
Όροι Σύμβασης Άδειας Χρήσης 
Λογισμικού της Fon 

Το υλικολογισμικό το οποίο σας παρέχεται προς χρήση από την Fon Wireless Limited αποτελεί 
ένα σύνολο προγραμμάτων (βλ. κατωτέρω) τα οποία έχουν δημιουργηθεί δυνάμει της άδειας 
GPL, και διανέμεται προς εγκατάσταση σε συγκεκριμένα μοντέλα router WIFI Linksys (WRT54G 
και WRT54GS).  

«Υλικολογισμικό για τη δημιουργία και διαχείριση Σημείων Πρόσβασης WIFI για την Κοινότητα 
της Fon».  

Το παρόν υλικολογισμικό είναι δωρεάν λογισμικό. Μπορείτε να το αναδιανείμετε και/ή 
μεταβάλλετε σύμφωνα με τους όρους GNU GNU General Public License όπως αυτοί 
δημοσιεύονται από το Free Software Foundation, στην τρέχουσα έκδοσή του (2).  

Το παρόν πρόγραμμα διανέμετε με την προσδοκία ότι θα σας φανεί χρήσιμο, ωστόσο ΔΕΝ 
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ: είτε από σιωπηρή ΕΜΠΟΡΙΚΗ εγγύηση είτε από εγγύηση 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Παρακαλούμε ανατρέξατε στο GNU της Γενικής 
Δημόσιας Άδειας για περισσότερες πληροφορίες.  

Θα πρέπει να έχετε λάβει αντίγραφο της Γενικής Δημόσιας Άδειας μαζί με το παρόν πρόγραμμα. 
Αν όχι, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στο Free Software Foundation, Inc. στη διεύθυνση 
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA.  

Πηγαίος Κώδικας Fonbasic 

Το παρόν υλικολογισμικό περιέχει διάφορα λογισμικά τρίτων. Όλες οι ειδικές προσθήκες της Fon 
ή της OpenWrt καλύπτονται από σχετική άδεια σύμφωνα με τους όρους του GNU της Γενικής 
Δημόσιας Άδειας (έκδοση 2). Μπορείτε να βρείτε τους ακριβείς όρους της άδειας χρήσης άλλων 
μερών στα μη τροποποιημένα αρχεία τα οποία περιέχονται στην πηγαία έκδοση, στον κατάλογο 
«dl».  

 Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πηγαίο κώδικα Fonbasic για το router Linksys, με βάση 
OpenWrt, στην ιστοσελίδα  

http://download.Fon.com/firmware/0.6.6/Fonbasic-0.6.6.tar.bz2  

 Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πηγαίο κώδικα Fonbasic για το Fonera, με βάση 
OpenWrt, στην ιστοσελίδα  

http://download.Fon.com/firmware/Fonera/latest/Fonera.tar.bz2  

 Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πηγαίο κώδικα Fonbasic για το Fonera+, με βάση 
OpenWrt, στην ιστοσελίδα  

http://download.Fon.com/firmware/Foneraplus/latest/Foneraplus.tar.bz2  

 Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πηγαίο κώδικα Fonbasic για το Fonera+, με βάση 
OpenWrt, στην ιστοσελίδα  

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://corp.fon.com/en/legalnotice/software-license
http://corp.fon.com/en/legalnotice/software-license
http://corp.fon.com/en/legalnotice/software-license


http://download.Fon.com/firmware/Foneraplus/latest/Foneraplus.tar.bz2  
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