Qualcomm সফ্টওয়্য়ার ও অ্যাপ সম্পর্কে আরও জানুন
Qualcomm Incorporated এর অধিভু ক্ত সংস্থাগুধি মোবাইি ধিভাইসসর পারফরসেন্স উন্নত করসত, বযাটাধর
পাওয়ার সংরক্ষসে সহায়তা করসব এবং ধিভাইসসর ধিরাপত্তা উন্নধতর জিয সহায়তা করসত ধবধভন্ন সফ্টওয়যার,
অযাপ এবং পধরসেবা প্রদাি কসর। এইসব সফ্টওয়্য়াসরর অযাপগুসিার েসিয ধিম্নধিধিতগুধি হি:
Qualcomm অ্বস্থান
Qualcomm অবস্থাি (আসে “Izat” িাসে পধরধিত ধিি) হি োধকি ি যুক্তরাসে Qualcomm Technologies,
Inc, ইউসরাপীয় অর্িনিধতক অঞ্চসির মদশগুধিসত QT Technologies Ireland Limited এবং মকাধরয়া প্রজাতসে
(দধক্ষে মকাধরয়া িাসেও পধরধিত) Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH এর একটি প্রযুধক্ত।
Qualcomm অবস্থাি আপিার ধিভাইসসর অবস্থাি আরও দ্রুত ও ধিভুি িভাসব ধিিিারে করসত অবস্থাি সক্ষে
করসত পাসর-এেিধক আপিার ধিভাইস যিি শধক্তশািী GPS ধসেিযাি িা মপসিও। যিি আপধি এেি
অযাপ বা পধরসেবা বযবহার কসরি মযগুধির জিয অবস্থাসির মিটা প্রসয়াজি হয় তিি Qualcomm অবস্থাি
আপিার ধিভাইসসক বযাটাধর পাওয়ার সংরক্ষে করসত সহায়তা কসর। যধদ আপধি অবস্থাি সক্ষধেত অযাপ
বযবহার কসরি, তিি আপিার ধিভাইস অযাপ প্রদািকারীসদর ধিভাইসসর অবস্থাি পাঠাসত পাসরি। অযাপ
প্রদািকারীসদর প্রদত্ত অবস্থাসির তর্য মসইসব প্রদািকারীসদর শতি াবিী এবং মোপিীয়তা িীধত দ্বারা পধরিাধিত
হয়। মসইসব অযাপ প্রদািকারীসদর শতি াবিী এবং মোপিীয়তা িীধত মদসি মিওয়া বাঞ্ছিীয়।
Qualcomm অবস্থাি কািাকাধি মোবাইি টাওয়ার এবং WiFi অযাসেস পসয়সের অবস্থাি সম্পসকি আপিার
ধিভাইসস মিটা পযিায়ক্রসে িাউিসিাি কসর। আপিার ধিভাইসসর অবস্থাি এবং বযাটাধরর পাওয়ার সংরক্ষে
করার জিয সহায়তা করসত এই মিটা হয়সতা আপিার ধিভাইসসর মসন্সরগুধির মর্সক মিটা মযেি
জাইসরাসকাপ বা অযাকসসসিসরাধেটার সেধিত হসত পাসর।
Qualcomm অবস্থাি পযিায়ক্রসে আোসদর অিিয সফ্টওয়যার ID, আপিার ধিভাইসসর অবস্থাি (দ্রাধিোংশ,
অক্ষাংশ এবং উচ্চতা, এবং তার অধিশ্চয়তা) এবং কািাকাধির মোবাইি টাওয়ার এবং Wi-Fi হটস্পট,
ধসেিযাসির শধক্ত এবং সেয় (একসে, “অবস্থাসির তর্য”) পাঠায়। মযসকাি ইোরসিট মযাোসযাসের োিযসে
আেরা আপিার ধিভাইসসর বযবহৃত IP ঠিকািাও আেরা পাই। আোসদর সুরক্ষা, েূিযায়ি এবং আোসদর
ধসসেসের পারফরসেন্স উন্নত করসত আেরা ময অবস্থাসির তর্য, সফ্টওয়যার ID এবং IP ঠিকািা এবং
অিযািয তর্য সংগ্রহ কধর তা বযবহার কধর।
