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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.
Se você não concordar com os termos deste
Acordo de Licença de Usuário Final(“EULA” - End
User License Agreement) ou com a política de
privacidade aplicável da Sony, alterada de tempos
em tempos pela Sony, a seu critério, a Sony não
está disposta a licenciar o software Sony (conforme
definido abaixo) a você e não está disposta a
permitir que você acesse os Serviços e Conteúdo
Sony (conforme definido abaixo), e você deve
imediatamente entrar em contato com a Sony
para obter instruções sobre como proceder para a
devolução de todo o Produto Sony e do Software
Sony incluído, para obter um reembolso do preço
de compra do Produto Sony.
Este Acordo de Licença de Usuário Final (“EULA”) é
um acordo legal entre você e a Sony Electronics Inc.
(“Sony”), o licenciador do software (que não seja o
software que é regido por outras licenças, conforme
definido abaixo, como “Software Excluído”)
incluídos neste Produto Sony e nos materiais
relacionados que serão referidos coletivamente
como “Software Sony”. Este EULA cobre o Software
Sony, o de afiliadas da Sony e de licenciadores
terceiros (“licenciadores terceiros”) e acompanha
a documentação impressa ou on-line. O Software
Sony inclui o software em seu Produto Sony,
incluindo atualizações ou software modificado,
fornecidos pela Sony, se armazenados em mídia ou
baixados para o Produto Sony através de qualquer
método, mas não o Software Excluído, conforme
definido abaixo.
Nota: Este EULA contém uma cláusula de
arbitragem individual vinculativa e renúncia de
ação coletiva. Caso você queira optar por essa
cláusula, por favor, siga as instruções contidas
na Seção “Resolução de Disputas; Arbitragem;
Renúncia a Pequenos Valores” abaixo.
Este Produto Sony inclui também a função de
rede 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 de rede 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). Tal função de rede 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.
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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.
Você está informado, reconhece e concorda que
o acesso a algumas funcionalidades do Produto
da Sony, incluindo mas não limitado a sua
capacidade de acessar os Serviços e Conteúdo
Sony, requer uma conexão com a Internet, a qual é
de sua exclusiva responsabilidade. Você é o único
responsável pelo pagamento de quaisquer taxas de
terceiros associadas à sua conexão com a Internet,
incluindo, mas não limitado ao provedor de serviços
de Internet ou às tarifas de tempo de transmissão.
A qualidade dos Serviços e Conteúdo Sony
apresentados estão sujeitos aos serviços e termos
do seu provedor de Internet, e também dependem
da velocidade do seu serviço de Internet. Operação
do Produto Sony e do Software Sony, e o acesso
aos Serviços e Conteúdo Sony, podem ser limitados
ou restritos dependendo dos recursos, da largura
de banda ou de limitações técnicas de sua conexão
com a Internet e o serviço. Você está informado,
reconhece e concorda que a conectividade com a
Internet é fornecido por terceiros sobre os quais a
Sony não tem controle. O fornecimento, qualidade,
disponibilidade e segurança de tal conectividade
com a Internet, software e serviços são de
responsabilidade exclusiva desses terceiros.
O SOFTWARE SONY E OS SERVIÇOS PERMITEM
À SONY, OS PROVEDORES TERCEIROS E/OU
OUTROS TERCEIROS PARA COLETAR DADOS,
CONTROLAR E/OU MONITORAR OS PRODUTOS
SONY E OUTROS DISPOSITIVOS QUE EXECUTAM
OU INTERAGIR COM O SOFTWARE SONY.

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 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.
SOFTWARE EXCLUÍDO
Não obstante a concessão de licença limitada
acima, você reconhece que o Produto Sony inclui
software sujeito a outros termos e condições que
regem o uso de tal software além do presente
EULA (“Software Excluído”). Determinado Software
Excluído pode estar coberto por licenças de
software de código aberto (“Componentes de Fonte
Aberta”), o que significa que todas as licenças
de software aprovadas como licenças de código
aberto pela Iniciativa para Fonte Aberta (OSI Open Source Initiative) ou quaisquer licenças que
sejam substancialmente similares, incluindo, mas
não limitado a qualquer licença que, como uma
condição de distribuição do software licenciado sob
esta licença, exige que o distribuidor disponibilize
o software no formato de código-fonte. São
fornecidos a você termos e condições aplicáveis

para Componentes de Fonte Aberta juntamente com
este EULA e/ou armazenados no dispositivo, que
podem incluir, mas não estão limitados aos menus
de “Ajuda” ou “Sobre”. Por favor, visite http://oss.
sony.net/Products/Linux para obter uma lista de
Softwares Excluídos aplicáveis incluídos de tempos
em tempos neste Produto Sony, e os termos e
condições aplicáveis que governam seu uso. Esses
termos e condições podem ser alterados pelo
terceiro aplicável a qualquer momento sem que você
incorra em qualquer responsabilidade. Na medida
exigida pelas licenças que abrangem Componentes
de Código Aberto, os termos de tais licenças serão
aplicadas no lugar dos termos deste EULA. Na
medida em que os termos das licenças aplicáveis
para Componentes de Código Aberto proibirem
quaisquer das restrições contidas neste EULA com
respeito a tais Componentes de Código Aberto, tais
restrições não se aplicarão a tais Componentes de
Código Aberto. Na medida em que os termos das
licenças aplicáveis a Componentes de Código Aberto
exigirem que a Sony faça uma oferta para fornecer
o código-fonte relacionado ao Software, tal oferta
fica aqui feita.
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.
COLETA DE DADOS
Quaisquer Serviços prestados pelas Terceiros
Provedores que você possa acessar também podem
permitir às Terceiros Provedores, coletar dados
sobre você e/ou sobre o uso desse Serviço. A Sony
Corporation não controla e não é de modo algum
responsável por essa coleta de dados e você deverá
consultar a política de privacidade relevante para
cada um desses Serviços, antes de usá-los.
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
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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.

Conteúdo. Você está informado e concorda que os
Serviços e/ou Conteúdos podem incluir anúncios
(“Publicidades”), e que essas Publicidades são
necessárias aos serviços a serem prestados. Você
está informado e concorda que o uso dos serviços
(e de outros disponíveis através dele), podem
resultar em você receber ou ser-lhe mostradas
recomendações e/ou anúncios, avisos de serviços,
mensagens administrativas, atualizações de
notícias e similares, que Sony Corporation não é
responsável e nem responde por elas. 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.

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.

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.

ADMINISTRAÇÃO DOS DIREITOS DIGITAIS
Proprietários de conteúdo usam o conteúdo de
acesso de tecnologia do Microsoft PlayReadyTM
(“PlayReady”), para proteger a propriedade
intelectual, incluindo conteúdo com direito autorais.
Este produto Sony usa PlayReady para acessar
o PlayReady-protected Content e/ou WMDRMprotected Content (“WMDRM” significa Windows
Media digital right management technology). Se
o produto Sony não cumprir adequadamente as
restrições de uso de conteúdo, os proprietários do
conteúdo podem requerer a Microsoft Corporation
(“Microsoft”) para anular esta capacidade do
Produto Sony para usar o Play-Ready protected
Content. A anulação não deve afetar o conteúdo
desprotegido ou conteúdo protegido por outras
tecnologias de acesso de conteúdo. Os proprietários
de conteúdo podem solicitar que você atualize o
PlayReady para acessar seu conteúdo. Se você
recusar a atualização, pode ser que não consiga
acessar o conteúdo que necessita da atualização.
ANÚNCIOS, COMUNICAÇÕES DE SERVIÇO
A inclusão do serviço de um Provedor Terceiro
não significa que a Sony aprova, ou endossa
ou recomenda esse Provedor Terceiro ou seu
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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 DO SERVIÇO PODE
ESTAR LIMITADA OU RESTRITA 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
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
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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 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
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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 se limitando a qualquer dados,
textos, softwares, imagens, fotografias gráficos,
áudios, músicas, sons, vídeo, mensagens e
etiquetas para qualquer propósito de negócio,
comercial ou público. 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.
O agente da Sony para notificação de violação de
direito autoral ou de outro direito de propriedade
intelectual é o seguinte: Agente de Propriedade
Intelectual, c/o Sony Electronics Inc., 16530 Via
Esprillo, San Diego, CA 92127, fax (858) 942-1111,
E-Mail IPagent@am.sony.com
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
extrajudicial 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 no site da Web aplicável, 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
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ferimentos pessoais ou severos danos físicos ou
ambientais (“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 subsequente reexportação
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 se limitando 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.
DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS EUA
O Software Sony é fornecido com DIREITOS
RESTRITOS. O uso, duplicação ou divulgação
pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às
restrições estabelecidas nas alíneas (c)(1) e (c)(2)
da cláusula de Software de Computador Comercial
encontrada na FAR 52.227 19 e na alínea (c)(i)
(ii) da cláusula de Direitos sobre Dados Técnicos
e Software de Computador, encontrada na FAR
252.227-7013 do Departamento de Defesa, e em
qualquer lei ou norma federal, estadual ou municipal
comparável. O fabricante é a Sony Electronics Inc.,
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127.
RENÚNCIA DE JULGAMENTO POR JURI
AS PARTES DESTE CONTRATO RENUNCIAM
O JULGAMENTO POR JÚRI COM RESPEITO A
QUAISQUER QUESTÕES DECORRENTES OU
RELACIONADAS A ESTE EULA. Qualquer causa de
ação que você possa ter com relação aos Serviços
deve ser iniciada no período de um (1) ano após o
surgimento da reclamação ou causa de ação.
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
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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.
TERMO
Este EULA é válido até seu término. Sony pode
rescindir este EULA imediatamente se você
não cumprir seus termos, notificando-o. Nesse
caso, você deve destruir o Software Sony e a
documentação que o acompanha, e todas as
cópias que tenha feito deles. Além disso, após o
término você não terá qualquer recurso contra a
Sony, suas afiliadas, seus Licenciadores Terceiros,
ou seus Provedores Terceiros, em decorrência
de sua inabilidade em usar o Software Sony ou a
documentação que o acompanha, os Serviços ou o
conteúdo.
ANULAÇÃO DO REGISTRO DE SEU DISPOSITIVO
Você deverá devolver o Produto Sony ao seu local
de compra, transferir seu Produto Sony de acordo
com este EULA, ou se este EULA for terminado,
você concorda em: (i) anular o registro do Produto
Sony, ao excluir toda e quaisquer contas que
você tenha estabelecido ou que tenha acessado
através do Produto Sony, e (ii) redefinir o Produto
Sony para as configurações originais de fábrica.
VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR MANTER A
CONFIDENCIALIDADE DE TODAS AS CONTAS QUE
TENHA COM TERCEIROS E QUAISQUER NOMES DE
USUÁRIO E SENHAS ASSOCIADOS COM SEU USO
DO PRODUTO SONY.
RESOLUÇÃO DE DISPUTAS; ARBITRAGEM;
RENÚNCIA A PEQUENOS VALORES
Este EULA não será governado ou interpretados
de qualquer forma referindo-se a qualquer lei
baseada na Lei de Uniformização das Transações
por Computador (UCITA - Uniform Computer
Information Transactions Act) ou por qualquer
outra lei derivada ou relacionada com a UCITA.

Além disso, a Convenção das Nações Unidas
sobre Contratos para a Venda Internacional de
Mercadorias não se aplica a este EULA.
Em caso de Disputa, você concorda em primeiro
notificar-nos, ao entrar contato com a Sony
Electronics Inc. em 16530 Via Esprillo, San Diego,
Califórnia 92127, Attn: Departamento Jurídico, e
se engajar em negociações de boa fé para tentar
resolver qualquer Disputa em pelo menos 14 dias,
exceto se você ou a Sony (ou qualquer uma de
suas afiliadas) pular este processo de negociação
informal, passando para contestação, obrigando,
protegendo, ou preocupando-se com a validade
de direitos de propriedade intelectual. “Disputa” é
definida como qualquer desacordo, causa de ação,
reclamação, controvérsia ou ação legal entre você e
qualquer entidade Sony relacionada ou decorrente
do Produto Sony, Software Sony, Serviços e
Conteúdo Sony ou deste EULA. Deve ser dado à
Disputa o significado mais amplo possível que será
imposto.
QUALQUER DISPUTA QUE NÃO FOR RESOLVIDA
ATRAVÉS DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO
INFORMAL DESCRITO ACIMA, SERÁ RESOLVIDA
EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE ARBITRAGEM
OBRIGATÓRIA.
Para começar a arbitragem, você ou nós teremos
que fazer uma solicitação por escrito à outra
parte para a arbitragem. A arbitragem ocorrerá
perante um único árbitro. Ela será administrada
de acordo com os procedimentos acelerados das
Regras de Arbitragem Comercial, e de acordo
com os Procedimentos Complementares para as
Disputas Relacionadas com Consumidores, quando
aplicável, (“Regras”) da Associação Americana de
Arbitragem (“AAA”), em vigor quando a reclamação
for protocolada. Você pode obter uma cópia das
Regras da AAA ao contatar a AAA em (800) 7787879 ou visitar www.adr.org. As taxas de abertura
de processo para começar e realizar arbitragem
serão compartilhadas entre você e nós, mas em
nenhum caso suas taxas devem ultrapassar o valor
permitido pelas regras especiais para Disputas
de Consumidores previstas pela AAA, valor este a
partir do qual a Sony cobrirá toas taxas e despesas
administrativas adicionais. Isso não proíbe ao
árbitro de dar à parte vencedora os honorários e
despesas da arbitragem, quando apropriado de
acordo com as Regras. A menos que você e nós
concordemos de maneira diferente, a arbitragem
terá lugar no município e estado onde você mora,
e serão aplicáveis as leis federais ou estaduais
aplicáveis que regem a substância de qualquer
Disputa. A Lei Federal de Arbitragem, 9 USC §
1 et seq. governará a própria arbitragem e não
qualquer lei estadual sobre arbitragem. A decisão
do árbitro será vinculativa e final, com exceção de

