
 

 Giraffic Video Acceleratorתוכנת מאיץ הוידאו של ג'יראפיק  – הסכם רישיון למשתמש הקצה

הזרמת ל ,מאובטחתו רשתנה אפליקציית משתמש קצה מבוססת הישל ג'יראפיק ידאו המאיץ אפליקציית 
כן הורדת תושידור ויעילות של האמינות והמהירות, את ה משפרתאשר , תאחרעתירת תוכן מדיה ו ,וידאו

 מהאינטרנט. 

 התוכנה: ימצא כי אפליקציית מאיץ הוידיאו של ג'יראפיקמשתמשי קצה של 

 ההורדמאיצה את ה ( וההזרמהstreaming ) עתירת תוכןשל מדיה. 

  פסהרוחב ומשאבי המחשב בפועלת ברקע עם שימוש מזערי הינה ( להעלאהupload).  

, כולל ראפיקיג'תוכן ברשת ( הcaches)י וידאו משיג זאת על ידי תיאום כל מצבורהיישום מאיץ 
מקורות אחרים. משרתי אינטרנט ומצבורי תוכן בהקצה, כמו גם  ימשתמששל תוכן במחשבם מצבורי 

 :של ג'יראפיק וידאוהמאיץ  על מנת להאיץ את תהליך ההורדה, יישום

o  הזרמת נתונים  שלמשתמשת בטכנולוגיה מתקדמת(Streaming ) השימוש כדי לייעל את
 פס ולשפר את מהירות ההורדה של משתמשי הקצה.הרוחב ב

o המידע יותר של קובץ יםמחפש מקורות מהירים יותר / קרוב. 
o  תוכן\מידעמקורות רבים של לקצה המשתמש מחשב בין מחבר. 

o  בתנועהזמניים תעבורה עומסי האינטרנט או ברשת  יםעומסועוקף מנתב הורדה. 

"ההסכם"(. הסכם זה הוא הסכם להלן: )להלן  קצה למשתמש אבטהן הסכם רישיו את שים לב: נא קרא בעיון

", או "שלנו"( ואתה )יחיד או ישות(. הסכם זה אנו" "אנחנו", ""Giraffic ג'יראפיק ) "ג'יראפיק" משפטי בין
שלנו ושירותים קשורים שלנו  האצת הוידיאו יישוםבולהשתמש נסות מציין את התנאים שבהם מותר לך ל

מכל מידע דיגיטלי קבל מעת לעת, כדי ל על שינויים שיחולו בה" או "התוכנה"(, אפליקציהבשם "יחד  ו)יכונ
 מפיצים אשר עובדים עם ג'יראפיק.אשר פורסם באינטרנט על ידי סוג שהוא 

 , תוכנות בטארישיון משתמש קצההסכם . 1

מסמך בתוכנה כפוף גם ל ימוש)א( על ידי התקנת או שימוש בתוכנה, הנך מסכים להיות מחויב בהסכם זה. הש
. אם אינך מסכים להיות מחויב בהסכם זה על דרך ההפניה שולבמ, אשר של ג'יראפיק "תמדיניות הפרטיו"

להתקין או להשתמש בתוכנה. ניתן להסיר את התוכנה באמצעות תהליך הסרת התקנה אסור לך  ,בהסכם זה
 < הוספה/הסרה של תוכניות.-סטנדרטית תחת לוח הבקרה 

 תטא ציבוריגירסת בב( )
כמו א" וגם "י"כמות שה זמינהא יבטא, וה זמינה בגרסתהתוכנה ידוע לך כי כי מאשר ומצהיר בזאת אתה 

משוב על איכות ושימושיות של תוכנה. התוכנה עשויה לכלול טעויות או אי  המטרה של מתןזמין" לצורך ש
ציוד היקפי )כולל, ו/או מים ו/או מידע מהמחשב אובדן נתונ או השחתת מידע, תקלותדיוקים שעלולים לגרום 

גיבוי של כל הנתונים והמידע לך לבצע  ממליצהג'יראפיק  .ו, שרתים ומחשבים( הקשורים אלימבלי להגביל
את כל הסיכונים  ךנוטל על עצמ האתכל הציוד ההיקפי לפני שימוש בתוכנה. על גבי על המחשב והנמצאים 

הוצאות אינטרנט, ל תשלום גישה, כל מבלי להגבילוש שלך בתוכנה, לרבות וואת כל העלויות הקשורות לשימ
. ציוד ההיקפי, וכל נזק לציוד, תוכנה, מידע או נתוניםבמחשב ובשל השימוש בשנגרמו והוצאות גיבוי, עלויות 