Qualcomm অবস্থাি আোসদর সংগ্রহ করা তর্য সুরক্ষার জিয ধবধভন্ন যুধক্তসঙ্গত এবং উপযুক্ত ধিরাপত্তা
বযবস্থা বযবহার কধর। এিাড়াও, আেরা স্থায়ীভাসব আোসদর সফ্টওয়যার ID বা IP ঠিকািা সহ অবস্থাসির
তর্য সঞ্চয় কধর িা এবং Qualcomm অবস্থাি বযবহারকারী বযধক্তেতভাসব শিাক্ত করার প্রসিষ্টা আেরা কধর
িা। আপিার ধসসেসের পারফরসেন্স উন্নত করসত আপিার অবস্থাসির তর্য আপিার সফ্টওয়যার ID এবং IP
ঠিকািা স্থায়ীভাসব েুসি মদওয়ার সেসয়র পর তর্য পাওয়ার ধেশ ধদি পযিন্ত সংযুক্ত র্াসক। আপিার IP
ঠিকািা এবং সফ্টওয়যাসরর ID েুসি মফিার পর, মোবাইি টাওয়ার এবং WiFi অযাসেস পসয়সের অবস্থাি
সংক্রান্ত একটি মবিাধে মিটাসবস ততরী করসত অবস্থাসির তর্য একধেত কধর।
যধদ আপধি মকাধরয়া প্রজাতসে র্াসকি, তাহসি Qualcomm অবস্থাি পধরসেবা অবস্থাসির তর্য সুরক্ষা আইি
(“আইি”) মেসি িসি এবং এই আইসির অিীিস্থ সংধিষ্ট অধিকার আপিার আসি। আোসদর মকাধরয়া
িীধত সম্পসকি প্রশ্ন বা েন্তসবযর জিয, অিুগ্রহ কসর এই ঠিকািায় আোসদর সসঙ্গ মযাোসযাে করুি:

Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
েসিাসযাে আইধি ধবভাে
4th, 15th, 16th & 17th Fl.
119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820
দধক্ষে মকাধরয়া
মটধিসফাি িম্বর: 82-2-3404-1114
Qualcomm প্রযুক্তি প্রক্তির্বদন (QTR) -- ডায়াগনক্তিক পক্তরসংখ্যান
QTR হি োধকি ি যুক্তরাসে Qualcomm Technologies, Inc, ইউসরাপীয় অর্িনিধতক অঞ্চসি QT
Technologies Ireland Limited দ্বারা প্রদত্ত একটি প্রযুধক্ত। QTR এগুধি সংগ্রহ করসত পাসর: (i)
ধিভাইসস ইিেি র্াকা অযাপ এবং/অর্বা পধরিাধিত অযাসপর িাে, (ii) কিধফোসরশি তর্য (মযেি
প্রস্তুতকতি া, েসিি, অপাসরটিং ধসসেে এবং সংকরে, ফােিওয়যার এবং সংকরে, ওয়যারসিস কযাধরয়ার, মদসশর
মোবাইি মকাি এবং মিটওয়াকি মকাি এবং ধিপসসট ধসধরয়াি িম্বর (যা আপিাসক শিাক্ত কসর িা)),
(iii) ধিভাইসসর পারফরসেসন্সর এবং সুরক্ষার পধরসংিযাি (মযেি CPU, GPU বা মোসিে পারফরসেন্স)
এবং (iv) মসন্সর মিটা যা আপিাসক শিাক্ত করসব িা, যা েধত পধরোপ কসর, অধভেুি এবং মফাসির
িারপাসশর পধরসবশেত অবস্থাি। মিটা এিধক্রপ্ট করা WiFi অর্বা আপিার মোবাইি মিটওয়াসকি র োিযসে
সীধেত পধরোসে আপসিাি হয়।
ওয়যারসিস পারফরসেসন্সর উন্নধত করসত, বযাটাধর পাওয়ার সংরক্ষে করসত, ধিরাপত্তার বযবস্থার ধবকাশ
িটাসত এবং আোসদর বযবসা পধরিািিার উন্নধত করসত পরবতী প্রজসের মোবাইি প্রযুধক্তর ধবকাশ িটাসত
আোসদর সহায়তা করা সহ এই িীধতসত বধেিত উসেসশযর জিয QTR দ্বারা সংেৃহীত মিটা আেরা বযবহার