um direito limitado de recurso ao abrigo da Lei
Federal de Arbitragem. O árbitro pode conceder
alívio declaratório ou cautelar somente em favor
da parte que pede reparação, e somente na medida
necessária para proporcionar reparação assegurada
pela reclamação individual da parte. Qualquer
tribunal com jurisdição sobre as partes pode aplicar
a decisão do árbitro.
Apesar do exposto acima, você tem o direito de
pleitear qualquer Disputa no tribunal de pequenas
causas ou em outro tribunal semelhante de
jurisdição limitada nos Estados Unidos, desde que
o montante da causa não ultrapasse US$ 15.000,
e enquanto esse tribunal tiver jurisdição própria e
todos os outros requisitos (incluindo o valor em
discussão) tenham sido satisfeitos.
Não obstante qualquer disposição em contrário no
presente EULA, você pode rejeitar as alterações
feitas à prestação arbitragem obrigatória se: (1)
você já começou o uso autorizado do Produto Sony
no momento em que a troca foi/é feita, e (2) que
você deve enviar uma notificação por escrito pelo
correio para o endereço encontrado no parágrafo
imediatamente anterior, no prazo de 30 dias após a
troca particular ter sido feita. Se tal situação ocorrer,
você ainda estará sujeito aos procedimentos
de Disputas com os quais você concordou
anteriormente e existentes antes da troca que você
rejeitou ter sido feita.
Qualquer determinada Disputa não sujeita a
arbitragem e não iniciada em juizado de pequenas
causas será julgada por qualquer das partes em um
tribunal de jurisdição competente ou do Tribunal
Superior do Condado de San Diego ou no Tribunal
Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da
Califórnia.
Não obstante o acima exposto em contrário,
qualquer das partes pode iniciar imediatamente
ações legais a respeito de qualquer assunto
que surja de ou em conexão com este Acordo,
para as quais se busca reparação justa (ou de
tipo equivalente de reparação legal urgente).
Você concorda que qualquer violação ou não
cumprimento de qualquer termo ou condição deste
EULA por você constituirá uma prática comercial
ilegal e injusta, e causará danos irreparáveis à Sony,
à suas afiliadas ou a licenciadores de terceiros, para
os quais danos monetários seriam inadequados, e
você concorda que a Sony obtenha qualquer medida
cautelar ou de reparação justa que a Sony julgar
necessária ou conveniente em tais circunstâncias.
Essas reparações são adicionais a quaisquer outras
reparações que possam estar disponíveis para a
Sony sob o contrato, na lei ou no justiça.
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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 de
GPL, LGPL e algumas outras licenças, isenções
de responsabilidade e avisos são reproduzidos no
menu deste produto.
Os códigos-fonte destes executáveis e das
bibliotecas podem ser obtidos através do link
abaixo: http://oss.sony.net/Products/Linux/
COMENTÁRIOS
Se você tiver alguma dúvida sobre este EULA, entre
em contato com a Sony por escrito ao escrever para
Sony Technical Response Center, 12451 Gateway
Boulevard, Fort Myers, Flórida 33913, EUA.
© 2016 Sony Electronics Inc. Todos os direitos
reservados.
=========================================
SOFTWARE FREETYPE2
O software é baseado em parte do trabalho da
Equipe FreeType.
=========================================
zlib.h -- interface da biblioteca de compressão
geral do ‘zlib’
versão 1.2.5, 19 de abril de 2010
Copyright (C) 1995-2010 por Jean-loup Gailly e
Mark Adler
Este software é fornecido ‘no estado em que se
encontra’ sem garantia expressa ou implícita.
Em nenhum caso os autores deverão ser
responsabilizados por quaisquer danos resultantes
do uso deste software.
É concedida a permissão para qualquer pessoa usar
este software para qualquer finalidade, incluindo
aplicações comerciais e a permissão para alterá-lo
e redistribuí-lo livremente, seguindo as seguintes
restrições:
1. A origem deste software não deve ser
representada incorretamente, ou seja, você não
deve declarar que você escreveu o software original.
Se você usar este software em um produto, um
reconhecimento na documentação do produto será
apreciado, mas não é exigido.
2. As versões com o código-fonte alterado devem
ser claramente identificadas como tal e não devem
ser representadas incorretamente como sendo o
software original.
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3. Este aviso não pode ser removido ou alterado em
qualquer distribuição do código-fonte.
Jean-loup Gailly
Mark Adler
=========================================
libpng
Esta cópia dos avisos do libpng é fornecida para a
sua conveniência. Se houver qualquer discrepância
entre esta cópia e os avisos do arquivo png.h que
está incluso na distribuição do libpng, prevalece o
que está no arquivo png.h.
AVISO DE DIREITOS AUTORAIS, ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE e LICENÇA:
Se você modificar o libpng, você pode inserir avisos
adicionais imediatamente após esta oração.
Este código é liberado sob a licença libpng.
As versões do libpng 1.2.6 de 15 de agosto de
2004 até 1.6.14 de 23 de outubro de 2014, estão
protegidas por Direitos Autorais (c) 2004, 20062014 Glenn Randers-Pehrson, e são distribuídas
de acordo com o mesmo aviso de isenção de
responsabilidade e licença do libpng-1.2.5 com o
indivíduo a seguir adicionado à lista de Autores que
Contribuíram:
Cosmin Truta
As versões do libpng 1.0.7 de 1 de julho de 2000 até
1.2.5 de 3 de outubro de 2002 estão protegidas por
Direitos Autorais (c) 2000-2002 Glenn RandersPehrson e são distribuídas de acordo com o mesmo
aviso de isenção de responsabilidade e licença
do libpng-1.0.6, com os seguintes indivíduos
adicionados à lista de Autores que Contribuíram:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
e com as seguintes adições no aviso de isenção de
responsabilidade:
Não há nenhuma garantia contra a interferência
da sua apreciação da biblioteca ou contra sua
violação. Não há nenhuma garantia de que
os nossos esforços ou a biblioteca satisfarão
qualquer um dos seus objetivos ou necessidades
particulares. Esta biblioteca é fornecida com
todas as suas falhas, e todo o risco de boa
qualidade, desempenho, precisão e esforço é do
usuário.
As versões do libpng 0.97 de janeiro de 1998 até
1.0.6 de 20 de março de 2000 estão protegidos por
Direitos Autorais (c) 1998, 1999 Glenn RandersPehrson e são distribuídas de acordo com o mesmo
aviso de isenção de responsabilidade e licença
do libpng-0.96, com os seguintes indivíduos
adicionados à lista de Autores que Contribuíram:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
As versões do libpng 0.89 de junho de 1996 até
0.96 de maio de 1997 estão protegidos por Direitos
Autorais (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed
de acordo com o mesmo aviso de isenção de
responsabilidade e licença do libpng-0.88, com os
seguintes indivíduos adicionados à lista de Autores
que Contribuíram:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
As versões do libpng 0.5 de maio de 1995 até 0.88
de janeiro de 1996 estão protegidas por Direitos
Autorais (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group
42, Inc.
Para o proposito destes direitos autorais e desta
licença, “Autores que Contribuíram” são definidos
como o seguinte conjunto de indivíduos.
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
A Biblioteca de Referência PNG é fornecida “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. Os Autores
que Contribuíram e o Group 42, Inc. se isentam da
responsabilidade de todas as garantias, expressas
ou implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias
de comercialização e adequação para qualquer
finalidade. Os Autores que Contribuíram e o Group
42, Inc. não assumem nenhuma responsabilidade
por danos diretos, indiretos, incidentais, especiais,
exemplares ou consequenciais que podem resultar
do uso da Biblioteca de Referência PNG, mesmo se
advertidos da possibilidade de tais danos.
A permissão é concedida aqui para usar, copiar,
modificar e distribuir este código-fonte, ou partes
dele, para qualquer finalidade, sem custo adicional,
sujeita às seguintes restrições:
1. A origem do código-fonte não deve ser
representada incorretamente.
2. Versões alteradas devem ser claramente
identificadas como tal e não devem ser
representadas incorretamente como sendo o
código-fonte original.
3. Este aviso de Direitos Autorais não pode ser
removido ou alterado em qualquer distribuição ou
alteração do código-fonte.

Os Autores que Contribuíram e o Group 42,
Inc. permitem especificamente, sem taxas, e
incentivam a utilização deste código-fonte como um
componente para dar suporte ao formato de arquivo
PNG em produtos comerciais. Se você utilizar este
código-fonte em um produto, um reconhecimento
não é obrigatório, mas seria apreciado.
Uma função “png_get_copyright” encontra-se
disponível para o seu uso conveniente nas caixas
“sobre” ou algo similar:
printf(“%s”,png_get_copyright(NULL));
Além disso, o logotipo PNG (no formato PNG,
obviamente) é fornecido nos arquivos “pngbar.png”
e “pngbar.jpg (88x31) e “pngnow.png” (98x31).
Libpng é um Software OSI Certified Open Source.
A OSI Certified Open Source é uma certificação da
Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp arroba users.sourceforge.net
23 de outubro de 2014
=========================================
Software livre da JPEG do Grupo Independent
JPEG
Os autores não dão NENHUMA GARANTIA
ou representação, expressa ou implícita, com
relação a este software, sua qualidade, precisão,
comercialização ou adequação para um propósito
em particular. Este software é fornecido “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, e você, como
usuário dele, assume todo o risco quanto à sua
qualidade e precisão.
Este software é protegido por direitos autorais (C)
1991-1998, Thomas G. Lane.
Todos os Direitos Reservados, exceto conforme
especificado abaixo.
A permissão é concedida aqui para usar, copiar,
modificar e distribuir este software (ou partes dele)
para qualquer finalidade, sem taxas, sujeito às
seguintes condições:
(1) Se qualquer parte do código-fonte deste
software for distribuída, este arquivo README deve
ser incluído, com este aviso de direitos autorais
e não garantia inalterado; quaisquer adições,
exclusões ou alterações nos arquivos originais
devem ser claramente indicadas na documentação
que o acompanha.
(2) Se somente o código executável for distribuído,
então a documentação de acompanhamento deve
afirmar que “este software é baseado em parte no
trabalho do Grupo Independent JPEG”.
(3) A permissão para o uso deste software
é concedida apenas se o usuário aceitar
total responsabilidade por quaisquer
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consequências indesejáveis; os autores NÃO SE
RESPONSABILIZAM por danos de qualquer tipo.
Estas condições aplicam-se a qualquer software
derivado ou baseado no código IJG e não apenas
à biblioteca não modificada. Se você usar o nosso
trabalho, você deverá nos reconhecer.
NÃO é permitido o uso de qualquer nome de autor
do IJG ou do nome da empresa em anúncios ou
publicidade relacionados a este software ou aos
produtos derivados dele. Este software pode
ser referido apenas como “o software do Grupo
Independent JPEG”.
Nós permitimos e incentivamos especificamente
o uso deste software como a base de produtos
comerciais, desde que toda a garantia ou
responsabilidade sejam assumidas pelo fornecedor
do produto.
ansi2knr.c está incluso nesta distribuição por
permissão de L. Peter Deutsch, o único titular
dos seus direitos autorais, Aladdin Enterprises de
Menlo Park, CA. A ansi2knr.c não está coberto pelos
direitos autorais e condições mencionados acima,
mas em vez disso pelos termos de distribuição da
Fundação de Software Gratuito; principalmente,
você deve incluir o código-fonte se você redistribuilo. (Veja o arquivo ansi2knr.c para mais detalhes).
No entanto, como o ansi2knr.c não é necessário
como parte de qualquer programa gerado a partir
do código IJG, isso não limita você mais do que os
seguintes parágrafos.
O script de configuração Unix “configurar” foi
produzido com a GNU Autoconf e tem direitos
autorais da Fundação de Software Gratuito, mas
é livremente distribuível. O mesmo vale para os
scripts de suporte (config.guess, config.sub,
ltconfig, ltmain.sh). Um outro script de suporte,
install-sh está protegido por direitos autorais pelo
M.I.T. mas também é livremente distribuível.
Parece que a opção de codificação aritmética da
especificação JPEG é coberta pelas patentes detidas
por IBM, AT&T e Mitsubishi. Portanto, a codificação
aritmética não pode ser legalmente utilizada sem
obter uma ou mais licenças. Por essa razão, o
suporte para codificação aritmética foi removido
do software gratuito JPEG. (Como a codificação
aritmética fornece apenas ganhos marginais quando
comparado ao modo não patenteado de Huffman,
é pouco provável que muitas implementações o
suportem). Até onde sabemos no momento, não há
restrições sobre patentes no restante do código.
A distribuição IJG anteriormente incluía o código
para ler e escrever arquivos GIF. Mas para evitar
emaranhamentos com a patente LZW da Unisys, o
suporte para a leitura de arquivos GIF foi removido
e a escrita de arquivos GIF foi simplificada para
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produzir “GIFs descompactados”. Esta técnica não
utiliza o algoritmo LZW, o que resulta em arquivos
GIF maiores do que o habitual, mas podem ser lidos
por todos os decodificadores GIF padrões.
Nós somos obrigados a afirmar que
“O Graphics Interchange Format(c) tem os
direitos autorais de propriedade da CompuServe
Incorporated. GIF(sm) é uma Marca de Serviço
de propriedade da CompuServe Incorporated”.
=========================================
OpenSSL
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.
Todos os direitos reservados.
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários, com ou sem modificações, são permitidos
desde que as seguintes condições são seguidas:
1. Redistribuições do código de fonte devem reter
o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte renúncia.
2. As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
3. Quaisquer materiais de publicidade que
mencionem as funções ou o uso deste software
devem exibir o seguinte reconhecimento: “Este
produto inclui software desenvolvido pela OpenSSL
Project para uso no OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
4. Os nomes “OpenSSL Toolkit” e “OpenSSL
Project” não devem ser usados para endossar
ou promover produtos derivados deste software
sem permissão prévia por escrito. Para permissão
escrita, entre em contato com openssl-core@
openssl.org.
5. Os produtos derivados deste software não
devem ser chamados “OpenSSL” nem devem ter
“OpenSSL” em seus nomes sem a permissão prévia
por escrito do OpenSSL Project.
6. Redistribuições de qualquer forma devem conter
o seguinte reconhecimento: “Este produto inclui
software desenvolvido pela OpenSSL Project para
uso no OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO OpenSSL
PROJECT “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 O
OpenSSL PROJECT 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.
Este produto inclui software criptográfico escrito
por Eric Young (eay@cryptsoft.com). Este produto
inclui software escrito 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 do SSL
escrita por Eric Young (eay@cryptsoft.com). A
implementação foi escrita em conformidade com a
Netscapes SSL.
Esta biblioteca é gratuita para o uso comercial e não
comercial, desde que as seguintes condições sejam
obedecidas. As seguintes condições aplicam-se a
todos os códigos encontrados nesta distribuição,
seja o código RC4, RSA, lhash, DES, etc., e não
apenas o código SSL. A documentação SSL inclusa
nesta distribuição está coberta pelos mesmos
termos de direitos autorais, exceto que o titular é
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Os direitos autorais pertencem ainda a Eric Young,
e como tal, todos os avisos de Direitos Autorais no
código não devem ser removidos. Se este pacote
for utilizado em um produto, Eric Young deverá
ser reconhecido como sendo o autor das partes da
biblioteca utilizada. Isso pode ser na forma de uma
mensagem de texto na inicialização do programa ou
na documentação (on-line ou textual) fornecida com
o pacote.
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários, com ou sem modificações, são permitidos
desde que as seguintes condições são seguidas:
1. Redistribuições do código-fonte devem reter o
aviso de direitos autorais, esta lista de condições e a
seguinte isenção de responsabilidade.
2. As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
3. Quaisquer materiais de publicidade que

mencionam as funções ou o uso deste software
devem exibir o seguinte reconhecimento: “Este
produto inclui software criptográfico escrito por
Eric Young (eay@cryptsoft.com)”. A palavra
‘criptográfico’ pode ser deixada de fora se as rotinas
da biblioteca usada não forem criptografadas :-).
4. Se você incluir qualquer código específico do
Windows (ou um derivado seu) do diretório de
aplicativos (código da aplicação) você deve incluir
um reconhecimento: “Este produto inclui software
escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).”
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 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.
A licença e os termos de distribuição para qualquer
versão disponível publicamente ou derivada
deste código não podem ser alterados. Ou seja,
este código não pode ser simplesmente copiado
e colocado sob outra licença de distribuição
[incluindo a GNU Public License.]
=========================================
SOFTWARE LICENCIADO PELA GPL/LGPL
Os seguintes componentes utilizados no produto
atual estão sujeitos aos acordos de licença GPL/
LGPL:
Linux kernel
glibc
u-Boot loader
SAWMAN
ALSA
fuse
libusb
libusb-compat
ntfsprogs
e2fsprogs
sysvinit
iconv
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samba
Fusion
SquashFS
liveMedia
libmtp
TeleText Font
simple-mtpfs
DirectFB
qrencode
Ffmpeg LibAV
WebKit
DfbVideoSink
Mini-XML
libcap
libsecret
v4l-utils
JavaScriptCore
Mongoose
bash
coreutils
findutils
gawk
grep
gzip
inetutils
iputils
module-init-tools
net-tools
procps (ps, top)
psmisc
sed
tar
udhcpc
util-linux-ng
=========================================
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Versão 2, junho de 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation,
Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, EUA
Todos estão autorizados a copiar e distribuir cópias
idênticas deste documento de licença, mas não é
permitido alterá-las.
Preâmbulo
As licenças da maioria dos softwares são projetadas
para tirar sua liberdade de compartilhá-los e
modificá-los. Em contraste com isso, a GNU General
Public License pretende garantir a sua liberdade
de compartilhar e modificar o software livre: para
garantir que o software seja livre para todos os seus
usuários. Esta Licença Pública Geral aplica-se à
maioria dos softwares da Free Software Foundation
e a qualquer outro programa cujos autores se
comprometerem a usá-la. (Alguns outros softwares
da Free Software Foundation são cobertos pela GNU
Lesser General Public License). Você também pode
aplicá-la aos seus programas.
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Quando falamos de software livre, estamos nos
referindo à liberdade e não a preço. Nossas Licenças
Públicas Gerais são projetadas para garantir que
você tenha liberdade para distribuir cópias de
software livre (e cobrar por este serviço, se desejar),
garantir que receba o código-fonte ou possa obtêlo se quiser, garantir que você possa modificar o
software ou usar partes dele em novos programas
gratuitos; e para garantir que você saiba que pode
fazer essas coisas.
Para proteger seus direitos, precisamos fazer
restrições que impedem a qualquer um de negar
esses direitos seus ou que solicite que você
renuncie a eles. Estas restrições traduzem-se em
certas responsabilidades se você distribuir cópias
do software, ou se você modificá-lo.
Por exemplo, se você distribuir cópias de tal
programa, seja gratuitamente ou por uma taxa,
você deve dar aos destinatários todos os direitos
que você tem. Você deve certificar-se de que eles
também recebam ou possam obter o código-fonte.
E você deve mostrar-lhes estes termos para que
possam saber seus direitos.
Nós protegemos seus direitos com duas etapas:
(1) damos direitos autorais para o software
e (2) oferecemos a você esta licença que lhe
dá permissão legal para copiar, distribuir e/ou
modificar o software.
Além disso, para a proteção de cada autor e a nossa,
queremos ter certeza de que todos entendam que
não há qualquer garantia para este software livre.
Se o software for modificado por outro e passado
adiante, queremos que seus destinatários saibam
que o que receberam não é o original, de forma
que qualquer problema introduzido por outros não
interfira na reputação dos autores originais.
Finalmente, qualquer programa livre é
constantemente ameaçado por patentes de software.
Queremos evitar o risco de redistribuidores de um
programa livre obterem individualmente licenças de
patentes tornando um programa de propriedade.
Para prevenir isso, deixamos claro que qualquer
patente deve ser licenciada para o uso livre de todos
ou nem sequer licenciado.
Seguem abaixo os termos precisos e as condições
para copiar, distribuir e modificar.
TERMOS E CONDIÇÕES PARA COPIAR,
DISTRIBUIR E MODIFICAR
0. Esta Licença se aplica a qualquer programa ou
outro trabalho que contenha um aviso colocado
pelo detentor dos direitos autorais informando que
pode ser distribuído sob as condições desta Licença
Pública Geral. A palavra “Programa” abaixo referese a qualquer programa ou trabalho, e “trabalho
baseado no Programa” significa tanto o Programa

