Qualcomm સૉફ્ટવેર અને એપ્લિકેશન્સ વવશે વધુ જાણો
Qualcomm Incorporated પેટાકંપનીઓ મોબાઇિ ઉપકરણના પ્રદશશનને સુધારવા, બૅટરી પાવરનુ ં સંરક્ષણ
કરવામાં સહાય કરવા અને ઉપકરણ સુરક્ષાને બહેતર બનાવવામાં સહાય માટે વવવવધ સૉફ્ટવેર,
એપ્લિકેશનો અને સેવાઓ પ્રદાન કરે છે . તે પૈકી સૉફ્ટવેર એપ્લિકેશન્સ નીચે જણાવેિ છે :
Qualcomm સ્થાન
Qualcomm સ્થાન (અગાઉ " IZat") એ યુ.એસ.માં Qualcomm Technologies, Inc. દ્વારા ઓફર કરાયેિ
તકનીક, યુરોવપયન ઇકોનોવમક એરરયામાંના દે શોમાં QT Technologies Ireland Limited અને કોરરયા
રરપબ્લિક ઓફ કોરરયા (ઉફશ સાઉથ કોરરયા) માં Qualcomm CDMA ટેક્નૉિૉજી (કોરરયા) YH. Qualcomm
સ્થાન તમારા ઉપકરણને તેના સ્થાનને વધુ ઝડપથી અને સચોટતાથી વનધાશરરત કરવા માટે સક્ષમ કરી શકે
છે - જ્યારે તમારું ઉપકરણ મજબ ૂત GPS વસગ્નિ મેળવવા માટે અસમથશ હોય ત્યારે પણ. જ્યારે તમે
એપ્લિકેશન્સ અથવા સેવાઓને સ્થાન ડેટાની આવશ્યકતા હોય ત્યારે Qualcomm સ્થાન તમારા ઉપકરણને
પણ બૅટરી પાવરને સંરક્ષક્ષત કરવામાં સહાય કરી શકે છે . જો તમે સ્થાન-સક્ષમ એપ્લિકેશન્સનો ઉપયોગ
કરો છો, તો તમારું ઉપકરણ તેના સ્થાનને આવા એપ્લિકેશન પ્રદાતાઓને મોકિી શકે છે . એપ્લિકેશન
પ્રદાતાઓને પ્રદાન કરે િ સ્થાન મારહતી તેમના વનયમો અને ગોપનીયતા નીવતઓ દ્વારા સંચાક્ષિત થાય છે .
અમે ભિામણ કરીએ છીએ કે તમે તે એપ્લિકેશન પ્રદાતાઓની શરતો અને ગોપનીયતા નીવતઓનો સંદભશ
િો.
Qualcomm સ્થાન સમયાંતરે નજીકના સેલ્યુિર ટાવસશ અને WiFi ઍક્સેસ પોઈન્ટના સ્થાનો સંબવં ધત
તમારા ઉપકરણ પર ડેટા ડાઉનિોડ કરે છે . આ ડેટાનુ ં તમારા ઉપકરણ પર સેન્સરથી ડેટા સાથે જોડાય છે ,
જેમ કે ગેરોસ્કોપ અથવા એક્સીિરોમીટર, તમારા ઉપકરણને તેન ુ ં સ્થાન વનધાશરરત કરવામાં અને બૅટરી
પાવરનુ ં સંરક્ષણ કરવા માટે છે .
Qualcomm સ્થાન સમયાંતરે અમને એક અનન્ય સૉફ્ટવેર ID, તમારા ઉપકરણનુ ં સ્થાન (રે ખાંશ, અક્ષાંશ
અને ઊંચાઇ, અને તેની અવનવિતતા) અને નજીકના સેલ્યુિર ટાવસશ અને Wi-Fi હોટસ્પોટ્સ, સંકેતની શક્ક્ત
અને સમય (એકંદરે , "સ્થાન ડેટા") મોકિે છે . કોઈપણ ઇન્ટરનેટ સંચારની જેમ, અમે તમારા રડવાઇસનો
ઉપયોગ કરીને IP સરનામુ ં પણ પ્રાલત કરીએ છીએ. અમે અમારી વસસ્ટમ્સના પ્રદશશનને સુરક્ષક્ષત, મ ૂલ્યાંકન
અને સુધારવામાં સહાય માટે સ્થાન ડેટા, સૉફ્ટવેર ID અને IP સરનામાંઓ અને અન્ય ડેટા એકવિત કરીએ
છીએ.