কধর। এিাড়াও আেরা QTR মিটা ওয়যারসিস মকধরয়ার বা ধিভাইসসর প্রস্তুতকতি াসদর ওয়যারসিস ধিভাইস,
মিটওয়াকি এবং ধিরাপত্তা উন্নধতর জিয সহায়তা করসত প্রদাি করসত পাধর।
QTR “Qualcomm Technologies Reporting” এর অিীসি Android মসটিংস মেিুসত তর্য সংগ্রহ ধিবিািি
েুক্ত করার পিন্দ প্রদাি কসর। ধিবিািি েুক্ত আপিার ধিভাইসসর পারফরসেন্স মিসেটিভভাসব প্রভাধবত
করসব।
ধকিু মিাট: মযসকাি ইোরসিট সংসযাসের োিযসে, আেরা ধিভাইসসর বযবহৃত IP ঠিকািা পাব, ধকন্তু
পাওয়ার পর স্থায়ীভাসব েুসি মফিব। যধদ QTR আোসদর মকাি মিটা পাঠায় যা এই মোপিীয়তা িীধতসত
উধিধিত মিই, তা বযধক্তেত তর্য হসত পাসর, আেরা মসই তর্য পাওয়ার পর অধবিসম্ব েুসি মফিব। QTR
এর ধকিু সংকরসেও ধিভাইসসর “ইোরিযাশািাি মোবাইি ইক্যযপসেে আইসিধেফায়ার (IMEI)” সংগ্রহ
করার ক্ষেতা র্াকসিও, এই ক্ষেতা বতি োসি বযবহার করা হয় িা। যধদ ভধবেযসত আেরা IMEI সংগ্রহ
কধর, তাহসি তা প্রসযাজয সেস্ত তর্য সুরক্ষা এবং মোপিীয়তা আইি অিুসাসর প্রসয়াজিীয় উসেসশয প্রকাশ
করার উসেসশয সংগ্রহ করা হসব। পধরসশসে, QTR এর ধকিু সংকরসেরও আপিাসক ধিভাইসসর অবস্থাসির
তর্য আোসদর কাসি পাঠাসিার ক্ষেতা প্রদাি কসর। যধদ আপধি আোসদর অবস্থাসির তর্য পাঠাসত সম্মত
হি, তাহসি আোসদর সহায়তার জিয আেরা সেসয় সেসয় আপিার ধিভাইসসর অবস্থাি সংগ্রহ করসত পাধর,
মযেি দুবিি ওয়যারসিস ধসেিাি সহ এিাকা শিাক্ত করা।
Snapdragon Smart Protect

Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protect হি ইউসরাপীয় অর্িনিধতক অঞ্চসি QT Technologies Ireland
Limited এবং োধকি ি যুক্তরাসের Qualcomm Technologies, Inc. এর দ্বারা প্রদত্ত Android ধভধত্তক
ধিভাইসসর (“Smart Protect”) একটি ধিরাপত্তা সফ্টওয়যার পধরসেবা। Smart Protect ধিভাইসস ইিেি
র্াকা Android অযাসপর আিরে পযিসবক্ষে কসর এবং সম্ভাবয malware, spyware, adware এবং
ransomware আিরে শিাক্ত করসত মেধশি িাধিিং বযবহৃত কসর। Smart Protect এই িরসের আিরে
আোসদর গ্রাহসকর ধিভাইসস ইিেি র্াকা তৃ তীয় পসক্ষর ধিরাপত্তা অযাপসক জািায়।
Smart Protect উন্নত করার জিয এবং এই মোপিীয়তা িীধতসত আেরা মযসব অিযািয বযবহার সম্পসকি
বেিিা কসরধি তার সহায়তা করসত, Smart Protect আোসদরসকর অযাসপর িাে, ময কাযিকিাসপর কারসে
সতকি তা, ধিভাইসসর মেৌধিক তর্য মযেি প্রস্তুতকতি া, েসিি এবং অপাসরটিং ধসসেসের সংকরে এবং
ধিভাইস কিধফোসরশি সম্পধকি ত মিটা মযেি ভাো মসটিং, পধরসেবা প্রদািকারী এবং মদসশর মকাি সহ