quanto qualquer trabalho derivado sob as leis de
direitos autorais: ou seja, um trabalho que contenha
o Programa ou parte dele, seja sem alterações ou
com modificações e/ou traduzido para um outro
idioma. (De agora em diante, tradução está inclusa
sem limitações no termo “modificação”). Cada
licenciado é tratado como “você”.
Atividades que não sejam copiar, distribuir e
modificar não são cobertas por esta Licença;
elas estão fora de seu escopo. O ato de
executar o Programa não é restrito, e a saída do
Programa é coberta somente se seus conteúdos
constituírem um trabalho baseado no Programa
(independentemente de ter sido feita pela execução
do Programa). Isso vai depender no que o Programa
faz.
1. Você pode copiar e distribuir cópias do códigofonte do Programa ao recebê-lo, em qualquer
tipo de mídia, desde que publique, visível e
apropriadamente em cada cópia, um aviso de
direitos autorais e isenção de garantia; mantenha
intacto todos os avisos que se referem a esta
Licença e à ausência de qualquer garantia e dê a
quaisquer outros beneficiários do Programa uma
cópia desta Licença juntamente com o Programa.
Você pode cobrar uma taxa pelo ato físico de
transferir uma cópia e você pode, opcionalmente,
oferecer garantia de proteção em troca de uma taxa.
2. Você pode modificar a sua cópia ou cópias do
Programa ou qualquer parte dele, formando assim
um trabalho baseado no Programa, e copiar e
distribuir tais modificações ou trabalho sob os
termos da Seção 1 acima, desde que você também
atenda todas as seguintes condições:
a) Você deve fazer com que os arquivos
modificados contenham avisos visíveis informando
que alterou os arquivos e a data em que foi feita
qualquer alteração.
b) Você deve fazer com que qualquer trabalho que
você distribui ou publica, o qual em seu todo ou em
parte contenha ou seja derivado do Programa ou de
qualquer parte dele, seja licenciado como um todo,
sem nenhum custo para todos os terceiros, sob os
termos desta Licença.
c) Se o programa modificado normalmente lê
comandos de forma interativa quando executado,
você deve fazer com que ele, quando inicializado
para tal uso interativo, na forma mais comum,
imprima ou exiba um anúncio incluindo um aviso
de direitos autorais apropriado e um aviso de que
não há qualquer garantia (ou se for o caso, dizendo
que você fornece uma garantia) e que os usuários
podem redistribuir o programa sob estas condições,
indicando ao usuário como visualizar uma cópia
desta Licença. (Exceção: se o próprio Programa é

interativo mas normalmente não imprime tais tipos
de anúncios, seu trabalho baseado no Programa não
precisa imprimir um anúncio).
Estes requisitos se aplicam ao trabalho modificado
como um todo. Se seções identificáveis de
tal trabalho não são derivadas do Programa e
podem ser sensatamente consideradas trabalhos
independentes e separados por si só, então esta
Licença, e seus termos, não se aplicam a estas
seções quando você distribui-las como trabalhos
separados. Mas quando você distribui as mesmas
seções como parte de um todo, o qual é um
trabalho baseado no Programa, a distribuição do
todo deve ser feita nos termos desta Licença, cujas
permissões para outros licenciados se estendem ao
todo, e, portanto, a cada parte independentemente
de quem a escreveu.
Assim, não é a intenção desta seção reivindicar
direitos ou contestar seus direitos sobre o trabalho
escrito inteiramente por você; mas ao invés
disso, a intenção é exercer o direito de controlar
a distribuição de trabalhos derivados ou coletivos
baseados no Programa.
Além disso, a simples agregação de um outro
trabalho ao Programa (ou trabalho baseado no
Programa) que não seja baseado no Programa
em um volume de armazenamento ou meio de
distribuição não faz com que este primeiro trabalho
precise ficar sob o escopo desta Licença.
3. Você pode copiar e distribuir o Programa (ou um
trabalho baseado nele, sob a Seção 2) em forma
de código-objeto ou executável sob os termos das
Seções 1 e 2 acima, desde que você também faça
uma das seguintes opções:
a) Acompanhe-o com o código fonte completo
correspondente, legível pelo computador, que deve
ser distribuído sob os termos das Seções 1 e 2
acima em um meio utilizado geralmente para o
intercâmbio de software; ou
b) Acompanhe-o com uma oferta por escrito, válida
por um período de pelo menos três anos, para
fornecer a terceiros, por um custo não superior ao
seu custo de distribuir fisicamente o código-fonte,
uma cópia completa e legível pelo computador do
código fonte correspondente, a ser distribuído sob
os termos das Seções 1 e 2 acima em um meio
utilizado geralmente para o intercâmbio de software;
ou
c) Acompanhe-o com a informação que você
recebeu em relação à oferta de distribuir o códigofonte correspondente. (Esta alternativa é permitida
apenas para distribuição não comercial e apenas
se você recebeu o programa em forma de códigoobjeto ou executável com tal oferta, de acordo com
a Subseção b acima).
O código-fonte de um trabalho significa a forma
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preferida de trabalho para se fazer modificações.
Para um trabalho em forma executável, o códigofonte completo significa todo o código-fonte para
todos os módulos que ele contém, mais quaisquer
arquivos associados de definição de interface, além
dos scripts utilizados para controlar a compilação e
a instalação do executável. No entanto, como uma
exceção especial, o código-fonte distribuído não
precisa incluir nada que normalmente é distribuído
(no formato de fonte ou binário) com os principais
componentes (compilador, kernel, e assim por
diante) do sistema operacional em que o executável
é executado, a menos que aquele componente em si
acompanhe o executável.
Se a distribuição do executável ou código-objeto é
feita oferecendo acesso para copiar a partir de um
local designado, então oferecer acesso equivalente
para copiar o código-fonte a partir do mesmo lugar
conta como distribuição do código-fonte, mesmo
que terceiros não sejam compelidos a copiar o
código junto com o código-objeto.
4. Você não pode copiar, modificar, sublicenciar, ou
distribuir o Programa, exceto como expressamente
explicado sob esta Licença. Qualquer outra tentativa
de copiar, modificar, sublicenciar ou distribuir o
Programa é violação, e automaticamente encerrará
os seus direitos sob esta Licença. No entanto,
terceiros que tenham recebido cópias ou direitos
de você sob esta Licença não terão suas licenças
terminadas, desde que eles permaneçam em total
conformidade com ela.
5. Você não é obrigado a aceitar esta Licença, se
você não assiná-la. No entanto, nada mais concede
a você permissão para modificar ou distribuir o
Programa ou seus trabalhos derivados. Essas
ações são proibidas por lei se você não aceitar
esta Licença. Portanto, se modificar ou distribuir
o Programa (ou qualquer trabalho baseado no
Programa), você mostra que aceita esta Licença
para fazer isso e todos seus termos e condições
para copiar, distribuir ou modificar o Programa ou
trabalhos baseados nele.
6. Cada vez que você redistribuir o Programa
(ou qualquer trabalho baseado no Programa), o
recipiente automaticamente recebe uma licença
do licenciador original para copiar, distribuir ou
modificar o Programa sujeito a estes termos e
condições. Você não pode impor quaisquer outras
restrições ao exercício daqueles que recebem os
direitos atribuídos aqui. Você não é responsável por
impor a conformidade de terceiros a esta Licença.
7. Se, como consequência de um julgamento
tribunal ou alegação de infringir patentes ou por
qualquer outra razão (não limitada a assuntos de
patentes), forem impostas condições a você (por
ordem do tribunal, de acordo ou de outro modo)
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contradizendo as condições desta Licença, elas
não o isentam das condições desta Licença. Se
você não pode distribuir de modo a satisfazer
simultaneamente as suas obrigações sob esta
Licença e quaisquer outras obrigações pertinentes,
então como consequência você não pode distribuir
o Programa de modo algum. Por exemplo, se uma
licença de patente não permitir a redistribuição
sem pagar direitos do Programa por todos aqueles
que recebam cópias diretamente ou indiretamente
através de você, então o único modo que você
satisfazer a eles e a esta Licença é conter-se
totalmente da distribuição do Programa.
Se alguma parte desta seção for considerada
inválida ou não puder ser cumprida sob qualquer
circunstância
particular, o equilíbrio da seção pode ser aplicado e
a seção como um todo pode ser aplicada em outras
circunstâncias.
O propósito desta seção não é de induzi-lo a
infringir qualquer patente ou outros direitos de
propriedade reivindicados ou contestar a validade
de qualquer uma dessas reivindicações; esta seção
tem apenas o propósito de proteger a integridade
do sistema de distribuição de software livre, que
é implementado por práticas de licenças públicas.
Muitas pessoas fizeram generosas contribuições ao
vasto leque de software distribuído por meio deste
sistema com confiança da aplicação consistente
do sistema; cabe ao autor/doador decidir se está
disposto a redistribuir o software por meio de
qualquer outro sistema e o licenciado não pode
impor esta escolha.
Esta seção destina-se tornar completamente claro
o que se acredita ser uma consequência do resto
desta Licença.
8. Se a distribuição e/ou utilização do Programa
é restrita em certos países, quer por patentes ou
por interfaces com direitos de cópia, o detentor do
direito de cópia original que coloca o Programa sob
esta Licença pode adicionar explicitamente uma
limitação de distribuição geográfica excluindo esses
países, de modo que a distribuição apenas seja
permitida entre os países não excluídos desta forma.
Nesse caso, esta Licença incorpora a limitação
como se fosse escrita no corpo desta Licença.
9. A Free Software Foundation pode publicar
revisões e/ou novas versões da General Public
License de tempos em tempos. Tais versões serão
similares em espírito à versão atual, mas podem
diferir em detalhes para abordar novos problemas
ou preocupações.
A cada versão é dado um número de versão
distinto. Se o Programa especificar um número
de versão desta Licença que se aplica a ele e

"qualquer versão posterior", você tem a opção
de seguir tanto os termos e condições da versão
especificada ou da versão publicada posteriormente
pela Free Software Foundation. Se o programa não
especificar o número de versão desta Licença, você
pode escolher qualquer versão publicada pela Free
Software Foundation.
10. Se desejar incorporar partes do Programa em
outros programas gratuitos cujas condições de
distribuição são diferentes, escreva para o autor
pedindo permissão. Para softwares que tem direitos
de cópia pela Free Software Foundation, escreva
para a Free Software Foundation; nós algumas vezes
abrimos exceções para isso. A nossa decisão será
guiada pelos dois objetivos de preservar o estado
livre de todos os derivados do nossos softwares
livres e a promoção do compartilhamento e
reutilização do software em geral.
SEM GARANTIA
11. COMO O PROGRAMA É LICENCIADO LIVRE
DE TAXAS, NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA PARA
O PROGRAMA, ATÉ ONDE PERMITIDO PELA
LEI APLICÁVEL. EXCETO QUANDO INDICADO O
CONTRÁRIO POR ESCRITO, OS DETENTORES
DOS DIREITOS AUTORAIS E/OU AS OUTRAS
PARTES DISPONIBILIZAM O PROGRAMA “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA” SEM NENHUM
TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU
IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E
ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO.
O RISCO TOTAL EM RELAÇÃO À QUALIDADE
E DESEMPENHO DO PROGRAMA É SEU. SE
O PROGRAMA SE PROVAR DEFEITUOSO,
VOCÊ ASSUME TODO O CUSTO DE SERVIÇOS
NECESSÁRIOS, REPARAÇÕES OU CORREÇÕES.
12. EM NENHUM CASO, EXCETO SE SOLICITADO
POR LEI APLICÁVEL OU ACORDADO POR ESCRITO,
IRÁ O DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS, OU
QUALQUER OUTRA PARTE QUE POSSA MODIFICAR
E/OU REDISTRIBUIR O PROGRAMA CONFORME
PERMITIDO ACIMA, SER RESPONSABILIZADO POR
DANOS, INCLUINDO QUALQUER DANO GERAL,
ESPECIAL, INCIDENTAL OU CONSEQUENTE QUE
SURJA DO USO OU DA INAPTIDÃO DE UTILIZAR
O PROGRAMA (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO
A, PERDA DE DADOS OU CRIAÇÃO DE DADOS
DE FORMA IMPRECISA OU PERDAS SOFRIDAS
POR VOCÊ OU POR TERCEIROS OU UMA FALHA
DO PROGRAMA EM OPERAR COM QUALQUER
OUTRO PROGRAMA), MESMO QUE TAL DETENTOR
OU OUTROS TENHAM SIDO AVISADOS DA
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
FIM DOS TERMOS E CONDIÇÕES

=========================================
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Versão 2.1, fevereiro de 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation,
Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 EUA Todos estão autorizados a copiar
e distribuir cópias idênticas deste documento de
licença, mas não é permitido alterá-las.
[Esta é a primeira versão lançada da Lesser GPL.
Também conta como a sucessora da GNU Library
Public License, versão 2, por isso chama-se versão
2.1.]
Preâmbulo
As licenças da maioria dos softwares são projetadas
para tirar sua liberdade de compartilhá-los e
modificá-los. Em contraste com isso, as licenças
GNU General Public Licenses pretendem garantir a
sua liberdade de compartilhar e modificar o software
livre: garantir que o software seja livre para todos os
seus usuários.
Esta licença Lesser General Public License aplicase a alguns pacotes de software especialmente
designados, tipicamente bibliotecas da Free
Software Foundation e de outros autores que
decidem utilizá-la. Você pode usá-la também, mas
sugerimos que você primeiro pense com cuidado
sobre o se uso desta licença ou da General Public
License é a melhor estratégia para usar em qualquer
caso particular, com base nas explicações abaixo.
Quando falamos de software livre, estamos nos
referindo à liberdade de uso e não de preço. Nossas
licenças General Public Licenses são projetadas para
garantir que você tenha liberdade para distribuir
cópias de software livre (e cobrar por este serviço,
se desejar); garantir que receba o código-fonte ou
possa obtê-lo se quiser; garantir que você possa
modificar o software ou usar partes dele em novos
programas livres; e para garantir que você esteja
informado de que pode fazer essas coisas.
Para proteger seus direitos, precisamos fazer
restrições que impedem os distribuidores de
negarem esses direitos seus ou que solicitem
que você renuncie estes direitos. Estas restrições
traduzem-se em certas responsabilidades se você
distribuir cópias da biblioteca ou se você modificála.
Por exemplo, se você distribuir cópias da biblioteca,
seja gratuitamente ou por uma taxa, você deve dar
aos destinatários todos os direitos que nós demos
para você. Você deve certificar-se de que eles
também recebam ou possam obter o código-fonte.
Se você conectar outros códigos à biblioteca, você
deve fornecer os arquivos de objeto completos aos
destinatários, de forma que eles possam reconectálos à biblioteca depois de fazerem alterações à
biblioteca e recompilá-la. E você deve mostrar-lhes
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estes termos para que possam saber seus direitos.
Nós protegemos seus direitos com um método de
duas etapas: (1) nós damos direitos autorais para a
biblioteca e (2) oferecemos 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 a biblioteca livre não possui nenhuma
garantia. Além disso, se a biblioteca for modificada
por alguém e passada adiante, os destinatários
deverão saber que o que eles têm não é a versão
original, de modo que a reputação do autor original
não seja afetada por problemas que possam ser
introduzidos por outros.
Por último, as patentes de software representam
uma ameaça constante para a existência de qualquer
programa livre. Queremos ter certeza de que uma
empresa não pode restringir os usuários de um
programa livre por meio da obtenção de uma licença
restritiva de um detentor de patente. Por isso,
insistimos que qualquer licença de patente obtida
para uma versão da biblioteca deve ser consistente
com a liberdade total de uso especificada nesta
licença.
A maior parte dos softwares GNU, incluindo
algumas bibliotecas, está coberta pela GNU General
Public License. Esta licença, a GNU Lesser General
Public License, se aplica a determinadas bibliotecas
designadas e é bastante diferente da General
Public License. Usamos esta licença para algumas
bibliotecas a fim de permitir que sejam conectadas
em programas não livres.
Quando um programa é conectado 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. Assim, a licença General Public
License normal só permite essa conexão se toda a
combinação se enquadra nesse critério de liberdade.
A Lesser General Public License permite critérios
mais relaxados para conectar outro código com a
biblioteca.
Nós chamamos essa licença de “Lesser” General
Public License porque faz Menos (Less) para
proteger a liberdade do usuário do que a General
Public License normal. Também fornece a outros
desenvolvedores de software livre Menos vantagens
do que programas concorrentes não gratuitos.
Essas desvantagens são a razão pela qual utilizamos
a General Public License para muitas bibliotecas.
Porém, a Lesser License fornece vantagens em
determinadas circunstâncias.
Por exemplo, em raras ocasiões, pode haver uma
necessidade especial para incentivar o maior uso
possível de uma determinada biblioteca para que
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se torne de fato um padrão. Para conseguirmos
isso, programas não livres devem ser autorizados a
utilizar a biblioteca. O caso mais frequente é de uma
biblioteca livre realizar o mesmo trabalho de uma
biblioteca não livre mais comumente utilizada. Neste
caso, há pouco a ganhar limitando a biblioteca livre
para apenas softwares livres, por isso, utilizamos o
Lesser General Public License.
Em outros casos, a permissão para usar uma
determinada biblioteca em programas não livres
permite que um maior número use uma grande
quantidade de software livre. 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 a sua variante, o sistema operacional
GNU/Linux.
Embora a Lesser General Public License tenha
menos proteção à liberdade dos usuários, ela
garante que o usuário de um programa que está
ligado à uma Biblioteca tenha a liberdade e os
meios de executar o programa usando uma versão
modificada da Biblioteca.
Seguem abaixo os termos precisos e as condições
para copiar, distribuir e modificar. Preste bem
atenção para a diferença entre um “trabalho baseado
na biblioteca” e um “trabalho que usa a biblioteca”.
O primeiro contém código derivado da biblioteca,
enquanto o segundo deve ser unido à biblioteca a
fim de ser executado.
TERMOS E CONDIÇÕES PARA COPIAR,
DISTRIBUIR E MODIFICAR
0. Este Acordo de Licença se aplica a qualquer
biblioteca de software ou programa que contêm
um aviso colocado pelo detentor dos direitos
autorais ou outras partes autorizadas dizendo que
pode ser distribuído sob as condições desta Lesser
General Public License (também chamada de “esta
Licença”). Cada licenciado é tratado como “você”.
Uma “biblioteca” significa um conjunto de funções
de software e/ou dados preparados de tal forma
a ser convenientemente ligados a programas de
aplicação (que usam algumas dessas funções e
dados) para formar executáveis.
A “Biblioteca”, abaixo, refere-se a qualquer
biblioteca de software ou trabalho distribuído
sob estes termos. A frase “trabalho baseado na
Biblioteca” significa tanto a Biblioteca quanto
qualquer trabalho derivado sob as leis de direitos
autorais: ou seja, um trabalho que contenha a
Biblioteca ou parte dela, seja sem alterações ou com
modificações e/ou traduzido literalmente para um
outro idioma. (De agora em diante, tradução está
inclusa sem limitações no termo “modificação”).
O “código-fonte” de um trabalho significa a forma

preferida de trabalho para se fazer modificações.
Para uma biblioteca, o código-fonte completo
significa todo o código-fonte para todos os
módulos que ele contém, mais quaisquer arquivos
associados de definição de interface, além dos
scripts utilizados para controlar a compilação e a
instalação da biblioteca.

computar raízes quadradas tem um propósito
inteiramente bem definido, independentemente
do aplicativo. Portanto, a Subseção 2d exige que
qualquer função ou tabela fornecida pelo aplicativo
utilizado por esta função deve ser opcional: se o
aplicativo não a fornecer, a função de raiz quadrada
ainda deverá calcular raízes quadradas).