Qualcomm સ્થાન અમે એકવિત કરીએ છીએ તે ડેટાનુ ં રક્ષણ કરવા માટે વ્યાજબી અને યોગ્ય સુરક્ષા
માપદં ડોનો ઉપયોગ કરે છે . વધુમાં, અમે તમારા ડેટાને સ્થાને તમારા સૉફ્ટવેર ID અથવા IP સરનામાં
સાથે કાયમી સંગ્રહ કરતા નથી, ન તો અમે Qualcomm સ્થાન વપરાશકતાશ ઓને વ્યક્ક્તગત રૂપે ઓળખવા

પ્રયાસ કરીએ છીએ. વસસ્ટમ પ્રદશશન વધારવા માટે તમારું સૉફ્ટવેર ID અને IP સરનામુ ં રસીદથી િીસ
રદવસ માટે તમારા સ્થાન ડેટા સાથે સંકળાયેલ ું છે પછી તે કાયમ માટે કાઢી નાખવામાં આવે છે . IP
સરનામાઓ અને સૉફ્ટવેર ID ને દૂ ર કયાશ પછી, અમે સેલ્યુિર ટાવસશ અને Wi-Fi ઍક્સેસ પોઈન્ટના સ્થાનો
અંગે અનામ ડેટાબેસ બનાવવા માટે સ્થાન ડેટાને એકવિત કરીએ છીએ.
જો તમે કોરરયા પ્રજાસત્તાકમાં છો, તો Qualcomm સ્થાનની સેવા સ્થાન મારહતી સુરક્ષા કાયદા ("કાયદો")
નુ ં પાિન કરે છે અને તમે કાયદા હેઠળ સંબવં ધત અવધકારો માટે હકદાર છો. કોરરયામાં અમારા પ્રયાસો
વવશે પ્રશ્નો અથવા રટલપણીઓ માટે, કૃપા કરીને આના પર અમારો સંપકશ કરો:
Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
ધ્યાન રડપાટશ મેન્ટ
4th, 15th, 16th & 17th Fl.
119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820
કોરરયા પ્રજાસત્તાક
ટેિીફોન નંબર: 82-2-3404-1114

Qualcomm ટે કનોલોજી રિપોરટિંગ (QTR) -- ડાયગ્નોસ્સ્ટક સ્ટેરટસ્સ્ટક્સ
યુ.એસ.માં Qualcomm Technologies, Inc. અને યુરોવપયન ઇકોનોવમક એરરયામાં QT Technologies
Ireland Limited QTR તકનીકી પ્રદાન કરે છે . QTR એકવિત કરી શકે છે : (i) રડવાઇસ પર સ્થાવપત અને /
અથવા ચાિી રહેિ એપ્લિકેશન્સના નામો, (ii) રૂપરે ખાંકન મારહતી (જેમ કે મેક, મોડેિ, ઓપરે રટિંગ વસસ્ટમ
અને વઝશન, ફમશવેર અને વઝશન, વાયરિેસ કેરરયર, મોબાઇિ દે શ કોડ અને નેટવકશ કોડ અને ચીપસેટ
સીરીયિ નંબર (જે તમને ઓળખાવતા નથી)), (iii) ઉપકરણ પ્રદશશન અને સુરક્ષા આંકડા (જેમ કે CPU,
GPU, અથવા મોડેમ પ્રદશશન), અને (iv) સેન્સર ડેટા કે જે તમને ઓળખશે નહીં, અક્ષભગમ, અને
પયાશવરણીય પરરક્સ્થવતઓ. ડેટા તમારા એન્ક્ન્િલટેડ Wi-Fi દ્વારા અથવા મયાશરદત પ્રમાણમાં તમારા સેલ્યુિર
નેટવકશ મારફતે અપિોડ કરવામાં આવે છે .
ુ માટે QTR એકવિત કરીએ છીએ, જેમાં વાયરિેસ પ્રભાવ સુધારવા, બૅટરી
અમે આ નીવતમાં વણશવેિ હેતઓ
પાવરનુ ં સંરક્ષણ કરવા, અદ્યતન સુરક્ષા ઉપાયો વવકસાવવા અને અમારા ક્ષબઝનેસ ઓપરે શન્સમાં સુધારો
કરવા માટે અમને આગિી પેઢીની મોબાઇિ તકનીકો વવકસાવવામાં સહાય કરવા સરહતની મારહતીનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . અમે વાયરિેસ વાહકો અથવા ઉપકરણના ઉત્પાદકો સાથે વાયરિેસ ઉપકરણો,
નેટવક્સશ, અને સુરક્ષાને સુધારવા માટે QTR ડેટાને પણ શેર કરી શકીએ છીએ.