 אינה מחויבת לספק כל תחזוקה, תמיכה טכנית או אחרת עבור התוכנה.ג'יראפיק בנוסף, 



 

 

  וכנהתבשינוי )ג( 
זכות לשנות, להשעות או להפסיק את השירות הבסיסי של התוכנה )או כל חלק מהם(, שומרת את הג'יראפיק 

באופן זמני או קבוע, בכל עת, או מעת לעת, עם או בלי הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית 
ו/או באמצעות שלה רסום באתרים על כל שינוי כאמור לגבי התוכנה על ידי פרשאית ליתן הודעה ג'יראפיק 

לא תהיה אחראית לך או לכל צד שלישי בשל כל שינוי או הפסקה של ג'יראפיק שתוכנה. אתה מסכים ה
אין כל מחויבות מפורשת או משתמעת לספק, או להמשיך לספק, 'יראפיק כי לג תוכנה. אתה מאשרהשימוש ב

, ככל רשאית בכל עת, על פי הודעה מראשג'יראפיק , , עכשיו או בעתיד, ובנוסףהתוכנה, או כל חלק ממנאת ה
 תשלומים עבור התוכנה.לגבות או  לחייב ,נדרש על פי הדין החלש

  משוב )ד(
הערות, הצעות, או משוב אחר על השימוש העביר ספק לך הזדמנות לת ג'יראפיקבמסגרת השימוש בתוכנה, 

להשתמש בכל  תהיה חופשיהג'יראפיק , ר שימושהאוסשלך בתוכנה. אתה מסכים כי בהיעדר הסכם כתוב נפרד 
 .משוב שאתה מספק לכל מטרה שהיא

 
 יד רישיון תוכנה וסימנים מסחריים. עותק יח2

 
סחר בינלאומיים. אתה יכול להתקין ולהפעיל את  יעל פי חוק נתבזכויות יוצרים ומוג נת)א( התוכנה מוג

 .לעשות אחרתשיון מיוחד ירלך  הג'יראפיק העניק אםבלבד, אלא  /אישיהתוכנה במחשב יחיד לשימוש פנימי
, אינך הרשום לעיל)ב( כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה על ידינו שמורות. מבלי לגרוע מכלליות 

 :רשאי
(i) ת התוכנה )או כל חלק של התוכנה(להעתיק א. 
(ii)  לשימוש עם תוכנות אחרות המרכיבימרכיב כלשהו מלשנות את התוכנה או להפריד. 
(iii) שבו  חשבממהלהעביר את התוכנה למעט האפשרות את התוכנה לידי אדם אחר ) להעביר

 .(התוכנה הותקנה למחשב אחר שלך
(iv) ( הידור לאחורdecompileשל )  ,הינדוס לאחור ) פירוק למרכיבים אושפת הקודreverse 

engineering )יס אשר בבסלגלות כל מידע קנייני כל ניסיון או של התוכנה בכל דרך אחרת

 או  ;התוכנה
(v) ו/או מדינהבין אם  חוקי , כל חוק או תקנה החלים הלהשתמש בתוכנה בכל דרך אשר מפר 

 .אחרים חוק או תקנה ו/אובינלאומי חוק  ו/אומקומי חוק 
 שיוןירה" הם סימנים מסחריים שלנו, וכי ג'יראפיק" ו "Giraffic Video Acceleratorכן, אתה מצהיר כי "כמו )ג( 

ו/או בסימנים מסחריים אחרים  אינו מקנה לך כל זכות מכל סוג שהוא בסימנים מסחריים אלהעיל המוענק דל
. לדוגמה, אין לך זכות להשתמש, להעתיק, לשנות, או להציג בפומבי את הסימנים המסחריים, של ג'יראפיק

כים, תבניות, , מסמאשר הם מוצמדים לדיווחיםואתה לא יכול להסיר, לשנות או למחוק סימנים מסחריים 
כל , אתה לא יכול לסייע או לאפשר לכל אחד לעשות וכןבאמצעות שימוש בתוכנה.  ושנוצר תמונות מסך וכו'
 הסכם זה.על פי  דבר האסור עלייך

)ד( מוסכם בזאת כי ג'יראפיק מעניקה רישיון שימוש לתוכנה ולא מוכרת אותה. אנו הבעלים של כל עותק של 
 ן הרוחני המגולמות בתוכנה.התכונה וכל זכויות הקניי