Atividades que não sejam copiar, distribuir e
modificar não são cobertas por esta Licença; elas
estão fora de seu escopo. O ato de executar um
programa utilizando a Biblioteca não é restrito, e
o resultado de tal programa é coberto somente se
seus conteúdos constituírem um trabalho baseado
na Biblioteca (independentemente do uso da
Biblioteca em uma ferramenta para escrevê-la). Se
isso é verdade vai depender do que a Biblioteca faz e
o que o programa que utiliza a Biblioteca faz.

Estes requisitos se aplicam ao trabalho modificado
como um todo. Se seções identificáveis de
tal trabalho não são derivadas da Biblioteca, e
podem ser sensatamente consideradas trabalhos
independentes e separados por si só, então esta
Licença, e seus termos, não se aplicam a estas
seções quando você distribui-las como trabalhos
separados. Mas quando você distribui as mesmas
seções como parte de um todo, o qual é um
trabalho baseado na Biblioteca, a distribuição do
todo deve ser feita nos termos desta Licença, cujas
permissões para outros licenciados se estendem ao
todo, e, portanto, a cada parte independentemente
de quem a escreveu.

1. Você pode copiar e distribuir cópias exatas do
código-fonte completo da Biblioteca ao recebê-lo,
em qualquer tipo de mídia, desde que publique,
visível e apropriadamente em cada cópia, um
aviso de direitos autorais e isenção de garantia;
mantenha intacto todos os avisos que se referem
a esta Licença e à ausência de qualquer garantia e
que distribua uma cópia desta Licença junto com a
Biblioteca.
Você pode cobrar uma taxa pelo ato físico de
transferir uma cópia e você pode, opcionalmente,
oferecer garantia de proteção em troca de uma taxa.
2. Você pode modificar a sua cópia ou cópias
da Biblioteca ou qualquer parte dele, formando
assim um trabalho baseado na Biblioteca, e copiar
e distribuir tais modificações ou trabalho sob os
termos da Seção 1 acima, desde que você também
atenda todas as seguintes condições:
a) O trabalho modificado deve em si ser um
software de biblioteca.
b) Você deve fazer com que os arquivos
modificados contenham avisos visíveis informando
que alterou os arquivos e a data em que foi feita
qualquer alteração.
c) Você deve fazer com que todo o trabalho seja
licenciado sem custo para todos os terceiros sob os
termos desta Licença.
d) Se um recurso na Biblioteca modificada refere-se
a uma função ou uma tabela de dados a serem
fornecidos por um aplicativo de programa que utiliza
o recurso, a não ser como um argumento passado
quando o recurso estiver invocado, você deve fazer
um esforço realizado de boa fé para assegurar que,
no caso de um aplicativo não fornecer essa função
ou tabela, o recurso ainda opere e execute qualquer
parte do seu propósito que seja significativa.
(Por exemplo, uma função numa biblioteca para

Assim, não é a intenção desta seção reivindicar
direitos ou contestar seus direitos sobre o trabalho
escrito inteiramente por você; mas, ao invés
disso, a intenção é exercer o direito de controlar
a distribuição de trabalhos derivados ou coletivos
baseados na Biblioteca.
Além disso, a simples agregação de um outro
trabalho à Biblioteca com a Biblioteca (ou
trabalho baseado na Biblioteca) em um volume de
armazenamento ou meio de distribuição não faz
com que este primeiro trabalho precise ficar sob o
escopo desta Licença.
3. Você pode optar por aplicar os termos da GNU
General Public License normal em vez desta Licença
para uma determinada cópia da Biblioteca. Para
fazer isso, você deve alterar todos os avisos que
se referem a esta Licença, de forma que se refiram
ao GNU General Public License normal, versão 2,
em vez desta Licença. (Se uma versão mais recente
do que a versão 2 da GNU General Public License
normal for lançada, então você pode especificar esta
versão no lugar se quiser). Não faça nenhuma outra
alteração nestes avisos.
Uma vez que essa alteração for feita em uma
determinada cópia, ela é irreversível para aquela
cópia, então a GNU General Public License normal
será aplicada a todas as cópias feitas a partir dessa
cópia.
Esta opção é útil quando você deseja copiar parte
do código da Biblioteca em um programa que não é
uma biblioteca.
4. Você pode copiar e distribuir a Biblioteca (ou
uma parte ou derivado da mesma, nos termos da
Seção 2) em forma de código-objeto ou executável
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sob os termos das Seções 1 e 2 acima, desde que
você acompanhe-a com o código fonte completo
correspondente, legível pelo computador, que deve
ser distribuído sob os termos das Seções 1 e 2
acima em um meio utilizado geralmente para o
intercâmbio de software.

um trabalho que contenha partes da Biblioteca,
e distribuir esse trabalho sob os termos de sua
escolha, desde que as condições permitam a
modificação do trabalho para a utilização própria do
cliente e engenharia reversa para depuração dessas
modificações.

Se a distribuição do código-objeto é feita oferecendo
acesso para copiar a partir de um local designado,
então oferecer acesso equivalente para copiar o
código-fonte a partir do mesmo lugar cumpre com
a necessidade de distribuir o código-fonte, mesmo
que terceiros não sejam compelidos a copiar o
código fonte junto com o código-objeto.

Você deve deixar um aviso bem destacado em
cada cópia do trabalho dizendo que a Biblioteca é
usada na cópia e que a Biblioteca e o seu uso estão
cobertos por esta Licença. Você deve fornecer
uma cópia desta Licença. Se, durante a execução,
o trabalho apresentar avisos de direitos autorais,
você deve incluir o aviso de direitos autorais para a
Biblioteca, assim como uma referência direcionando
o usuário para a cópia desta Licença. Você deve
também fazer uma das seguintes coisas:

5. Um programa que não contém nenhum derivativo
de qualquer parte da Biblioteca, mas é projetado
para trabalhar com a Biblioteca, sendo compilado ou
conectado com ela, é chamado de um “trabalho que
usa a Biblioteca”. Tal trabalho, isoladamente, não é
um trabalho derivado da Biblioteca e, por isso, está
fora do escopo desta Licença.
No entanto, conectar um “trabalho que usa a
Biblioteca” com a Biblioteca cria um executável
derivado da Biblioteca (porque contém partes da
Biblioteca), em vez de um “trabalho que usa a
biblioteca”. O executável está portanto coberto por
esta Licença. A Seção 6 declara os termos para a
distribuição de tais executáveis.
Quando um “trabalho que usa a Biblioteca” utiliza
material de um arquivo de cabeçalho que faz parte
da Biblioteca, o código-objeto para o trabalho talvez
seja um trabalho derivado da Biblioteca mesmo
que o código-fonte não seja. Se isso for verdade, é
especialmente importante se o trabalho puder ser
conectado sem a Biblioteca, ou se o trabalho for
em si mesmo uma biblioteca. O limite para isso ser
verdade não é precisamente definido por lei.
Se tal arquivo de objeto utiliza somente parâmetros
numéricos, layouts de estrutura de dados e
acessórios, e pequenos macros ou funções
embutidas (dez linhas ou menos no comprimento),
então o uso do arquivo de objeto é irrestrito,
independentemente de ser legalmente um trabalho
derivado. (Executáveis contendo este código de
objeto mais partes da Biblioteca ainda se enquadram
nos termos da Seção 6).
Caso contrário, se o trabalho for um derivado
da Biblioteca, você pode distribuir o código
objeto para o trabalho sob os termos da Seção 6.
Quaisquer executáveis que contenham esse trabalho
também se enquadram nos termos da Seção 6,
independentemente de estarem ou não conectados
diretamente à Biblioteca em si.
6. Como uma exceção para as Seções acima, você
também pode combinar ou conectar um “trabalho
que usa a Biblioteca” com a Biblioteca para produzir
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a) Acompanhar o trabalho com o código-fonte
completo correspondente, legível pelo computador,
para a Biblioteca incluindo quaisquer mudanças
utilizadas no trabalho (que deve ser distribuído sob
as Seções 1 e 2 acima); e, se o trabalho for um
executável conectado à Biblioteca com o “trabalho
que utiliza uma Biblioteca” completo legível pelo
computador, como código objeto e/ou código-fonte
para que o usuário possa modificar a Biblioteca
e então reconectá-la para produzir um executável
contendo a Biblioteca modificada. (Entende-se que
o usuário que altera o conteúdo dos arquivos de
definição na Biblioteca não será necessariamente
capaz de recompilar a aplicação para usar as
definições modificadas).
b) Utilize um mecanismo de biblioteca
compartilhado adequado para conectar à Biblioteca.
Um mecanismo adequado é aquele que: (1) utiliza,
em tempo de execução, uma cópia da biblioteca
já presente no sistema de computador do usuário,
ao invés de copiar funções da biblioteca para o
executável, e (2) funcionará corretamente com
uma versão modificada da biblioteca, se o usuário
instalar uma, desde que a versão modificada tenha
uma interface compatível com a versão que o
trabalho foi feito.
c) Acompanhar o trabalho com uma oferta por
escrito, válida por pelo menos três anos, para dar
ao mesmo usuário os materiais especificados na
Subseção 6a acima por um custo não superior ao
custo da realização desta distribuição.
d) Se a distribuição do trabalho é feita oferecendo
acesso para copiar a partir de um local designado,
ofereça acesso equivalente para copiar os materiais
especificados acima a partir do mesmo local.
e) Certifique-se de que o usuário já recebeu uma
cópia destes materiais ou que você já tenha enviado
a este usuário uma cópia.
Para um arquivo executável, o formato exigido

para o “trabalho que utiliza a Biblioteca” deve
incluir quaisquer dados e programas utilitários
necessários para reproduzir o executável a partir
dele. No entanto, como uma exceção especial, o
código-fonte distribuído não precisa incluir nada
que normalmente é distribuído (no formato de
fonte ou binário) com os principais componentes
(compilador, kernel e assim por diante) do sistema
operacional em que o executável é executado, a
menos que aquele componente em si acompanhe o
executável.
Pode acontecer que essa exigência contradiga
as restrições de licença de outras bibliotecas de
propriedade que normalmente não acompanham
o sistema operacional. Tal contradição significa
que você não pode utilizá-las juntamente com a
Biblioteca em um executável que você distribui.
=========================================
c-ares
Direitos Autorais 1998 pelo Instituto de Tecnologia
de Massachusetts
A permissão para usar, copiar, modificar e distribuir
este software e sua documentação para qualquer
finalidade e 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 da M.I.T.
não seja usado em propaganda ou publicidade
relacionada à distribuição do software sem
permissão prévia específica por escrito. A M.I.T
não faz representações sobre a adequação deste
software para qualquer finalidade. Ele é fornecido
“no estado em que se encontra” sem garantia
expressa ou implícita.
=========================================
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.
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
libwebp
Copyright (c) 2010, Google Inc. Todos os direitos
reservados.
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários, com ou sem modificações, são permitidos
desde que as seguintes condições são seguidas:
* Redistribuições do código de fonte devem reter
o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte renúncia.
* As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
* Tanto o nome da Google 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
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OUTRO) DECORRENTE DE QUALQUER FORMA DE
USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE AVISADO DA
POSSIBILIDADE DE TAL DANO.
=========================================
libmng
Copyright © 2000-2008 Gerard Juyn
(gerard@libmng.com)
Para o proposito destes direitos autorais e desta
licença, “Autores que Contribuíram” são definidos
como o seguinte conjunto de indivíduos.
Gerard Juyn
A Biblioteca MNG é fornecida “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA”. Os Autores que Contribuíram
negam todas as garantias, expressas ou
implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias
de comercialização e adequação para qualquer
finalidade. Os Autores que Contribuíram não
assumem nenhuma responsabilidade por danos
diretos, indiretos, incidentais, especiais, exemplares
ou consequenciais que podem resultar do uso
da Biblioteca MNG, mesmo se advertidos da
possibilidade de tais danos.
A permissão é concedida aqui para usar, copiar,
modificar e distribuir este código-fonte, ou partes
dele, para qualquer finalidade, sem custo adicional,
sujeita às seguintes restrições:
1. A origem do código-fonte não deve ser
representada incorretamente.
2. Versões alteradas devem ser claramente
identificadas como tal e não devem ser
representadas incorretamente como sendo o
código-fonte original.
3. Este aviso de Direitos Autorais não pode ser
removido ou alterado em qualquer distribuição
ou alteração do código-fonte. Os Autores que
Contribuíram permitem especificamente, sem taxas,
e incentivam a utilização deste código-fonte como
um componente para dar suporte ao formato de
arquivo MNG e JNG em produtos comerciais. Se
você utilizar este código-fonte em um produto, um
reconhecimento seria muito apreciado.
=========================================
libcurl
Copyright (c) 1996 - 2015, Daniel Stenberg, daniel@
haxx.se.
Todos os direitos reservados.
A permissão para usar, copiar, modificar e distribuir
este software para qualquer finalidade, com ou sem
taxa é concedida aqui, desde que o aviso de direitos
autorias acima e este aviso de permissão apareçam
em todas as cópias.
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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 DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO 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.
=========================================
libxml2
Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard. Todos os
direitos reservados.
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVE DANIEL VEILLARD
SER RESPONSABILIZADO POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTRA COISA, SEJA
EM AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE DE, RESULTANTE DE, OU EM
CONEXÃO COM O SOFTWARE OU O USO OU
OUTRAS NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
Com exceção conforme contido no presente aviso,
o nome do Daniel Veillard não poderá ser 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.

=========================================
International Components for Unicode
Copyright (c) 1995-2015 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.
=========================================
WPA Supplicant
Copyright (c) 2003-2015, Jouni Malinen <j@w1.fi>
e contribuidores
Todos os direitos reservados.
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários, com ou sem modificações, são permitidos
desde que as seguintes condições são seguidas:

esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
3. Tanto o(s) nome(s) do(s) proprietário(s) dos
direitos autorais listado(s) acima quanto os nomes
de seus colaboradores não podem ser usados para
endossar ou promover produtos derivados deste
software sem 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 DONO 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.
=========================================
Gdlib
Direitos autorais de partes 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 por Cold Spring
Harbor Laboratory. Financiado sob concessão da
P41-RR02188 pelo National Institutes of Health.
Direitos autorais de partes 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002 por Boutell.Com, Inc.
Partes relativas ao direito autoral do formato GD2
1999, 2000, 2001, 2002 Philip Warner.
Partes relacionadas com os direitos autorais sobre
PNG 1999, 2000, 2001, 2002 Greg Roelofs.
Partes relacionadas aos direitos autorais sobre
o gdttf.c 1999, 2000, 2001, 2002 John Ellson
(ellson@lucent.com).
Partes relacionadas aos direitos autorais sobre o
gdft.c 2001, 2002 John Ellson (ellson@lucent.com).

1. Redistribuições do código de fonte devem reter
o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte renúncia.

Direitos autorais de partes 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 Pierre-Alain Joye (pierre@
libgd.org).