QTR એ હેરડિંગ હેઠળ, એન્રોઇડ સેરટિંગ્સ મેન ૂમાં “Qualcomm ટેક્નોિોજીસ રરપોરટિંગ” માં ડેટા સંગ્રહમાંથી
બહાર નીકળે છે . પસંદ કરવાનુ ં તમારા ઉપકરણના પ્રદશશનને નકારાત્મક રીતે અસર કરશે નહીં.
થોડી નોંધો:

કોઈપણ ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની જેમ, અમે રડવાઇસનો ઉપયોગ કરતા IP સરનામુ ં પ્રાલત

કરીશુ,ં પરં ત ુ અમે રસીદ પછીથી તરત તેને કાઢી નાખીશુ.ં જો QTR અમને આ મારહતીને ખાનગી
મારહતીમાં ઓળખી ન શકે, તો અમે તરત જ આવી મારહતીને રસીદ પછી કાઢી નાખીશુ.ં QTR ના કેટિાક
વઝશન પાસે ઉપકરણના "આંતરરાષ્ટ્રીય મોબાઇિ સાધનો ઓળખકતાશ (IMEI)" ની એકવિત કરવાની
ક્ષમતા પણ છે , પરં ત ુ આ ક્ષમતા હાિમાં ઉપયોગમાં િેવાતી નથી. જો, ભવવષ્ટ્યમાં, અમે IMEI એકવિત
ુ માટે અને િાગુ પડતા તમામ ડેટા રક્ષણ અને ગોપનીયતા કાયદા
કરીએ છીએ, તે ખુલ્િા, જરૂરી હેતઓ
અનુસાર એકવિત કરવામાં આવશે. છે લ્િે, QTR ની કેટિીક આવ ૃવત્તઓ પાસે પણ અમને ઉપકરણ સ્થાન
ડેટા મોકિવા માટે તમને ઑલટ-ઇન કરવાની ક્ષમતા છે . જો તમે અમને સ્થાન ડેટા મોકિવા માટે પસંદ
કરો છો, તો અમે સમયાંતરે પોતાને મદદ કરવા માટે તમારા ઉપકરણનુ ં સ્થાન એકવિત કરી શકીએ છીએ,
ઉદાહરણ તરીકે, ઓછા વાયરિેસ વસગ્નિ કવરે જવાળા વવસ્તારોને ઓળખવા માટે.
Snapdragon Smart Protect
Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protect યુ.એસ. ઇકોનોવમક એરરયા અને Qualcomm ટે ક્નોિોજજસ,
ઇન્ક. માં યુ.એસ. Smart Protec માં QT Technologies Ireland Limited દ્વારા િાવવામાં આવેિ એન્રોઇડઆધારરત રડવાઇવસસ (“Smart Protect”) માટે સુરક્ષા સૉફ્ટવેર સેવા છે . જે ઉપકરણ પર તે ઇન્સ્ટોિ કરે લ ું
છે તેના પર એન્રોઇડ એપ્લિકેશન્સ, અને malware, spyware, adware અને ransomware સંભવવત સ ૂચક
વતશણ ૂકોને ઓળખવા માટે મશીન વશક્ષણનો ઉપયોગ કરે છે . Smart Protect આ પ્રકારના ઉપકરણો પર
સ્થાવપત અમારા ગ્રાહકના ત ૃતીય-પક્ષ સુરક્ષા એપ્લિકેશન્સને આવા વતશણ ૂકોની જાણ કરે છે .
Smart Protect સુધારવામાં મદદ માટે, અને અન્ય ઉપયોગો જે અમે આ ગોપનીયતા નીવતમાં વણશવે છે ,
Smart Protect અમને એપ્લિકેશનના નામ અને તેની પ્રવ ૃવત્ત સરહત સંભવવત malware શોધનો સારાંશ
મોકિે છે , જે ઉપકરણ વવશેની ચેતવણી, મ ૂળભ ૂત ડેટા જેમ કે મેક, મોડેિ અને ઑપરે રટિંગ વસસ્ટમ સંસ્કરણ
અને ઉપકરણ ગોઠવણી વવશેનો ડેટા, જેમ કે ભાષા સેરટિંગ, વાહક અને દે શ કોડ.