 שדרוג. 3

באופן לשדרג וכי מעת לעת אנו עשויים להוציא גרסאות משודרגת של התוכנה ובאופן אוטומטי להוריד  מובהר
כדי לשמור על אבטחת התוכנה, לשדרג ב. הדבר נעשה שלך המחשבגבי את הגרסה של התוכנה על אלקטרוני 

תנאי כי ים התוכנה. אתה מסכים לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכולשדרג את תכונות  התוכנה את פרוטוקול
 .היה כפוף להסכם זהת. כל גרסה משודרגת של התוכנה השדרוגגרסאות הסכם זה יחולו על כל 

 והמידע שלך  של ג'יראפיקוידאו ה. הפעלת יישום מאיץ 4



 

)"תוכן  שהופץדיגיטלי  מידעב להשתתפותפקודות ונתונים הקשורים  תשלח ותקבלהתוכנה ש)א( אתה מסכים 
 אחרים כדי להקל על הורדת תכנים שפורסמו.  ג'יראפיקויישומי ג'יראפיק רשת  אל ומאת"( מופץ

לשרת אינטרנט רגיל. מידע זה עשוי לכלול  מופץ בדומהלהחזיק מידע על העברת תוכן  העשוי ג'יראפיק)ב( 
המידע אינו קשור למידע אישי המאפשר בץ. גודל הקוכן זמן ו ,שהתקבל של התוכן URL-, כתובת הIPכתובת 

 . זיהוי
  :, אתה מסכים שלאה, שימוש בתוכנה וקבלת שירותיםהורדל)ג( כתנאי 
(i) לנסות לחדור, לשנות את התוכנה או השירותים בכדי  בתוכנה או בשירותים שלנו להשתמש

, או להשיג לפלוש לפרטיות, להשיג זהות על מנת, הקשורים בהםשלנו או כל חומרה או תוכנה 
התקין את שאחר  המשתמש קצכל  שלכתובות אינטרנט, מידע אישי או פרוטוקול של 

רשת למחובר ההתוכנה, או לשנות, למחוק או לפגוע בכל מידע במחשב של כל משתמש קצה 
 ;אחרבאופן או  ג'יראפיק

(ii) ות , או לבצע כל פעולה שהיא, להתערב או לנסקובץ אצווה להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או
 ותרשתות הקשורהאו השירותים שלנו או כל שרת או  לשבש את העבודה התקינה של התוכנה

תוכנה )כולל גישה לתקנות של רשתות המחוברות הדרישות או המדיניות, את התוכנה, או ל
 (;העוברים בהםור של נתונים בלתי מורשה להשתמש, או ניט

(iii)  או לחשוף כל סוד מסחרי אחרות רוחני הפרת זכויות קנייןהפרת זכויות יוצרים או בלעסוק ,
 ו/או  חיסיון;סודיות, עבודה או הסכמי או מידע חסוי בניגוד להוראות 

(iv) או לעסוק בכל פעילות בלתי חוקית לתכנן. 
 

  שהופצוכל שליטה על תכנים בעלת או  נתבוח האינ. ג'יראפיק 5

שהופץ יהיה עניין שבינך לבין הצד  י זכויותיך ביחס לתוכן, אזבתוכן שהופץאם תבחר להוריד ולהשתמש 
בתנאי , הצד השלישי הסכם רישיון ספק תוכן שלהשלישי שהפיץ את התוכן המופץ, ועלול להיות מושפע מ

שימוש לא תהיה אחראית לכל  ג'יראפיק וקווים מנחים או על פי הדין החל.אחרת מדיניות כל או  השימוש
  בנוגע ל:אחריות כל  ומבלי להגביל, לרבות שהופץבתוכן כלשהו 

(i) שהופץ של כל תוכן ואו שלמות ופונקציונליות, ביצועים, אמיתות, דיוק , 
(ii)  או גוזל קניין רוחני, של זכות יוצרים או זכות אחרת בפוגע  שהופץעבור כל טענה כי התוכן

לפרטיות או פרסום, משמיץ כל אדם או עסק, או גס או פוגע בצורה אחרת מפר זכות כלשהי 
 , וכן או לא מתאים

(iii)  המידע הנאסף ממך, אם בכלל, על ידי ספקי תוכן צד שלישי לפני, במהלך או אחרי בקשתך
 .שהופצולהוריד תכנים 

 
  . עדכונים של תנאי השימוש6

אתה מכיר בעובדה כי מעת לעת אנו עשויים לשנות את התנאים החלים על השימוש בתוכנה. הודעה על 
. ג'יראפיק"באתר " יםתוכנה המופיעבתנאי השימוש ביחס לעד הקובע עדכונים אלה יסופקו על ידי פרסום המו

אם תמשיך להשתמש בתוכנה השימוש הנכונים למועד השימוש,  ומסכים להיות מחויב בתנאי מקבלאתה 
 לאחר המועד הקובע של תנאי שימוש אלה.