2. As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,

Partes relacionadas a JPEG e à quantização de
cores copyright 2000, 2001, 2002, Doug Becker e
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copyright (C) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, Thomas G. Lane. Este software é
baseado em parte no trabalho da Independent JPEG
Group Consulte o arquivo README-JPEG.TXT para
obter mais informações.
Partes relacionadas aos direitos autorais sobre o
WBMP 2000, 2001, 2002 Maurice Szmurlo e Johan
Van den Brande.
Foi concedida permissão para copiar, distribuir e
modificar o gd em qualquer contexto, sem taxa,
incluindo uma aplicação comercial, desde que este
aviso esteja presente na documentação de suporte
acessível ao usuário.
Isso não afeta a sua propriedade da própria obra
derivada, e a intenção é assegurar o devido crédito
aos autores do gd, para não interferir com o uso
produtivo do gd. Se você tiver dúvidas, pergunte.
“Trabalhos derivados” incluem todos os programas
que utilizam a biblioteca. Deve ser dado crédito na
documentação acessível ao usuário.
Este software é fornecido “NO ESTADO EM QUE
SE ENCONTRA”. Os detentores dos direitos
autorais assumem todas as garantias, expressas
ou implícitas, incluindo mas não se limitando a
garantias implícitas de comercialização e adequação
a uma finalidade específica, com relação a este
código e à documentação que o acompanha.
Embora seu código não apareça no gd, os autores
gostariam de agradecer a David Koblas, David
Rowley, e a Hutchison Avenue Software Corporation
por suas contribuições anteriores.
=========================================
md5
MD5 é um software livre que pode ser usado tanto
para fins acadêmicos quanto comerciais de forma
absolutamente sem custo. Não há royalties nem
restrições de “copyleft” como as da GNU. MD5
qualifica-se como software de código-fonte aberto.
As licenças são compatíveis com a GPL. MD5 não
está no domínio público e a PUC-Rio mantém seus
direitos autorais. Os detalhes legais estão abaixo.
O espírito da licença é que você está livre para
usar a MD5 para qualquer finalidade sem qualquer
custo e sem ter que ficar nos perguntando. A única
exigência é que se você for usar a MD5, então você
deve nos dar crédito incluindo um aviso de direitos
autorais em algum lugar no seu produto ou na sua
documentação.
MD5 foi projetado e implementado por Roberto
Ierusalimschy e Marcela Ozorio Suarez. A
implementação não é derivada de software
licenciado. A biblioteca DES 56 C foi implementada
por Stuart Levy e usa uma licença MIT também.
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________________________________________
Copyright c 2003 PUC-Rio. Todos os direitos
reservados.
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
libogg
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários, com ou sem modificações, são permitidos
desde que as seguintes condições são seguidas:
– Redistribuições do código-fonte devem reter
o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte isenção de responsabilidade.
– As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
– 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.
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 NEGADAS.
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.
=========================================
Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários, com ou sem modificações, são permitidos
desde que as seguintes condições são seguidas:
– Redistribuições do código-fonte devem reter
o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte isenção de responsabilidade.
– As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
– 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.
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.
=========================================
Fonte do Software
Os seguintes tipos de fontes são referidos
coletivamente como a “Fonte do Software”
* Arial Latin 1
* Arial Bold Latin 1
* Arial Italic Latin 1
* As Fontes das Legendas (Closed-Caption) para
a Netflix Latin (cursiva, monoespaçado sans-serif,
monoespaçado-serif, proporcional-sans-serif,
proporcional-serif, capspequeno)
Licenciados da Ascender Corporation. A Netflix tem
direitos limitados de distribuição a terceiros. Esta
fonte é para uso somente com o aplicativo Netflix.
Notas: O licenciado deverá cumprir com as
seguintes restrições:
O Licenciado não pode:
1. Alterar, remover ou ocultar qualquer marcação
ou qualquer outro aviso de qualquer direito autoral,
patente, marca registrada, segredo comercial ou
qualquer outro direito de propriedade intelectual
incluído na Fonte do Software.
2. Fazer qualquer modificação, aperfeiçoamento,
extensão ou outro derivado da Fonte do Software.
3. Habilitar qualquer funcionalidade desabilitada ou
adicional na Fonte do Software.
4. Fazer uma engenharia reversa, descompilar ou
desmontar qualquer Fonte do Software; ou
5. Fazer com que a Fonte do Software seja
distribuída como parte de uma Licença Excluída.
=========================================
libupnp
Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation
Todos os direitos reservados.
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários, com ou sem modificações, são permitidos
desde que as seguintes condições são seguidas:
* Redistribuições do código de fonte devem reter
o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte renúncia.
* As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
* Tanto o nome da Intel Corporation quanto os
nomes de seus colaboradores não podem ser
usados para endossar ou promover produtos
derivados deste software sem permissão prévia
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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 NEGADAS.
EM NENHUM CASO DEVE A INTEL OU SEUS
COLABORADORES SEREM 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.
=========================================
Gestão de Direitos Digitais
Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia
de acesso a conteúdo da Microsoft PlayReady(TM)
para proteger sua propriedade intelectual, incluindo
conteúdos protegidos por direitos autorais. Este
dispositivo utiliza a tecnologia de PlayReady para
acessar o conteúdo protegido pela PlayReady e/
ou o conteúdo protegido pela WMDRM. Se o
dispositivo não consegue impor de forma adequada
as restrições ao uso do conteúdo, os proprietários
de conteúdo podem exigir que a Microsoft revogue
a habilidade do dispositivo de consumir conteúdo
protegido pela PlayReady. A revogação não deve
afetar o conteúdo desprotegido ou o conteúdo
protegido por outras tecnologias de acesso a
conteúdo. Os proprietários de conteúdo podem
exigir que você atualize o PlayReady para acessar
seu conteúdo. Se você recusar fazer a atualização,
você não será capaz de acessar o conteúdo que
exige a atualização.
=========================================
Notificação da Fonte Tiresias
A Fonte da Tela Tiresias RNIB é desenvolvida pela
RNIB.
=========================================
O middleware da ASTRO TV reconhece a utilização
das seguintes bibliotecas internamente:
Boost - http://www.boost.org
Libxml2v - http://www.xmlsoft.org/
Webkit / OWB - http://www.sand-labs.org/owb
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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
=========================================
Jansson
Copyright 2009-2014 Petri Lehtinen <petri@digip.
org>
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
jsonrpc
Copyright 2007-2010 pelo JSON-RPC Working
Group
Este documento e as suas traduções podem ser
usados para implementar o JSON-RPC, podem
ser copiados e fornecidos a terceiros e trabalhos
derivados que comentam ou em outros casos
explicam ou dão assistência na implementação
podem ser preparados, copiados, publicados e
distribuídos, em todo ou em parte, sem restrições
de qualquer tipo, desde que o aviso de direitos
autorais acima e este parágrafo sejam incluídos em
todas as cópias e trabalhos derivados. No entanto,
este documento em si não pode ser modificado de
qualquer maneira.
As permissões limitadas concedidas acima são

perpétuas e não serão revogadas.
Este documento e as informações contidas aqui são
fornecidas “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”
e TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU
IMPLÍCITAS são NEGADAS, INCLUINDO, MAS NÃO
SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA QUE O
USO DAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO
VIOLARÁ QUAISQUER DIREITOS OU GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU
ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO.
=========================================
thttpd
Copyright © 2000 por Jef Poskanzer <jef@mail.
acme.com>. Todos os direitos reservados.
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários, com ou sem modificações, são permitidos
desde que as seguintes condições são seguidas:
1. Redistribuições do código de fonte devem reter
o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte renúncia.
2. As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou 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, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIALIZAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO. EM NENHUM CASO
O AUTOR 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.
=========================================
jquery.fileDownload.js
Copyright (c) 2014 John Culviner
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
jquery.animate-enhanced.min.js
Copyright (c) 2014 Ben Barnett
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
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=========================================
masonry
Copyright (c) 2014 David DeSandro
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
jquery-1.11.1.js
Copyright 2005, 2014 jQuery Foundation e outros
contribuidores, https://jquery.org/
Este software consiste em contribuições voluntárias
feitas por muitos indivíduos. Para ver o histórico
exato de contribuição, veja o histórico de revisões
disponível em https://github.com/jquery/jquery
A seguinte licença aplica-se a todas as partes deste
software, exceto conforme documentado abaixo:
====
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
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QUE SE ENCONTRA” E SEM NENHUM TIPO DE
GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
====
Todos os arquivos localizados no node_modules
e os diretórios externos são bibliotecas mantidas
externamente utilizadas por este software e que têm
as suas próprias licenças; recomendamos que você
as leia, pois os seus termos podem ser diferentes
dos termos acima.
=========================================
jquery.mobile.iscrollview.js
Copyright (c) 2008-2013 Matteo Spinelli, http://
cubiq.org
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
jquery.mobile-1.4.3.js
Copyright 2010, 2014 jQuery Foundation e outros

contribuidores, https://jquery.org/

direitos reservados.

Este software consiste em contribuições voluntárias
feitas por muitos indivíduos. Para ver o histórico
de contribuição exato, veja o histórico de revisões
disponível em https://github.com/jquery/jquerymobile

A redistribuição e o uso de códigos-fonte e binários,
com ou sem modificações, são permitidos desde
que as seguintes condições sejam seguidas:

A seguinte licença aplica-se a todas as partes deste
software, exceto conforme documentado abaixo:
====
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
====
Os direitos autorais e direitos relacionados ao
código de amostra são dispensadas via CC0.
Exemplos de código são definidos como todo o
código-fonte contido no diretório demos.
CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/
zero/1.0/
====
Todos os arquivos localizados no node_modules
e os diretórios externos são bibliotecas mantidas
externamente utilizadas por este software e que têm
as suas próprias licenças; recomendamos que você
as leia, pois os seus termos podem ser diferentes
dos termos acima.

Redistribuições do código de fonte devem reter
o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte renúncia.
As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
Nem o nome do autor 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 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 DONO 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.
=========================================
Lazy Load - Plugin jQuery para imagens de
carregamento devagar
Copyright (c) 2007-2013 Mika Tuupola
Licenciado sob a licença MIT:
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.
php
Home do projeto:
http://www.appelsiini.net/projects/lazyload
=========================================
jquery.qrcode.js

=========================================
jQuery Easing

Copyright (c) 2011 Jerome Etienne, http://jetienne.
com

Copyright c 2008 George McGinley Smith Todos os

A permissão é garantida aqui, sem custo, a qualquer
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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 está
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
HashTable.js
Copyright (c) 2013 Tim Down
Licenciado sob a Licença Apache, Versão 2.0 (a
“Licença”); você não pode 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.
Licença Apache
Versão 2.0, janeiro de 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, REPRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO
1. Definições.
“Licença” significa que os termos e as condições de
uso, reprodução e distribuição, conforme definidos
nas Seções 1 a 9 deste documento.
“Licenciador” significa o proprietário dos direitos
autorais ou a entidade autorizada pelo proprietário
dos direitos autorais que está concedendo a
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Licença.
“Entidade Jurídica”, é a união da entidade atuante
e todas as outras entidades que controlam,
são controladas, ou estão sob controle comum
com essa entidade. 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.
“Você” (ou “Seu”) significa uma pessoa física ou
jurídica que exerça as permissões concedidas por
esta Licença.
Formato “Fonte” significa a forma preferida para
fazer modificações, incluindo mas não limitado ao
código-fonte do software, documentação e arquivos
de configuração.
Formato “Objeto” significa qualquer forma
resultante de uma transformação mecânica ou
tradução de um formato Fonte, incluindo, mas
não se limitando ao código-objeto compilado, as
documentações geradas e as conversões para
outros tipos de mídia.
“Trabalho” significa o trabalho de autoria, quer seja
no formato de Fonte ou de Objeto, disponibilizado
sob a Licença, conforme indicado por um aviso de
direitos autorais incluído ou anexado ao trabalho
(um exemplo é fornecido no Anexo abaixo).
“Obras Derivadas” significa qualquer trabalho, seja
no formato de Fonte ou de Objeto, baseado no (ou
derivado do) Trabalho, e para os quais as revisões
editoriais, anotações ou outras modificações
representam, como um todo, um trabalho original
de autoria. Para os fins da presente Licença,
Trabalhos Derivados não devem incluir trabalhos
que permanecem separados, ou simplesmente se
conectam (ou tem um vínculo pelo nome) para as
interfaces do Trabalho e Trabalhos Derivativos.
“Contribuição” deve significar qualquer trabalho
de autoria incluindo a versão original do Trabalho
e quaisquer modificações ou acréscimos a este
Trabalho ou seus Trabalhos Derivados que sejam
intencionalmente submetidos ao Licenciador
para inclusão no Trabalho pelo proprietário dos
direitos autorais ou por uma pessoa física ou
jurídica autorizada a apresentar em nome do
proprietário dos direitos autorais. Para os fins desta
definição, “submetido” significa qualquer forma
de comunicação eletrônica, verbal, ou por escrito
enviada ao Licenciador ou seus representantes,
incluindo mas não limitado à comunicação sobre
as listas de e-mail eletrônico, sistemas de controle
de código-fonte e sistemas de acompanhamento de
problemas que são gerenciados por, ou em nome do
Licenciador para a finalidade de discutir e melhorar

o Trabalho, mas excluindo a comunicação que está
visivelmente marcada ou de qualquer outra forma
designada por escrito pelo proprietário dos direitos
autorais como “Não uma Contribuição”.
“Contribuinte” significa o Licenciador ou qualquer
indivíduo ou Entidade Legal em nome de quem uma
Contribuição é recebida pelo Licenciador e depois
incorporada no Trabalho.
2. Concessão de Licença de Direitos Autorais.
Sujeito aos termos e condições desta Licença,
cada Colaborador concede a Você uma licença de
direitos autorais perpétua, mundial, não exclusiva,
sem custos, livre de royalties e irrevogável para
reproduzir, preparar Trabalhos Derivados, exibir
publicamente, executar publicamente, sublicenciar e
distribuir o Trabalho e tais Trabalhos Derivados sob
o formato Fonte ou Objeto.
3. Concessão de Licença de Patente. Sujeito aos
termos e condições desta Licença, cada Colaborador
concede a Você uma licença de patente perpétua,
mundial, não exclusiva, sem custos, livre royalties,
irrevogável (exceto como indicado nesta seção)
para fazer, encomendar, usar, oferecer para venda,
vender, importar e transferir de alguma outra forma
o Trabalho, onde tal licença se aplica somente
àquelas reinvindicações de patentes licenciáveis
por tal Colaborador necessariamente infringidas
somente por sua(s) Contribuição(ões) ou por
combinação de sua(s) Contribuição(ões) com o
Trabalho para o qual tal Contribuição(ões) foi(ram)
enviada(s). Se você instituir litígio de patente contra
qualquer entidade (incluindo uma reinvindicação
ou reconvenção em uma ação judicial), alegando
que o Trabalho ou uma contribuição incorporada
no Trabalho constitui violação de patente direta ou
contributiva, então quaisquer licenças de patentes
concedidas a você sob esta Licença para tal
Trabalho cessarão na data de em que tal litígio for
arquivado.
4. Redistribuição. Você pode reproduzir e distribuir
cópias do Trabalho ou de Trabalhos Derivados por
qualquer meio, com ou sem modificações, e em
formato de Fonte ou Objeto, desde que Você atenda
as seguintes condições:
Você deve dar a quaisquer outros destinatários do
Trabalho ou dos Trabalhos Derivados uma cópia
desta Licença; e
Você deve fazer com que quaisquer arquivos
modificados contenham avisos visíveis informando
que Você mudou os arquivos; e
Você deve manter, no formato de Fonte de qualquer
obra derivada que distribuir, todos os direitos
autorais, de patente, de marca e avisos de atribuição
do formato Fonte do Trabalho, excluindo aqueles
avisos que não pertencem a qualquer parte dos
Trabalhos Derivados; e