Vellamo
Vellamo Qualcomm ઇનોવેશન સેન્ટર, ઇન્ક દ્વારા િાવવામાં આવેિા એન્રોઇડ- આધારરત ઉપકરણ
(“Vellamo”) માટે એક બેન્ચમાકશ સૉફ્ટવેર એપ્લિકેશન છે . Vellamo વવશ્િેવષત કરે છે અને તે જે ઉપકરણ
પર ઇન્સ્ટોિ કરે લ ું છે તેના વસસ્ટમ પ્રદશશનનો અહેવાિ આપે છે . તમે પરીક્ષણ કરે િ અન્ય ઉપકરણો સાથે
તમારા રડવાઇસનાં પ્રદશશનની તુિના કરવાનુ ં પણ પસંદ કરી શકો છો અને આમ કરવાથી, તમારું ઉપકરણ
અમને પરીક્ષણના પરરણામો અને વસસ્ટમ મારહતી મોકિી શકે છે . આવી વસસ્ટમ મારહતી શામેિ હોઈ શકે
છે : ઉપકરણ ઉત્પાદકનુ ં નામ, મોડેિ અને સંસ્કરણ; તમારા ઉપકરણ પર હાડશ વેર વવશેની મારહતી જેમ કે

પ્રોસેસર, મેમરી, અને ઉપિલધ સેન્સર; ઑપરે રટિંગ વસસ્ટમના પ્રકાર અને સંસ્કરણ; પ્રદશશન મારહતી;
ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોિ સરનામુ,ં બ્રાઉઝર વપરાશકતાશ એજન્ટ, અને સેલ્યુિર નેટવકશ વવશેની મારહતી જેમાં
ુ માટે અમે એકવિત કરીએ છીએ તે ડેટાનો ઉપયોગ
ઉપકરણ જોડાય છે . અમે આ નીવતમાં વણશવેિ હેતઓ
કરીએ છીએ, જેમાં તમે કામગીરીની બેન્ચમારકિંગ સેવા પ ૂરી પાડવા અને મોબાઇિ ઉપકરણની કામગીરી
વવશેના "વાસ્તવવક દુવનયાની" આંકડાને સંકિન કરવા સરહતનો સમાવેશ છે .
ુ ાનનત GNSS સેટેલાઇટ ઓર્બિટ ડેટા
XTRA – અનમ
XTRA એ Qualcomm Technologies, Inc. દ્વારા યુ.એસ. અને QT Technologies Ireland Limited દ્વારા
યુરોવપયન ઇકોનોવમક એરરયામાં ઓફર કરવામાં આવતી ટેક્નૉિૉજી છે જે મોબાઇિ રડવાઇસની કામગીરીમાં
સુધારો કરે છે . XTRA, Qualcomm માંથી ડેટા ને ડાઉનિોડ કરે છે જેમાં ગ્િોબિ નેવવગેશન સેટેિાઇટ
વસસ્ટમ (GNSS) ઉપગ્રહોની અનુમાવનત ભ્રમણ કક્ષાઓ છે . XTRA ડેટા ફાઇિનો ઉપયોગ કરવાથી
ઉપકરણને તેના સ્થાનની ગણતરી કરવાની જરૂર પડે છે , આમ સ્થાન-આધારરત કાયશિમોનો ઉપયોગ કરતી
વખતે સમય અને બૅટરી પાવર બચત કરે છે . XTRA સૉફ્ટવેરની નવી આવ ૃવત્તઓ પણ અમને નાની
ુ માટે અપિોડ કરે િ ડેટાનો ઉપયોગ કરીએ
રકમનો ડેટા અપિોડ કરે છે . અમે આ નીવતમાં વણશવેિ હેતઓ
છીએ, જેમ કે સેવાની ગુણવત્તા, સિામતી અને અખંરડતતા જાળવવા અને સુધારવા. XTRA નીચેના ડેટા
પ્રકારોને અપિોડ કરે છે : રે ન્ડમિી જનરે ટેડ યુવનક ID, ચીપસેટ નામ અને સીરીયિ નંબર, XTRA સૉફ્ટવેર
વઝશન, મોબાઇિ દે શ કોડ અને નેટવકશ કોડ (દે શ અને વાયરિેસ ઓપરે ટરની ઓળખની મંજૂરી),
ઑપરે રટિંગ વસસ્ટમ અને વઝશનના પ્રકાર, ઉપકરણ મેક અને મોડેિ, એપ્લિકેશન પ્રોસેસર અને મોડેમના
છે લ્િા નફા પછીનો સમય, અને ઉપકરણ પર અમારા સૉફ્ટવેરની સ ૂક્ષચ.