সম্ভাবয malware শিাক্তকরসের সারাংশ পাঠায়।
Vellamo
Vellamo হি Qualcomm Innovation Center, Inc পধরিাধিত Android ধভধত্তক ধিভাইসসর (“Vellamo”)
জিয একটি মবঞ্চোধকি ং সফ্টওয়যার। Vellamo ইিেি র্াকা ধিভাইসসর ধসসেে পারফরসেন্স ধবসিেে কসর ও
ধরসপাটি কসর। এিাড়াও আপধি আোসদর পরীধক্ষত অিযািয ধিভাইসসর সসঙ্গ আপিার ধিভাইসসর
পারফরসেসন্সর সসঙ্গ তু িিা করসত পাসরি, এইরকে করসি আপিার ধিভাইস আোসদরসক পরীক্ষার ফিাফি ও
ধসসেে তর্য পাঠাসত পাসর। এই িরসির ধসসেে তসর্য এগুসিা র্াকসত পাসর: ধিভাইসসর প্রস্তুতকতি ার িাে,
েসিি এবং সংকরে; আপিার ধিভাইসসর হািিওয়যার সম্পসকি তর্য মযেি প্রসসসর, মেেধর এবং উপিভয
মসন্সর; িরে এবং অপাসরটিং ধসসেসের সংকরে; ধিসসের তর্য; ইোরসিট মপ্রাসটাকসির ঠিকািা, ব্রাউজার
ইউজার এসজে এবং ধিভাইস ময মিটওয়াসকি সংযুক্ত মসই মিটওয়াসকি র মোবাইি মিটওয়াকি সম্পসকি তর্য।
আপিার অিুসরাি করা পারফরসেন্স মবঞ্চোধকি ং পধরসেবা প্রদাি করা এবং মোবাইি ধিভাইস পারফরসেন্স
“বাস্তব-জেত” পধরসংিযাি কম্পাইি করা সহ এই িীধতসত বধেিত ময উসেসশয আেরা তর্য বযবহার কধর।
XTRA – পূবের্ াক্তিি GNSS উপগ্রর্ের কক্ষপর্ের ডডটা
XTRA হি মোবাইি ধিভাইস পারফরসেন্স উন্নধত করার জিয োধকি ি যুক্তরাসে Qualcomm Technologies,
Inc, ইউসরাপীয় অর্িনিধতক অঞ্চসি QT Technologies Ireland Limited দ্বারা প্রদত্ত একটি প্রযুধক্ত। XTRA
Qualcomm মর্সক একটি মিটা ফাইি িাউিসিাি কসর মযিাসি মলাবাি মিধভসেশি সযাসটিাইট ধসসেে
(GNSS) সযাসটিাইসটর পূবিসিাধেত কক্ষপর্ রসয়সি। XTRA মিটা ফাইি বযবহার করা হসি তা ধিভাইসসর
অবস্থাি েেিা করসত সেয় কোয়, তাই অবস্থাি ধভধত্তক অযাপগুসিা বযবহার করার সেয় সেয় বাাঁিায় এবং
বযাটাধর শধক্ত বাাঁিায়। এিাড়াও XTRA সফ্টওয়যাসরর িতু ি সংকরে আোসদর কাসি অল্প পধরোে মিটা
আপসিাি কসর। আেরা মসই আপসিাি করা মিটা এই িীধতসত বধেিত উসেসশযই বযবহার করব, মযেি
পধরসেবার োি, ধিরাপত্তা এবং অিন্ডতা বজায় এবং উন্নধত করা। XTRA ধিম্নধিধিত িরসির মিটা
আপসিাি কসর; একটি এসিাসেসিাভাসব মজিাসরট করা অিিয ID, ধিপসসসটর িাে, ধসধরয়াি িম্বর, XTRA
সফ্টওয়যার সংকরে, মদসশর মোবাইি মকাি এবং মিটওয়াকি মকাি (মদসশর এবং ওয়যারসিস ওপাসরটসরর
শিাক্তকরসের েঞ্জুধর),অপাসরটিং ধসসেে এবং সংকরসের িরি, ধিভাইসসর প্রস্তুতকতি া এবং েসিি,
অযাধেসকশি প্রসসসর ও মোসিসের মশে বুসটর সেয় এবং ধিভাইসস আোসদর সফ্টওয়্য়াসরর তাধিকা।