O trabalho inclui um arquivo de texto de “AVISO”
como parte de sua distribuição, então qualquer
Trabalho Derivado que você distribuir deverá incluir
uma cópia legível dos avisos de atribuição contidos
em tal arquivo de AVISO, excluindo aqueles avisos
que não pertencem a qualquer parte dos Trabalhos
Derivados, em pelo menos um dos seguintes locais:
dentro de um arquivo de texto de AVISO distribuído
como parte dos trabalhos derivados; dentro do
formato de Fonte ou da documentação, se fornecido
juntamente com os Trabalhos Derivados; ou em uma
exibição gerada pelos Trabalhos Derivados, se e
onde quer que tais avisos de terceiros normalmente
aparecem. O conteúdo do arquivo de AVISO é
apenas para fins informativos e não modifica a
licença. Você pode adicionar seus próprios avisos
de atribuição dentro dos Trabalhos Derivados que
Você distribuir, juntamente ou como um adendo
ao texto de AVISO do Trabalho, desde que tais
avisos de atribuição adicional não possam ser
interpretados como modificadores da licença.
Você pode adicionar sua própria declaração
de direitos autorais às suas modificações e
pode fornecer termos e condições adicionais
ou de licença diferentes para uso, reprodução
ou distribuição de suas modificações, ou para
quaisquer Trabalhos Derivados como um todo,
desde que o uso, reprodução e distribuição do
Trabalho de outra forma esteja em conformidade
com as condições indicadas nesta Licença.
5. Submissão de contribuições. A menos que
você explicitamente diga o contrário, qualquer
Contribuição intencionalmente enviada para inclusão
no Trabalho por Você para o Licenciador deverá
ser sob os termos e condições desta Licença, sem
condições ou termos adicionais. Não obstante o
disposto acima, nada neste documento substitui ou
modifica os termos de qualquer contrato de licença
separado que você possa ter executado com o
Licenciador em relação a tais Contribuições.
6. Marcas comerciais. Esta licença não concede
permissão para usar nomes comerciais, marcas
comerciais, marcas de serviço ou nomes de produto
do Licenciador, exceto conforme necessário para
uso razoável e habitual na descrição da origem do
Trabalho e para reprodução do conteúdo do arquivo
de anúncio.
7. Isenção de responsabilidade de garantia.
A menos que exigido por lei ou acordado por
escrito, o Licenciador fornece o Trabalho (e cada
Contribuinte fornece suas Contribuições) “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIAS
OU CONDIÇÕES DE QUALQUER TIPO, expressas ou
implícitas, incluindo, sem limitação, QUAISQUER
GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE TÍTULO, NÃO
VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE ou ADEQUAÇÃO
PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Somente
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você é responsável por determinar a adequação
do uso ou da redistribuição do Trabalho e assumir
quaisquer riscos associados ao seu exercício de
permissões sob esta licença.
8. Limitação de Responsabilidade. Em nenhuma
circunstância e sob nenhuma teoria jurídica, seja
em ato ilícito (incluindo negligência), contrato,
ou outra forma, a menos que exigido pelas leis
aplicáveis (como atos deliberados e grosseiramente
negligentes) ou acordado por escrito, nenhum
Contribuinte responsabilizará Você por danos,
incluindo danos diretos, indiretos, especiais,
acidentais ou consequenciais resultantes desta
Licença ou fora do uso ou por incapacidade de usar
o Trabalho (incluindo, mas não limitado a, danos por
perda de boa vontade, interrupção do trabalho, falha
ou mau funcionamento de computador, ou todos
e quaisquer outros danos comerciais ou perdas),
mesmo que tal Contribuinte tenha sido avisado da
possibilidade de tais danos.
9. Aceitação de garantia ou Responsabilidade
adicional. Enquanto redistribuir o Trabalho ou seus
Trabalhos Derivados, Você pode optar por oferecer,
e cobrar uma taxa, por aceitação de suporte,
garantia, indenização ou outras obrigações de
responsabilidade ou direitos consistentes com esta
Licença. No entanto, ao aceitar tais obrigações,
Você pode agir somente em seu próprio nome e
sob sua exclusiva responsabilidade, não em nome
de qualquer outro Contribuinte, e somente se Você
concordar em indenizar, defender e isentar a cada
Contribuinte por quaisquer obrigações contraídas,
ou direitos reivindicados, contra tal Contribuinte em
virtude de sua aceitação de qualquer garantia ou
responsabilidade adicional.
FIM DOS TERMOS E CONDIÇÕES
=========================================
iscroll.js
Copyright (c) 2012 Matteo Spinelli, http://cubiq.org/
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
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COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
uuid.js
Copyright (c) 2010 Robert Kieffer
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
qrcode.js
Copyright (c) 2012 davidshimjs
É garantida a permissão, gratuitamente,
a qualquer pessoa que obter uma cópia deste
software e os arquivos de documentação associados
(o “Software”),
para lidar com o Software sem restrições,
incluindo, sem limitação, os direitos de usar, copiar,
modificar, fundir, publicar, distribuir, sublicenciar,
e/ou vender cópias do Software, e permitir que as
pessoas a quem o Software é fornecido também
fazê-lo,
sob as 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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
Zxing
Copyright 2008 autores ZXing
Licenciado sob a Licença Apache, Versão 2.0 (a
“Licença”); você não pode 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.
Licença Apache
Versão 2.0, janeiro de 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, REPRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO
1. Definições.
“Licença” significa que os termos e as condições de
uso, reprodução e distribuição, conforme definidos
nas Seções 1 a 9 deste documento.
“Licenciador” significa o proprietário dos direitos
autorais ou a entidade autorizada pelo proprietário
dos direitos autorais que está concedendo a
Licença.
“Entidade Jurídica”, é a união da entidade atuante
e todas as outras entidades que controlam,
são controladas, ou estão sob controle comum
com essa entidade. 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.
“Você” (ou “Seu”) significa uma pessoa física ou
jurídica que exerça as permissões concedidas por
esta Licença.
Formato “Fonte” significa a forma preferida para
fazer modificações, incluindo mas não limitado ao
código-fonte do software, documentação e arquivos
de configuração.
Formato “Objeto” significa qualquer forma
resultante de uma transformação mecânica ou
tradução de um formato Fonte, incluindo, mas
não se limitando ao código-objeto compilado, as
documentações geradas e as conversões para
outros tipos de mídia.
“Trabalho” significa o trabalho de autoria, quer seja
no formato de Fonte ou de Objeto, disponibilizado
sob a Licença, conforme indicado por um aviso de
direitos autorais incluído ou anexado ao trabalho
(um exemplo é fornecido no Anexo abaixo).
“Obras Derivadas” significa qualquer trabalho, seja
no formato de Fonte ou de Objeto, baseado no (ou
derivado do) Trabalho, e para os quais as revisões
editoriais, anotações ou outras modificações
representam, como um todo, um trabalho original
de autoria. Para os fins da presente Licença,
Trabalhos Derivados não devem incluir trabalhos
que permanecem separados, ou simplesmente se
conectam (ou tem um vínculo pelo nome) para as
interfaces do Trabalho e Trabalhos Derivativos.
“Contribuição” deve significar qualquer trabalho
de autoria incluindo a versão original do Trabalho
e quaisquer modificações ou acréscimos a este
Trabalho ou seus Trabalhos Derivados que sejam
intencionalmente submetidos ao Licenciador
para inclusão no Trabalho pelo proprietário dos
direitos autorais ou por uma pessoa física ou
jurídica autorizada a apresentar em nome do
proprietário dos direitos autorais. Para os fins desta
definição, “submetido” significa qualquer forma
de comunicação eletrônica, verbal, ou por escrito
enviada ao Licenciador ou seus representantes,
incluindo mas não limitado à comunicação sobre
as listas de e-mail eletrônico, sistemas de controle
de código-fonte e sistemas de acompanhamento de
problemas que são gerenciados por, ou em nome do
Licenciador para a finalidade de discutir e melhorar
o Trabalho, mas excluindo a comunicação que está
visivelmente marcada ou de qualquer outra forma
designada por escrito pelo proprietário dos direitos
autorais como “Não uma Contribuição”.
“Contribuinte” significa o Licenciador ou qualquer
indivíduo ou Entidade Legal em nome de quem uma
Contribuição é recebida pelo Licenciador e depois
incorporada no Trabalho.
2. Concessão de Licença de Direitos Autorais.
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Sujeito aos termos e condições desta Licença,
cada Colaborador concede a Você uma licença de
direitos autorais perpétua, mundial, não exclusiva,
sem custos, livre de royalties e irrevogável para
reproduzir, preparar Trabalhos Derivados, exibir
publicamente, executar publicamente, sublicenciar e
distribuir o Trabalho e tais Trabalhos Derivados sob
o formato Fonte ou Objeto.
3. Concessão de Licença de Patente. Sujeito aos
termos e condições desta Licença, cada Colaborador
concede a Você uma licença de patente perpétua,
mundial, não exclusiva, sem custos, livre royalties,
irrevogável (exceto como indicado nesta seção)
para fazer, encomendar, usar, oferecer para venda,
vender, importar e transferir de alguma outra forma
o Trabalho, onde tal licença se aplica somente
àquelas reinvindicações de patentes licenciáveis
por tal Colaborador necessariamente infringidas
somente por sua(s) Contribuição(ões) ou por
combinação de sua(s) Contribuição(ões) com o
Trabalho para o qual tal Contribuição(ões) foi(ram)
enviada(s). Se você instituir litígio de patente contra
qualquer entidade (incluindo uma reinvindicação
ou reconvenção em uma ação judicial), alegando
que o Trabalho ou uma contribuição incorporada
no Trabalho constitui violação de patente direta ou
contributiva, então quaisquer licenças de patentes
concedidas a você sob esta Licença para tal
Trabalho cessarão na data de em que tal litígio for
arquivado.
4. Redistribuição. Você pode reproduzir e distribuir
cópias do Trabalho ou de Trabalhos Derivados por
qualquer meio, com ou sem modificações, e em
formato de Fonte ou Objeto, desde que Você atenda
as seguintes condições:
Você deve dar a quaisquer outros destinatários do
Trabalho ou dos Trabalhos Derivados uma cópia
desta Licença; e
Você deve fazer com que quaisquer arquivos
modificados contenham avisos visíveis informando
que Você mudou os arquivos; e
Você deve manter, no formato de Fonte de qualquer
obra derivada que distribuir, todos os direitos
autorais, de patente, de marca e avisos de atribuição
do formato Fonte do Trabalho, excluindo aqueles
avisos que não pertencem a qualquer parte dos
Trabalhos Derivados; e
O trabalho inclui um arquivo de texto de “AVISO”
como parte de sua distribuição, então qualquer
Trabalho Derivado que você distribuir deverá incluir
uma cópia legível dos avisos de atribuição contidos
em tal arquivo de AVISO, excluindo aqueles avisos
que não pertencem a qualquer parte dos Trabalhos
Derivados, em pelo menos um dos seguintes locais:
dentro de um arquivo de texto de AVISO distribuído
como parte dos trabalhos derivados; dentro do
formato de Fonte ou da documentação, se fornecido
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juntamente com os Trabalhos Derivados; ou em uma
exibição gerada pelos Trabalhos Derivados, se e
onde quer que tais avisos de terceiros normalmente
aparecem. O conteúdo do arquivo de AVISO é
apenas para fins informativos e não modifica a
licença. Você pode adicionar seus próprios avisos
de atribuição dentro dos Trabalhos Derivados que
Você distribuir, juntamente ou como um adendo
ao texto de AVISO do Trabalho, desde que tais
avisos de atribuição adicional não possam ser
interpretados como modificadores da licença.
Você pode adicionar sua própria declaração
de direitos autorais às suas modificações e
pode fornecer termos e condições adicionais
ou de licença diferentes para uso, reprodução
ou distribuição de suas modificações, ou para
quaisquer Trabalhos Derivados como um todo,
desde que o uso, reprodução e distribuição do
Trabalho de outra forma esteja em conformidade
com as condições indicadas nesta Licença.
5. Submissão de contribuições. A menos que
você explicitamente diga o contrário, qualquer
Contribuição intencionalmente enviada para inclusão
no Trabalho por Você para o Licenciador deverá
ser sob os termos e condições desta Licença, sem
condições ou termos adicionais. Não obstante o
disposto acima, nada neste documento substitui ou
modifica os termos de qualquer contrato de licença
separado que você possa ter executado com o
Licenciador em relação a tais Contribuições.
6. Marcas comerciais. Esta licença não concede
permissão para usar nomes comerciais, marcas
comerciais, marcas de serviço ou nomes de produto
do Licenciador, exceto conforme necessário para
uso razoável e habitual na descrição da origem do
Trabalho e para reprodução do conteúdo do arquivo
de anúncio.
7. Isenção de responsabilidade de garantia.
A menos que exigido por lei ou acordado por
escrito, o Licenciador fornece o Trabalho (e cada
Contribuinte fornece suas Contribuições) “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIAS
OU CONDIÇÕES DE QUALQUER TIPO, expressas ou
implícitas, incluindo, sem limitação, QUAISQUER
GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE TÍTULO, NÃO
VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE ou ADEQUAÇÃO
PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Somente
você é responsável por determinar a adequação
do uso ou da redistribuição do Trabalho e assumir
quaisquer riscos associados ao seu exercício de
permissões sob esta licença.
8. Limitação de Responsabilidade. Em nenhuma
circunstância e sob nenhuma teoria jurídica, seja
em ato ilícito (incluindo negligência), contrato,
ou outra forma, a menos que exigido pelas leis
aplicáveis (como atos deliberados e grosseiramente

negligentes) ou acordado por escrito, nenhum
Contribuinte responsabilizará Você por danos,
incluindo danos diretos, indiretos, especiais,
acidentais ou consequenciais resultantes desta
Licença ou fora do uso ou por incapacidade de usar
o Trabalho (incluindo, mas não limitado a, danos por
perda de boa vontade, interrupção do trabalho, falha
ou mau funcionamento de computador, ou todos
e quaisquer outros danos comerciais ou perdas),
mesmo que tal Contribuinte tenha sido avisado da
possibilidade de tais danos.
9. Aceitação de garantia ou Responsabilidade
adicional. Enquanto redistribuir o Trabalho ou seus
Trabalhos Derivados, Você pode optar por oferecer,
e cobrar uma taxa, por aceitação de suporte,
garantia, indenização ou outras obrigações de
responsabilidade ou direitos consistentes com esta
Licença. No entanto, ao aceitar tais obrigações,
Você pode agir somente em seu próprio nome e
sob sua exclusiva responsabilidade, não em nome
de qualquer outro Contribuinte, e somente se Você
concordar em indenizar, defender e isentar a cada
Contribuinte por quaisquer obrigações contraídas,
ou direitos reivindicados, contra tal Contribuinte em
virtude de sua aceitação de qualquer garantia ou
responsabilidade adicional.
FIM DOS TERMOS E CONDIÇÕES
=========================================
Commons FileUpload
Copyright 2002-2013 The Apache Software
Foundation
Licenciado sob a Licença Apache, Versão 2.0 (a
“Licença”); você não pode 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.
Licença Apache
Versão 2.0, janeiro de 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, REPRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO
1. Definições.
“Licença” significa que os termos e as condições de
uso, reprodução e distribuição, conforme definidos
nas Seções 1 a 9 deste documento.

“Licenciador” significa o proprietário dos direitos
autorais ou a entidade autorizada pelo proprietário
dos direitos autorais que está concedendo a
Licença.
“Entidade Jurídica”, é a união da entidade atuante
e todas as outras entidades que controlam,
são controladas, ou estão sob controle comum
com essa entidade. 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.
“Você” (ou “Seu”) significa uma pessoa física ou
jurídica que exerça as permissões concedidas por
esta Licença.
Formato “Fonte” significa a forma preferida para
fazer modificações, incluindo mas não limitado ao
código-fonte do software, documentação e arquivos
de configuração.
Formato “Objeto” significa qualquer forma
resultante de uma transformação mecânica ou
tradução de um formato Fonte, incluindo, mas
não se limitando ao código-objeto compilado, as
documentações geradas e as conversões para
outros tipos de mídia.
“Trabalho” significa o trabalho de autoria, quer seja
no formato de Fonte ou de Objeto, disponibilizado
sob a Licença, conforme indicado por um aviso de
direitos autorais incluído ou anexado ao trabalho
(um exemplo é fornecido no Anexo abaixo).
“Obras Derivadas” significa qualquer trabalho, seja
no formato de Fonte ou de Objeto, baseado no (ou
derivado do) Trabalho, e para os quais as revisões
editoriais, anotações ou outras modificações
representam, como um todo, um trabalho original
de autoria. Para os fins da presente Licença,
Trabalhos Derivados não devem incluir trabalhos
que permanecem separados, ou simplesmente se
conectam (ou tem um vínculo pelo nome) para as
interfaces do Trabalho e Trabalhos Derivativos.
“Contribuição” deve significar qualquer trabalho
de autoria incluindo a versão original do Trabalho
e quaisquer modificações ou acréscimos a este
Trabalho ou seus Trabalhos Derivados que sejam
intencionalmente submetidos ao Licenciador
para inclusão no Trabalho pelo proprietário dos
direitos autorais ou por uma pessoa física ou
jurídica autorizada a apresentar em nome do
proprietário dos direitos autorais. Para os fins desta
definição, “submetido” significa qualquer forma
de comunicação eletrônica, verbal, ou por escrito
enviada ao Licenciador ou seus representantes,
incluindo mas não limitado à comunicação sobre
as listas de e-mail eletrônico, sistemas de controle
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de código-fonte e sistemas de acompanhamento de
problemas que são gerenciados por, ou em nome do
Licenciador para a finalidade de discutir e melhorar
o Trabalho, mas excluindo a comunicação que está
visivelmente marcada ou de qualquer outra forma
designada por escrito pelo proprietário dos direitos
autorais como “Não uma Contribuição”.
“Contribuinte” significa o Licenciador ou qualquer
indivíduo ou Entidade Legal em nome de quem uma
Contribuição é recebida pelo Licenciador e depois
incorporada no Trabalho.
2. Concessão de Licença de Direitos Autorais.
Sujeito aos termos e condições desta Licença,
cada Colaborador concede a Você uma licença de
direitos autorais perpétua, mundial, não exclusiva,
sem custos, livre de royalties e irrevogável para
reproduzir, preparar Trabalhos Derivados, exibir
publicamente, executar publicamente, sublicenciar e
distribuir o Trabalho e tais Trabalhos Derivados sob
o formato Fonte ou Objeto.
3. Concessão de Licença de Patente. Sujeito aos
termos e condições desta Licença, cada Colaborador
concede a Você uma licença de patente perpétua,
mundial, não exclusiva, sem custos, livre royalties,
irrevogável (exceto como indicado nesta seção)
para fazer, encomendar, usar, oferecer para venda,
vender, importar e transferir de alguma outra forma
o Trabalho, onde tal licença se aplica somente
àquelas reinvindicações de patentes licenciáveis
por tal Colaborador necessariamente infringidas
somente por sua(s) Contribuição(ões) ou por
combinação de sua(s) Contribuição(ões) com o
Trabalho para o qual tal Contribuição(ões) foi(ram)
enviada(s). Se você instituir litígio de patente contra
qualquer entidade (incluindo uma reinvindicação
ou reconvenção em uma ação judicial), alegando
que o Trabalho ou uma contribuição incorporada
no Trabalho constitui violação de patente direta ou
contributiva, então quaisquer licenças de patentes
concedidas a você sob esta Licença para tal
Trabalho cessarão na data de em que tal litígio for
arquivado.
4. Redistribuição. Você pode reproduzir e distribuir
cópias do Trabalho ou de Trabalhos Derivados por
qualquer meio, com ou sem modificações, e em
formato de Fonte ou Objeto, desde que Você atenda
as seguintes condições:
Você deve dar a quaisquer outros destinatários do
Trabalho ou dos Trabalhos Derivados uma cópia
desta Licença; e
Você deve fazer com que quaisquer arquivos
modificados contenham avisos visíveis informando
que Você mudou os arquivos; e
Você deve manter, no formato de Fonte de qualquer
obra derivada que distribuir, todos os direitos
autorais, de patente, de marca e avisos de atribuição
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do formato Fonte do Trabalho, excluindo aqueles
avisos que não pertencem a qualquer parte dos
Trabalhos Derivados; e
O trabalho inclui um arquivo de texto de “AVISO”
como parte de sua distribuição, então qualquer
Trabalho Derivado que você distribuir deverá incluir
uma cópia legível dos avisos de atribuição contidos
em tal arquivo de AVISO, excluindo aqueles avisos
que não pertencem a qualquer parte dos Trabalhos
Derivados, em pelo menos um dos seguintes locais:
dentro de um arquivo de texto de AVISO distribuído
como parte dos trabalhos derivados; dentro do
formato de Fonte ou da documentação, se fornecido
juntamente com os Trabalhos Derivados; ou em uma
exibição gerada pelos Trabalhos Derivados, se e
onde quer que tais avisos de terceiros normalmente
aparecem. O conteúdo do arquivo de AVISO é
apenas para fins informativos e não modifica a
licença. Você pode adicionar seus próprios avisos
de atribuição dentro dos Trabalhos Derivados que
Você distribuir, juntamente ou como um adendo
ao texto de AVISO do Trabalho, desde que tais
avisos de atribuição adicional não possam ser
interpretados como modificadores da licença.
Você pode adicionar sua própria declaração
de direitos autorais às suas modificações e
pode fornecer termos e condições adicionais
ou de licença diferentes para uso, reprodução
ou distribuição de suas modificações, ou para
quaisquer Trabalhos Derivados como um todo,
desde que o uso, reprodução e distribuição do
Trabalho de outra forma esteja em conformidade
com as condições indicadas nesta Licença.
5. Submissão de contribuições. A menos que
você explicitamente diga o contrário, qualquer
Contribuição intencionalmente enviada para inclusão
no Trabalho por Você para o Licenciador deverá
ser sob os termos e condições desta Licença, sem
condições ou termos adicionais. Não obstante o
disposto acima, nada neste documento substitui ou
modifica os termos de qualquer contrato de licença
separado que você possa ter executado com o
Licenciador em relação a tais Contribuições.
6. Marcas comerciais. Esta licença não concede
permissão para usar nomes comerciais, marcas
comerciais, marcas de serviço ou nomes de produto
do Licenciador, exceto conforme necessário para
uso razoável e habitual na descrição da origem do
Trabalho e para reprodução do conteúdo do arquivo
de anúncio.
7. Isenção de responsabilidade de garantia.
A menos que exigido por lei ou acordado por
escrito, o Licenciador fornece o Trabalho (e cada
Contribuinte fornece suas Contribuições) “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIAS
OU CONDIÇÕES DE QUALQUER TIPO, expressas ou
implícitas, incluindo, sem limitação, QUAISQUER

GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE TÍTULO, NÃO
VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE ou ADEQUAÇÃO
PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Somente
você é responsável por determinar a adequação
do uso ou da redistribuição do Trabalho e assumir
quaisquer riscos associados ao seu exercício de
permissões sob esta licença.
8. Limitação de Responsabilidade. Em nenhuma
circunstância e sob nenhuma teoria jurídica, seja
em ato ilícito (incluindo negligência), contrato,
ou outra forma, a menos que exigido pelas leis
aplicáveis (como atos deliberados e grosseiramente
negligentes) ou acordado por escrito, nenhum
Contribuinte responsabilizará Você por danos,
incluindo danos diretos, indiretos, especiais,
acidentais ou consequenciais resultantes desta
Licença ou fora do uso ou por incapacidade de usar
o Trabalho (incluindo, mas não limitado a, danos por
perda de boa vontade, interrupção do trabalho, falha
ou mau funcionamento de computador, ou todos
e quaisquer outros danos comerciais ou perdas),
mesmo que tal Contribuinte tenha sido avisado da
possibilidade de tais danos.
9. Aceitação de garantia ou Responsabilidade
adicional. Enquanto redistribuir o Trabalho ou seus
Trabalhos Derivados, Você pode optar por oferecer,
e cobrar uma taxa, por aceitação de suporte,
garantia, indenização ou outras obrigações de
responsabilidade ou direitos consistentes com esta
Licença. No entanto, ao aceitar tais obrigações,
Você pode agir somente em seu próprio nome e
sob sua exclusiva responsabilidade, não em nome
de qualquer outro Contribuinte, e somente se Você
concordar em indenizar, defender e isentar a cada
Contribuinte por quaisquer obrigações contraídas,
ou direitos reivindicados, contra tal Contribuinte em
virtude de sua aceitação de qualquer garantia ou
responsabilidade adicional.
FIM DOS TERMOS E CONDIÇÕES
=========================================
Excolo-Slider
Copyright (c) 2013 Excolo Solutions
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
OpenBox
OpenBox tem direitos autorais (c) 2012 - 2014
Joseph Huckaby
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
Harfbuzz
Copyright © 2010, 2011, 2012 Google, Inc.
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008, 2010 Nokia Corporation e/ou
sua(s) filial(ais)
Copyright © 2009 Keith Stribley
Copyright © 2009 Martin Hosken e SIL International
Copyright © 2007 Chris Wilson
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Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
Copyright © 2005 David Turner
Copyright © 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Red
Hat, Inc.
Copyright © 1998-2004 David Turner e Werner
Lemberg
Para os avisos de direitos autorais completos,
consulte os arquivos individuais no pacote.
A permissão para usar, copiar, modificar e distribuir
este software e sua documentação para qualquer
finalidade sem acordo prévio por escrito e sem
licença ou taxas de direitos é concedida aqui,
desde que o aviso de direitos autorais acima e os
seguintes dois parágrafos apareçam em todas as
cópias deste software.
EM NENHUM CASO O TITULAR DOS DIREITOS
AUTORAIS PODERÁ SER RESPONSABILIZADO
POR QUALQUER PARTE POR DANOS DIRETOS,
INDIRETOS, ESPECIAIS OU ACIDENTAIS
DECORRENTE DO USO DESTE SOFTWARE E SUA
DOCUMENTAÇÃO, MESMO QUE O TITULAR DOS
DIREITOS AUTORAIS TENHA SIDO ADVERTIDO
SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
O TITULAR DOS DIREITOS AUTORAIS NEGA
ESPECIFICAMENTE QUAISQUER GARANTIAS,
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO-SE A, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE
E DE ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO.
O SOFTWARE É FORNECIDO AQUI “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA” E O TITULAR DOS DIREITOS
AUTORAIS NÃO TEM NENHUMA OBRIGAÇÃO
DE FORNECER MANUTENÇÃO, SUPORTE,
ATUALIZAÇÕES, MELHORIAS OU MODIFICAÇÕES.
=========================================
Graphite
Licença Apache
Versão 2.0, janeiro de 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, REPRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO
1. Definições.
“Licença” significa que os termos e as condições de
uso, reprodução e distribuição, conforme definidos
nas Seções 1 a 9 deste documento.
“Licenciador” significa o proprietário dos direitos
autorais ou a entidade autorizada pelo proprietário
dos direitos autorais que está concedendo a
Licença.
“Entidade Jurídica”, é a união da entidade atuante
e todas as outras entidades que controlam,
são controladas, ou estão sob controle comum
com essa entidade. Para os fins desta definição,
“controle” significa (i) o poder, direto ou indireto, de
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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.
“Você” (ou “Seu”) significa uma pessoa física ou
jurídica que exerça as permissões concedidas por
esta Licença.
Formato “Fonte” significa a forma preferida para
fazer modificações, incluindo mas não limitado ao
código-fonte do software, documentação e arquivos
de configuração.
Formato “Objeto” significa qualquer forma
resultante de uma transformação mecânica ou
tradução de um formato Fonte, incluindo, mas
não se limitando ao código-objeto compilado, as
documentações geradas e as conversões para
outros tipos de mídia.
“Trabalho” significa o trabalho de autoria, quer seja
no formato de Fonte ou de Objeto, disponibilizado
sob a Licença, conforme indicado por um aviso de
direitos autorais incluído ou anexado ao trabalho
(um exemplo é fornecido no Anexo abaixo).
“Obras Derivadas” significa qualquer trabalho, seja
no formato de Fonte ou de Objeto, baseado no (ou
derivado do) Trabalho, e para os quais as revisões
editoriais, anotações ou outras modificações
representam, como um todo, um trabalho original
de autoria. Para os fins da presente Licença,
Trabalhos Derivados não devem incluir trabalhos
que permanecem separados, ou simplesmente se
conectam (ou tem um vínculo pelo nome) para as
interfaces do Trabalho e Trabalhos Derivativos.
“Contribuição” deve significar qualquer trabalho
de autoria incluindo a versão original do Trabalho
e quaisquer modificações ou acréscimos a este
Trabalho ou seus Trabalhos Derivados que sejam
intencionalmente submetidos ao Licenciador
para inclusão no Trabalho pelo proprietário dos
direitos autorais ou por uma pessoa física ou
jurídica autorizada a apresentar em nome do
proprietário dos direitos autorais. Para os fins desta
definição, “submetido” significa qualquer forma
de comunicação eletrônica, verbal, ou por escrito
enviada ao Licenciador ou seus representantes,
incluindo mas não limitado à comunicação sobre
as listas de e-mail eletrônico, sistemas de controle
de código-fonte e sistemas de acompanhamento de
problemas que são gerenciados por, ou em nome do
Licenciador para a finalidade de discutir e melhorar
o Trabalho, mas excluindo a comunicação que está
visivelmente marcada ou de qualquer outra forma
designada por escrito pelo proprietário dos direitos
autorais como “Não uma Contribuição”.
“Contribuinte” significa o Licenciador ou qualquer
indivíduo ou Entidade Legal em nome de quem uma

Contribuição é recebida pelo Licenciador e depois
incorporada no Trabalho.
2. Concessão de Licença de Direitos Autorais.
Sujeito aos termos e condições desta Licença,
cada Colaborador concede a Você uma licença de
direitos autorais perpétua, mundial, não exclusiva,
sem custos, livre de royalties e irrevogável para
reproduzir, preparar Trabalhos Derivados, exibir
publicamente, executar publicamente, sublicenciar e
distribuir o Trabalho e tais Trabalhos Derivados sob
o formato Fonte ou Objeto.
3. Concessão de Licença de Patente. Sujeito aos
termos e condições desta Licença, cada Colaborador
concede a Você uma licença de patente perpétua,
mundial, não exclusiva, sem custos, livre royalties,
irrevogável (exceto como indicado nesta seção)
para fazer, encomendar, usar, oferecer para venda,
vender, importar e transferir de alguma outra forma
o Trabalho, onde tal licença se aplica somente
àquelas reinvindicações de patentes licenciáveis
por tal Colaborador necessariamente infringidas
somente por sua(s) Contribuição(ões) ou por
combinação de sua(s) Contribuição(ões) com o
Trabalho para o qual tal Contribuição(ões) foi(ram)
enviada(s). Se você instituir litígio de patente contra
qualquer entidade (incluindo uma reinvindicação
ou reconvenção em uma ação judicial), alegando
que o Trabalho ou uma contribuição incorporada
no Trabalho constitui violação de patente direta ou
contributiva, então quaisquer licenças de patentes
concedidas a você sob esta Licença para tal
Trabalho cessarão na data de em que tal litígio for
arquivado.
4. Redistribuição. Você pode reproduzir e distribuir
cópias do Trabalho ou de Trabalhos Derivados por
qualquer meio, com ou sem modificações, e em
formato de Fonte ou Objeto, desde que Você atenda
as seguintes condições:
a) Você deve dar a quaisquer outros destinatários
do Trabalho ou dos Trabalhos Derivados uma cópia
desta Licença; e
b) Você deve fazer com que quaisquer arquivos
modificados contenham avisos visíveis informando
que Você mudou os arquivos; e
c) Você deve manter, no formato de Fonte de
qualquer obra derivada que distribuir, todos os
direitos autorais, de patente, de marca e avisos de
atribuição do formato Fonte do Trabalho, excluindo
aqueles avisos que não pertencem a qualquer parte
dos Trabalhos Derivados; e
d) O trabalho inclui um arquivo de texto de “AVISO”
como parte de sua distribuição, então qualquer
Trabalho Derivado que você distribuir deverá incluir
uma cópia legível dos avisos de atribuição contidos
em tal arquivo de AVISO, excluindo aqueles avisos

que não pertencem a qualquer parte dos Trabalhos
Derivados, em pelo menos um dos seguintes locais:
dentro de um arquivo de texto de AVISO distribuído
como parte dos trabalhos derivados; dentro do
formato de Fonte ou da documentação, se fornecido
juntamente com os Trabalhos Derivados; ou em uma
exibição gerada pelos Trabalhos Derivados, se e
onde quer que tais avisos de terceiros normalmente
aparecem. O conteúdo do arquivo de AVISO é
apenas para fins informativos e não modifica a
licença. Você pode adicionar seus próprios avisos
de atribuição dentro dos Trabalhos Derivados que
Você distribuir, juntamente ou como um adendo
ao texto de AVISO do Trabalho, desde que tais
avisos de atribuição adicional não possam ser
interpretados como modificadores da licença.
Você pode adicionar sua própria declaração
de direitos autorais às suas modificações e
pode fornecer termos e condições adicionais
ou de licença diferentes para uso, reprodução
ou distribuição de suas modificações, ou para
quaisquer Trabalhos Derivados como um todo,
desde que o uso, reprodução e distribuição do
Trabalho de outra forma esteja em conformidade
com as condições indicadas nesta Licença.
5. Submissão de contribuições. A menos que
você explicitamente diga o contrário, qualquer
Contribuição intencionalmente enviada para inclusão
no Trabalho por Você para o Licenciador deverá
ser sob os termos e condições desta Licença, sem
condições ou termos adicionais. Não obstante o
disposto acima, nada neste documento substitui ou
modifica os termos de qualquer contrato de licença
separado que você possa ter executado com o
Licenciador em relação a tais Contribuições.
6. Marcas comerciais. Esta licença não concede
permissão para usar nomes comerciais, marcas
comerciais, marcas de serviço ou nomes de produto
do Licenciador, exceto conforme necessário para
uso razoável e habitual na descrição da origem do
Trabalho e para reprodução do conteúdo do arquivo
de anúncio.
7. Isenção de responsabilidade de garantia.
A menos que exigido por lei ou acordado por
escrito, o Licenciador fornece o Trabalho (e cada
Contribuinte fornece suas Contribuições) “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIAS
OU CONDIÇÕES DE QUALQUER TIPO, expressas ou
implícitas, incluindo, sem limitação, QUAISQUER
GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE TÍTULO, NÃO
VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE ou ADEQUAÇÃO
PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Somente
você é responsável por determinar a adequação
do uso ou da redistribuição do Trabalho e assumir
quaisquer riscos associados ao seu exercício de
permissões sob esta licença.
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8. Limitação de Responsabilidade. Em nenhuma
circunstância e sob nenhuma teoria jurídica, seja
em ato ilícito (incluindo negligência), contrato,
ou outra forma, a menos que exigido pelas leis
aplicáveis (como atos deliberados e grosseiramente
negligentes) ou acordado por escrito, nenhum
Contribuinte responsabilizará Você por danos,
incluindo danos diretos, indiretos, especiais,
acidentais ou consequenciais resultantes desta
Licença ou fora do uso ou por incapacidade de usar
o Trabalho (incluindo, mas não limitado a, danos por
perda de boa vontade, interrupção do trabalho, falha
ou mau funcionamento de computador, ou todos
e quaisquer outros danos comerciais ou perdas),
mesmo que tal Contribuinte tenha sido avisado da
possibilidade de tais danos.
9. Aceitação de garantia ou Responsabilidade
adicional. Enquanto redistribuir o Trabalho ou seus
Trabalhos Derivados, Você pode optar por oferecer,
e cobrar uma taxa, por aceitação de suporte,
garantia, indenização ou outras obrigações de
responsabilidade ou direitos consistentes com esta
Licença. No entanto, ao aceitar tais obrigações,
Você pode agir somente em seu próprio nome e
sob sua exclusiva responsabilidade, não em nome
de qualquer outro Contribuinte, e somente se Você
concordar em indenizar, defender e isentar a cada
Contribuinte por quaisquer obrigações contraídas,
ou direitos reivindicados, contra tal Contribuinte em
virtude de sua aceitação de qualquer garantia ou
responsabilidade adicional.
FIM DOS TERMOS E CONDIÇÕES
ANEXO: Como aplicar a Licença Apache ao seu
trabalho.
Para aplicar a Licença Apache ao seu trabalho,
anexe o seguinte aviso de boilerplate com
os campos assinalados entre colchetes “[]”
substituídos pela sua própria informação de
identificação. (Não inclua os colchetes!) O texto
deve ser incluído na sintaxe de comentário
apropriada para o formato do arquivo. Nós também
recomendamos que um arquivo ou um nome de
classe e descrição do propósito sejam incluídos na
mesma “página impressa” que o aviso de direitos
autorais para facilitar a identificação entre os
arquivos de terceiros.
Copyright 2008 Chris Davis
Licenciado sob a Licença Apache, Versão 2.0 (a
“Licença”); você não pode 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
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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.
=========================================
gpertools
Copyright (C) 2010-2013 Tarantool AUTORES:
consulte o arquivo de AUTORES no repositório
tarantool/tarantool.
A redistribuição e o uso de códigos de fonte e
binários, com ou sem modificações, são permitidos
desde que as seguintes condições são seguidas:
1. Redistribuições do código de fonte devem reter
o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte renúncia.
2. As redistribuições em códigos binários devem
reproduzir o aviso de direitos autorais acima,
esta lista de condições e a seguinte renúncia na
documentação e/ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
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 DEVE
OS AUTORES OU SEUS CONTRIBUINTES SEREM
RESPONSABILIZADOS 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.
=========================================
uriparser
Copyright (c) 2013 Covenant Eyes
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVEM OS AUTORES
OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS
SEREM RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTROS, SEJA EM
AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE, RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM O SOFTWARE OU SEU USO OU OUTRAS
NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
=========================================
xerces-c++
Licença Apache
Versão 2.0, janeiro de 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, REPRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO
1. Definições.
“Licença” significa que os termos e as condições de
uso, reprodução e distribuição, conforme definidos
nas Seções 1 a 9 deste documento.
“Licenciador” significa o proprietário dos direitos
autorais ou a entidade autorizada pelo proprietário
dos direitos autorais que está concedendo a
Licença.
“Entidade Jurídica”, é a união da entidade atuante
e todas as outras entidades que controlam,
são controladas, ou estão sob controle comum
com essa entidade. 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.
“Você” (ou “Seu”) significa uma pessoa física ou
jurídica que exerça as permissões concedidas por
esta Licença.
Formato “Fonte” significa a forma preferida para
fazer modificações, incluindo mas não limitado ao
código-fonte do software, documentação e arquivos
de configuração.
Formato “Objeto” significa qualquer forma
resultante de uma transformação mecânica ou
tradução de um formato Fonte, incluindo, mas
não se limitando ao código-objeto compilado, as
documentações geradas e as conversões para