 
 הסרת אחריות. 7

אינה  ג'יראפיקמפורשת או מכללא.  "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא,על בסיס התוכנה מסופקת 
לגבי סחירות, מפורשת ו/או אחריות משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות  אחריות מקבלת על עצמה כל

סחר.  ינוהלמהלך עסקים רגיל, שימוש או הפרה וכל אחריות אחרת הנובעת מת ו/או התאמה למטרה מסוימ
המצוינת  תקופת האחריותלמשך תוגבל  בזאתת מפורשו תמוכחש אשר לאשל כל אחריות משתמעת תוקפה 

באמצעות שימוש מופצים החומרים התוכנה או הואינה מתחייבת כי מעניקה מצג אינה ג'יראפיק  .להלן



 

תוכנה זו  המורידמשגיאות.  יםאו נקי יםעדכניו ים, מאובטחים, מדויקניםבתוכנה יהיו מדויקים, מלאים, אמי
 .ואחראי על ציות לחוק המקומי וזאת על אחריות ה, עושותאחר אזורים/מדינותמכמה 
 

 . הגבלת אחריות8

, הדירקטורים, בעלי בה , נושאי המשרהג'יראפיקמפורש ומאשר כי בשום מקרה לא תהיה במסכים )א( אתה 
, אלדוגמפיצוי לכל נזק מיוחד, עונשי, מקרי, תוצאתי או חברות קשורות לה או בעלות רישיון אחראים המניות, 

כשל או תקלה, אובדן מוניטין, אובדן רווחים, אובדן נתונים , אך לא רק, דמי נזיקין בגין אובדן שימושלרבות 
או כל נזק מסחרי אחר והפסדים ו/או מידע, גישה לא מורשית ו/או אובדן של מידע המאפשר זיהוי אישי שלך, 

, נושאי המשרה, 'יראפיקג, גם אם זה הסכםבקשר עם או  התוכנה או השימוש בההנובעים או בקשר עם 
. מדינות נזק שכזהיודעו לגבי האפשרות של החברות הקשורות או בעלות הרישיון הדירקטורים, בעלי המניות, 

או נסיבתיים, כך שההגבלה או ההחרגה לעיל תוצאתיים ו הגבלה של נזקים החרגה אמסוימות אינן מתירות 
 . ובו בלבד במקרה זה אינן חלות עליך

על כל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קווי טלפון, מערכות מחשב מקוונות,  תאחראי האינ קג'יראפי)ב( 
עקב בעיות טכניות או עומס התנועה בנגנים דוא"ל או תקלה בכל שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, 

מהשתתפות או בע נוקשור או התוכנה, לרבות פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם בבאינטרנט או 
על כל נזק או אובדן, כולל  תאחראי ג'יראפיקעם התוכנה. בשום מקרה לא תהיה כלשהו בעזרת הורדת חומר 

פציעה או מוות, כתוצאה משימוש בתוכנה או התנהגות של כל משתמשי התוכנה, בין אם באופן מקוון או לא 
 מקוון. 

נזק  ותמחריגאחריות, או  ות, מסיראחריות ותר מגבילאשמודע ומסכים כי הוראות על פי הסכם זה,  ה)ג( את
כי הם היסוד להבנת הצדדים וכן, של הסכם זה,  מהותיים םאו תרופות הם תנאיו/או נזקים אחרים ו/תוצאתי 

של ההסכם, אחרת  הבשום הורא יותובלתי תלו נפרדות בדבר הקצאת סיכונים. בהתאם לכך, הוראות אלו יהיו
או התרחשות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה ו/כל הפרה לללא קשר  ,וניתנו לאכיפה ככאלה

 ויעמד סעדים, נזק תוצאתי או נזקים אחרים אווהחרגת , הסרת אחריותמסכים כי כל המגבלות של אחריות, 
על תרופה הבלעדית ללאכיפה על פי התנאים שלהם, גם בנסיבות הגורמות ויהיו ניתנים באופן מלא,  םבתוקפ

