
 

 

Fuse - תנאי שימוש נוספים 

 .2016ביוני  16: תאריך עדכון

  com.Adobeשמתווספים ומהווים חלק מתנאי השימוש של , כפוף לתנאים נוספים אלה Fuse-השימוש שלך ב
לתנאים מודגשים אשר אינם . http://www.adobe.com/il_he/legal/terms.htmlשמופיעים בכתובת ") תנאים"ביחד (

 .מוגדרים להלן תהיה משמעות זהה לזו המוגדרת בתנאים

 :הגדרות נוספות. 1

 Adobeשמכילים נתונים שבבעלות  Colladaאו  BVH  ,FBX  ,OBJקובצי הנפשה בתבניות ) א: פירושם נתוני הנפשה 1.1
 .Fuseממד של -דגמי הנפשה בתלת) ב; או שניתנו לה ברישיון

לשימושך או לשימוש , או הנגזר מהם, ש נתוני ההנפשה, פירושו היישום הנגזר או המוצר שנוצר על ידך שימוש סופי 1.2
 .לקוחותיך

 .ההנפשה ולנתוני לשירותים הקשור באופן אותן ולשנות המשתמש בדמויות להשתמש רשאי אתה 1.3

 .הענקת הרישיון .2

לא ניתן לרישוי משנה ולא ניתן להעברה להשתמש , לא בלעדי, מעניקה לך רישיון אישי Adobe, בכפוף למילוי התנאים מצדך
.  אתה רשאי ליצור מחדש ולהפיץ נתוני הנפשה אך ורק באופן הקשור לשימוש הסופי. בנתוני ההנפשה כדי ליצור שימוש סופי

, חל איסור מוחלט להפיץ מחדש. י ההנפשה לפני הטבעת נתוני הנפשה אלה בשימוש הסופיאתה רשאי לשנות את נתונ
 . לפרסם מחדש או למסחר את נתוני ההנפשה בנפרד מהשימוש הסופי או מחוץ לו

 .הגבלות. 3

לפרסם , ליצור מחדש, להעתיק ,להנדס לאחור, לשנות) i(אינך רשאי , )הענקת הרישיון( 2אלא אם ניתן במפורש בסעיף 
 .לספק ברישיון משנה או להפיץ באופן אחר את נתוני ההנפשה, להעביר, למכור, להחכיר, להשכיר) ii(לטעון או , מחדש

 .זכויות קניין. 4

 . הבעלות והעניין בנתוני ההנפשה ועליהם, שומרת בידיה את כל הזכויות Adobe, מעבר לזכויות שמוענקות במסמך זה
 ; כל זכות לשנות או ליצור עבודות נגזרות מנתוני ההנפשה) א: אין לך, )הענקת הרישיון( 2אלא אם ניתן במפורש בסעיף 

ואלה  Adobeשמות מסחריים או סימני שירות של , זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, זכות או עניין בפטנטים, כל רישיון) ב
ם או חוקים ותקנות "באופן שמפר חרם כלשהו של האואתה מסכים לא לייצא את נתוני ההנפשה . אינם ניתנים לך במסמך זה

 .ב"של ארה

 .דמויות משתמש. 5

 .המשתמש באופן הקשור לשירותים ולנתוני ההנפשה בדמויות להשתמשאתה רשאי 
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