outros tipos de mídia.
“Trabalho” significa o trabalho de autoria, quer seja
no formato de Fonte ou de Objeto, disponibilizado
sob a Licença, conforme indicado por um aviso de
direitos autorais incluído ou anexado ao trabalho
(um exemplo é fornecido no Anexo abaixo).
“Obras Derivadas” significa qualquer trabalho, seja
no formato de Fonte ou de Objeto, baseado no (ou
derivado do) Trabalho, e para os quais as revisões
editoriais, anotações ou outras modificações
representam, como um todo, um trabalho original
de autoria. Para os fins da presente Licença,
Trabalhos Derivados não devem incluir trabalhos
que permanecem separados, ou simplesmente se
conectam (ou tem um vínculo pelo nome) para as
interfaces do Trabalho e Trabalhos Derivativos.
“Contribuição” deve significar qualquer trabalho
de autoria incluindo a versão original do Trabalho
e quaisquer modificações ou acréscimos a este
Trabalho ou seus Trabalhos Derivados que sejam
intencionalmente submetidos ao Licenciador
para inclusão no Trabalho pelo proprietário dos
direitos autorais ou por uma pessoa física ou
jurídica autorizada a apresentar em nome do
proprietário dos direitos autorais. Para os fins desta
definição, “submetido” significa qualquer forma
de comunicação eletrônica, verbal, ou por escrito
enviada ao Licenciador ou seus representantes,
incluindo mas não limitado à comunicação sobre
as listas de e-mail eletrônico, sistemas de controle
de código-fonte e sistemas de acompanhamento de
problemas que são gerenciados por, ou em nome do
Licenciador para a finalidade de discutir e melhorar
o Trabalho, mas excluindo a comunicação que está
visivelmente marcada ou de qualquer outra forma
designada por escrito pelo proprietário dos direitos
autorais como “Não uma Contribuição”.
“Contribuinte” significa o Licenciador ou qualquer
indivíduo ou Entidade Legal em nome de quem uma
Contribuição é recebida pelo Licenciador e depois
incorporada no Trabalho.
2. Concessão de Licença de Direitos Autorais.
Sujeito aos termos e condições desta Licença,
cada Colaborador concede a Você uma licença de
direitos autorais perpétua, mundial, não exclusiva,
sem custos, livre de royalties e irrevogável para
reproduzir, preparar Trabalhos Derivados, exibir
publicamente, executar publicamente, sublicenciar e
distribuir o Trabalho e tais Trabalhos Derivados sob
o formato Fonte ou Objeto.
3. Concessão de Licença de Patente. Sujeito aos
termos e condições desta Licença, cada Colaborador
concede a Você uma licença de patente perpétua,
mundial, não exclusiva, sem custos, livre royalties,
irrevogável (exceto como indicado nesta seção)
para fazer, encomendar, usar, oferecer para venda,
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vender, importar e transferir de alguma outra forma
o Trabalho, onde tal licença se aplica somente
àquelas reinvindicações de patentes licenciáveis
por tal Colaborador necessariamente infringidas
somente por sua(s) Contribuição(ões) ou por
combinação de sua(s) Contribuição(ões) com o
Trabalho para o qual tal Contribuição(ões) foi(ram)
enviada(s). Se você instituir litígio de patente contra
qualquer entidade (incluindo uma reinvindicação
ou reconvenção em uma ação judicial), alegando
que o Trabalho ou uma contribuição incorporada
no Trabalho constitui violação de patente direta ou
contributiva, então quaisquer licenças de patentes
concedidas a você sob esta Licença para tal
Trabalho cessarão na data de em que tal litígio for
arquivado.
4. Redistribuição. Você pode reproduzir e distribuir
cópias do Trabalho ou de Trabalhos Derivados por
qualquer meio, com ou sem modificações, e em
formato de Fonte ou Objeto, desde que Você atenda
as seguintes condições:
a) Você deve dar a quaisquer outros destinatários
do Trabalho ou dos Trabalhos Derivados uma cópia
desta Licença; e
b) Você deve fazer com que quaisquer arquivos
modificados contenham avisos visíveis informando
que Você mudou os arquivos; e
c) Você deve manter, no formato de Fonte de
qualquer obra derivada que distribuir, todos os
direitos autorais, de patente, de marca e avisos de
atribuição do formato Fonte do Trabalho, excluindo
aqueles avisos que não pertencem a qualquer parte
dos Trabalhos Derivados; e
d) O trabalho inclui um arquivo de texto de “AVISO”
como parte de sua distribuição, então qualquer
Trabalho Derivado que você distribuir deverá incluir
uma cópia legível dos avisos de atribuição contidos
em tal arquivo de AVISO, excluindo aqueles avisos
que não pertencem a qualquer parte dos Trabalhos
Derivados, em pelo menos um dos seguintes locais:
dentro de um arquivo de texto de AVISO distribuído
como parte dos trabalhos derivados; dentro do
formato de Fonte ou da documentação, se fornecido
juntamente com os Trabalhos Derivados; ou em uma
exibição gerada pelos Trabalhos Derivados, se e
onde quer que tais avisos de terceiros normalmente
aparecem. O conteúdo do arquivo de AVISO é
apenas para fins informativos e não modifica a
licença. Você pode adicionar seus próprios avisos
de atribuição dentro dos Trabalhos Derivados que
Você distribuir, juntamente ou como um adendo
ao texto de AVISO do Trabalho, desde que tais
avisos de atribuição adicional não possam ser
interpretados como modificadores da licença.
Você pode adicionar sua própria declaração
de direitos autorais às suas modificações e
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pode fornecer termos e condições adicionais
ou de licença diferentes para uso, reprodução
ou distribuição de suas modificações, ou para
quaisquer Trabalhos Derivados como um todo,
desde que o uso, reprodução e distribuição do
Trabalho de outra forma esteja em conformidade
com as condições indicadas nesta Licença.
5. Submissão de contribuições. A menos que
você explicitamente diga o contrário, qualquer
Contribuição intencionalmente enviada para inclusão
no Trabalho por Você para o Licenciador deverá
ser sob os termos e condições desta Licença, sem
condições ou termos adicionais. Não obstante o
disposto acima, nada neste documento substitui ou
modifica os termos de qualquer contrato de licença
separado que você possa ter executado com o
Licenciador em relação a tais Contribuições.
6. Marcas comerciais. Esta licença não concede
permissão para usar nomes comerciais, marcas
comerciais, marcas de serviço ou nomes de produto
do Licenciador, exceto conforme necessário para
uso razoável e habitual na descrição da origem do
Trabalho e para reprodução do conteúdo do arquivo
de anúncio.
7. Isenção de responsabilidade de garantia.
A menos que exigido por lei ou acordado por
escrito, o Licenciador fornece o Trabalho (e cada
Contribuinte fornece suas Contribuições) “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIAS
OU CONDIÇÕES DE QUALQUER TIPO, expressas ou
implícitas, incluindo, sem limitação, QUAISQUER
GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE TÍTULO, NÃO
VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE ou ADEQUAÇÃO
PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Somente
você é responsável por determinar a adequação
do uso ou da redistribuição do Trabalho e assumir
quaisquer riscos associados ao seu exercício de
permissões sob esta licença.
8. Limitação de Responsabilidade. Em nenhuma
circunstância e sob nenhuma teoria jurídica, seja
em ato ilícito (incluindo negligência), contrato,
ou outra forma, a menos que exigido pelas leis
aplicáveis (como atos deliberados e grosseiramente
negligentes) ou acordado por escrito, nenhum
Contribuinte responsabilizará Você por danos,
incluindo danos diretos, indiretos, especiais,
acidentais ou consequenciais resultantes desta
Licença ou fora do uso ou por incapacidade de usar
o Trabalho (incluindo, mas não limitado a, danos por
perda de boa vontade, interrupção do trabalho, falha
ou mau funcionamento de computador, ou todos
e quaisquer outros danos comerciais ou perdas),
mesmo que tal Contribuinte tenha sido avisado da
possibilidade de tais danos.
9. Aceitação de garantia ou Responsabilidade
adicional. Enquanto redistribuir o Trabalho ou seus

Trabalhos Derivados, Você pode optar por oferecer,
e cobrar uma taxa, por aceitação de suporte,
garantia, indenização ou outras obrigações de
responsabilidade ou direitos consistentes com esta
Licença. No entanto, ao aceitar tais obrigações,
Você pode agir somente em seu próprio nome e
sob sua exclusiva responsabilidade, não em nome
de qualquer outro Contribuinte, e somente se Você
concordar em indenizar, defender e isentar a cada
Contribuinte por quaisquer obrigações contraídas,
ou direitos reivindicados, contra tal Contribuinte em
virtude de sua aceitação de qualquer garantia ou
responsabilidade adicional.
FIM DOS TERMOS E CONDIÇÕES
ANEXO: Como aplicar a Licença Apache ao seu
trabalho.
Para aplicar a Licença Apache ao seu trabalho,
anexe o seguinte aviso de boilerplate com
os campos assinalados entre colchetes “[]”
substituídos pela sua própria informação de
identificação. (Não inclua os colchetes!) O texto
deve ser incluído na sintaxe de comentário
apropriada para o formato do arquivo. Nós também
recomendamos que um arquivo ou um nome de
classe e descrição do propósito sejam incluídos na
mesma “página impressa” que o aviso de direitos
autorais para facilitar a identificação entre os
arquivos de terceiros.
Copyright 2008 Chris Davis
Licenciado sob a Licença Apache, Versão 2.0 (a
“Licença”); você não pode 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.
=========================================
ncurses
Copyright \(co 1985, 1986, 1987, 1988
Digital Equipment Corporation, Maynard,
Massachusetts.
A permissão para usar, copiar, modificar e distribuir
esta documentação para qualquer finalidade e
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 da Digital não seja

usado em propaganda ou publicidade relacionada
à distribuição do software sem permissão
prévia específica por escrito. A Digital não faz
representações sobre a adequação do software
descrito aqui para qualquer finalidade. Ele é
fornecido “no estado em que se encontra’’ sem
garantia expressa ou implícita.
Copyright \(co 1985, 1986, 1987, 1988 X
Consortium
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, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO.
EM NENHUM CASO DEVE A X CONSORTIUM
SER RESPONSABILIZADA POR QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DANO OU OUTRA COISA, SEJA
EM AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU OUTROS,
DECORRENTE DE, RESULTANTE DE, OU EM
CONEXÃO COM O SOFTWARE OU O USO OU
OUTRAS NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.
Com exceção conforme contido no presente aviso,
o nome da X Consortium não poderá ser usado em
publicidade ou outra forma para promover a venda,
o uso ou outras negociações deste Software sem
autorização prévia por escrito da X Consortium.
=========================================
O Opera Browser® reconhece a utilização das
seguintes bibliotecas internamente:
Chromium - http://www.chromium.org
cJSON - http://cjson.sourceforge.net/
BigInteger - http://www.chiark.greenend.org.
uk/~sgtatham/putty/
Fontconfig - http://www.fontconfig.org
ARPHIC PUBLIC LICENSE - http://www.freedesktop.
org/wiki/Software/CJKUnifonts/Download
Bitstream Vera fonts - http://www.gnome.org/
fonts/#Final_Bitstream_Vera_Fonts
VL Gothic fonts - http://dicey.org/vlgothic/index.html
Nanum fonts - http://hangeul.naver.com/
Boost - http://www.boost.org/

43

libcurl - http://curl.haxx.se/
libcurl - lib/krb5.c - http://curl.haxx.se/cvssource/
lib/krb5.c
libcurl - lib/security.c - https://github.com/bagder/
curl/blob/master/lib/security.c
David M. Gay’s rotinas de ponto flutuante - http://
www.netlib.org/fp/
anotações dinâmicas - http://code.google.com/p/
data-race-test/wiki/DynamicAnnotations
Netscape Portable Runtime (NSPR) - http://www.
mozilla.org/projects/nspr/
SuperFastHash de Paul Hsieh - http://www.
azillionmonkeys.com/qed/hash.html
Valgrind - http://valgrind.org
Rede de serviços de segurança (NSS) - http://www.
mozilla.org/projects/security/pki/nss/
open-vcdiff - http://code.google.com/p/open-vcdiff
Almost Native Graphics Layer Engine - http://code.
google.com/p/angleproject/
Brotli - https://code.google.com/p/fontcompression-reference/
dom-distiller-js - https://code.google.com/p/domdistiller
Expat - http://sourceforge.net/projects/expat/
fontconfig - http://www.freedesktop.org/wiki/
Software/fontconfig/
FREETYPE2 SOFTWARE - https://android.
googlesource.com/platform/external/freetype/
harfbuzz-ng - http://harfbuzz.org
iccjpeg - http://www.ijg.org
International Components for Unicode - http://site.
icu-project.org/
Lista de palavras em chinês e japonês - http://src.
chromium.org/viewvc/chrome/trunk/deps/third_
party/icu42/source/data/brkitr/
google-jstemplate - http://code.google.com/p/
google-jstemplate/
Khronos header files - http://www.khronos.org/
registry
LevelDB: A Fast Persistent Key-Value Store - http://
code.google.com/p/leveldb/
libevent - http://www.monkey.org/~provos/libevent/
libjingle - http://code.google.com/p/webrtc/
Software livre da JPEG do Grupo Independent JPEG
- http://www.ijg.org/
libjpeg-turbo - http://sourceforge.net/projects/
libjpeg-turbo/
libpng - http://libpng.org/
libsrtp - http://srtp.sourceforge.net/srtp.html
libvpx - http://www.webmproject.org
WebM container parser and writer. - http://www.
webmproject.org/code/
WebP codificador/decodificador de imagem - http://
developers.google.com/speed/webp
libxml - http://xmlsoft.org
libxslt - http://xmlsoft.org/XSLT
libyuv - http://code.google.com/p/libyuv/
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linux-syscall-support - http://code.google.com/p/
linux-syscall-support/
mesa - http://www.mesa3d.org/
modp base64 decoder - http://code.google.com/p/
stringencoders/
mt19937ar - http://www.math.sci.hiroshima-u.
ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/emt19937ar.html
Netscape Plugin Application Programming Interface
(NPAPI) - http://mxr.mozilla.org/mozilla-central/
source/modules/plugin/base/public/
OpenSSL - http://openssl.org/source/
opus - http://git.xiph.org/?p=opus.git
OTS (OpenType Sanitizer) - http://code.google.
com/p/ots/
PLY (Python Lex-Yacc) - http://www.dabeaz.com/
ply/ply-3.4.tar.gz
Polymer - http://www.polymer-project.org
Protocol Buffers - http://protobuf.googlecode.com/
svn/trunk
Quick Color Management System - https://github.
com/jrmuizel/qcms/tree/v4
re2 - uma biblioteca eficiente, com princípios de
expressão regular - http://code.google.com/p/re2/
skia - http://code.google.com/p/skia
SMHasher - http://code.google.com/p/smhasher/
Snappy: Um compressor/descompressor rápido http://code.google.com/p/snappy/
sqlite - http://sqlite.org/
tcmalloc - http://gperftools.googlecode.com/
WebRTC - http://www.webrtc.org
x86inc - http://git.videolan.org/?p=x264.
git;a=blob;f=common/x86/x86inc.asm
zlib - http://zlib.net/
url_parse - http://mxr.mozilla.org/comm-central/
source/mozilla/netwerk/base/src/nsURLParsers.cpp
V8 JavaScript Engine - http://code.google.com/p/v8
Strongtalk - http://www.strongtalk.org/
boringssl - https://boringssl.googlesource.com/
boringssl
crashpad- https://crashpad.googlecode.com/
LZ4 - https://github.com/Cyan4973/lz4/blob/master/
contrib/djgpp/LICENSE
mock - https://github.com/testing-cabal/mock/blob/
master/LICENSE.txt
Mojo- https://github.com/domokit/mojo
Serviços Mojo - https://github.com/domokit/mojo
Animações da Web JS - https://github.com/webanimations/web-animations-js
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