER GARANTIAS
EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE
OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE E AS DE ADEQUAÇÃO PARA
UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. EM NENHUMA
CIRCUNSTÂNCIA, OS DETENTORES DOS
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DIREITOS AUTORAIS OU COLABORADORES
SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS,
ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A AQUISIÇÃO
DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA
DE USO, DE DADOS OU DE LUCROS; OU A
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) QUALQUER
QUE SEJA A CAUSA E INDEPENDENTEMENTE
DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR
CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU
PROCESSUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU
OUTRA CAUSA), DECORRENTES, DE QUALQUER
MODO, DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO
QUE TENHAM SIDO ALERTADOS SOBRE A
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
===============================================
xbyak
Copyright (c) 2007-2011 MITSUNARI Shigeo
Todos os direitos reservados.
A redistribuição e a utilização nos formatos fonte e
binários, com ou sem modificação, são permitidas
desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
As redistribuições de código-fonte devem manter
a notificação de direitos autorais acima, esta
lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade.
As redistribuições em formato binário devem
reproduzir a notificação de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia de
responsabilidade na documentação e/ou em outros
materiais fornecidos com a distribuição.
Tanto o nome do proprietário dos direitos autorais
quanto os nomes de seus colaboradores não podem
ser usados para endossar ou promover produtos
derivados deste software sem a permissão prévia
específica por escrito.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS
DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E
COLABORADORES “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA” E SEM QUAISQUER GARANTIAS
EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE
OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE E AS DE ADEQUAÇÃO PARA
UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. EM NENHUMA
CIRCUNSTÂNCIA, OS DETENTORES DOS
DIREITOS AUTORAIS OU COLABORADORES
SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS,
ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A AQUISIÇÃO
DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA
DE USO, DE DADOS OU DE LUCROS; OU A
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) QUALQUER
QUE SEJA A CAUSA E INDEPENDENTEMENTE
DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR
CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU
PROCESSUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU
OUTRA CAUSA), DECORRENTES, DE QUALQUER
MODO, DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO
QUE TENHAM SIDO ALERTADOS SOBRE A
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
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