 .חר ייעודהשלא למלא אזה פי הסכם 

 . זכויות קנייניות9

, ייםמסחר ותסודהנוגעות לשומרים בידיהם את כל זכויות היוצרים, זכויות לה שיון יומעניקי הר ג'יראפיק 
או בקשר לתוכנה. אתה מכיר בעובדה כי התוכנה  המוגנתוכל זכות קניינית אחרת  פטנטים, סימני מסחר

 מעניקי הרישיון שלה. /או לו ג'יראפיקלמידע קנייני וסודי השייך  או משלבתו/כוללת 

 ההסכם. סיום 11

עליך להשמיד את כל העותקים  ,במקרה כאמור .ההסכם בכל עת וללא הודעה מוקדמת אנו רשאים לסיים את
ות לא יגביל כל זכ ההסכם על ידי ג'יראפיק. סיום או בשליטתך מיד עם סיום ההסכם שברשותךשל התוכנה 

אשר על פי . כל תנאי מתנאי ההסכם הזה זכויות שביושראחרת שלנו או סעדים על פי הסכם זה או על פי דין או 
 . התקיים לאחר סיומו של ההסכם, ימשיך לחול גם לאחר סיומו של הסכם זהנועד ל הקשרו

 . הדין החל 12

כללי  שלשראל, ללא קשר או יישום תוכנה יהיו כפופים לחוקי מדינת יאו תביעה בקשר לכל טענה והסכם זה 
 ברירת הדין.

  



 

 . ייצוא 13

ארצות הברית, כולל אך לא רק את תקנות מינהל בקרת היצוא של אתה מכיר בעובדה כי התוכנה כפופה לחוקי 
 את התוכנה בניגוד לחוקים אלו.תשלח ייצא מחדש או ת, תייצאהייצוא. אתה לא 

 . חוזים אלקטרוניים ורשומות14

 :חשבתועניין על פי הסכם וכל מטרה אחרת על פי כל דין, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא  לכל דבר
(i) כממלאה אחר דרישת הכתב , 
(ii) וכן כממלאה אחר דרישת החתימה , 
(iii)  במהלך העסקים  שהוקמו ומתוחזקיםאו רשומות  םאלקטרונימקבצים מסמך כאשר מודפס

במפורש על כל זכות להתנגד מוותר  אתה ."מקוריתעסקית  הרשומ" אזי יראו בו כהרגיל, 
הטענה כי  בסיסשל הסכם זה או כל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר על  אכיפתואו  לתוקפו

. התקשורת לא התמלאה דרישת הכתב, או דרישת החתימה או כי ההסכם אינו מקורי
כראיה בהליכים כלשהם, תהא קבילה בין הצדדים באותה מידה,  הוצגההאלקטרונית, אם 

 נייר. על גבי ותמתוחזקה מקוריותחת אותם תנאים כמו רשומות עסקיות ות

 ויתורו נתיקות. 15

לאכיפה על פי כל דין, יתר ההוראות  נתאו בלתי נית תא בלתי חוקייהסכם זה הב המופיעהאם הוראה כלשהי 
הסכם זה נאי תחת ת בביצוע פעולה כלשהילאכיפה מלאה. עיכוב  בתוקפן ויהיו ניתנותשל הסכם זה יישארו 

מורשה כדין של  נציגעל ידי בכתב במפורש  הויתרג'יראפיק אלא אם  ,ג'יראפיקויתור על ידי  והיהולא 
 .ג'יראפיק

 . שינוי16

. ג'יראפיקאתה לא יכול לשנות תנאי מהתנאים של הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת נציג מוסמך על 
 .6לפי סעיף  אנו עשויים לתקן מכאן ולהבא הסכם זה בכל עת

 . שונות17

פי הסכם זה ללא הסכמה אחרים על או חובות  יואו להעביר את חובות ואת זכויותי הלקוח אינו רשאי להמחות
, ג'יראפיקלהפרה של הסכם זה יגרום נזק בלתי הפיך שב. הלקוח מכיר בכך ג'יראפיק מאת מראש ובכתב

לבקש סעד של צו מניעה נגד  תהיה זכאית ג'יראפיק ומסכים כי, בנוסף לכל התרופות האחרות הקבועות בחוק,
בכתב או בעל פה,  . הסכם זה מבטל כל הסכם קודם אחר,או ערובה להפקיד ערבותהצורך כל הפרה כזו מבלי 
 ג'יראפיקלקוח לבין ה. כל פעולה או סכסוך בין המופיע בו בין הצדדים הנוגעים לנושא תוכל תקשורת אחר

  .יפו די בית המשפט המוסמך בתל אביבייושבו באופן בלעדי על י
 
 
 


