Qualcomm ಸಾಫ್ಟ್ವ ೇರ್್ಮತ್ತು್ಅಪ್ಲಿಕ ೇಶನ್ಗಳ್ಬಗ್ ೆ್ಹ ಚ್ತು್ತಿಳಿದತಕ ೊಳಿಿ
Qualcomm Incorporated ನ ಆಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥೀವಥಗಳನತು
ಮೊಬಥೈಲ್ ಸ್ಾಧನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಥರ್ನತು ಸತಧಾರಿಸಲತ, ಬಾಾಟರಿ ರ್ಾರ್ವಾಗತರ್ುದನತು ತ್ಡಥಗಟಟಲತ
ನಥರವಾಗಲತ ಮತ್ತು ಸ್ಾಧನದ ಸತರಕ್ಷತಥರ್ನತು ಸತಧಾರಿಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಒದಗಿಸತತ್ುವಥ. ಅರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಳಗಿನ
ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರ ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನಗಳು ಸ್ಥೀರಿರತತ್ುವಥ:
Qualcomm ಲ ೊಕ ೇಶನ
Qualcomm ಲಥೊಕಥೀಶನ (ಹಂದಥ “IZat”) ಎನತುರ್ುದತ ರ್ತಎಸನಲ್ಲಿ Qualcomm Technologies, Inc. ಐರಥೊೀಪ್ಾ ಆರ್ಥಯಕ
ರ್ಲರ್ದಲ್ಲಿ QT Technologies Ireland Limited, ಕಥೊೀರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಾದಲ್ಲಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಥೊೀರಿಯಾ) Qualcomm CDMA
ಟಥಕಾುಲಥೊಜಿಸ (ಕಥೊೀರಿಯಾ) YH ಗಳು ಒದಗಿಸತತ್ತುರತರ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದಥ. Qualcomm ಲಥೊಕಥೀಶನ ನಿಮಮ
ಸ್ಾಧನಕಥಾ ಬಲ್ಲಷ್ಠ GPS ಸಿಗುಲ್ ಸಿಗತರ್ ಸ್ಾಧಾತಥ ಇಲಿದಿರತವಾಗಲೊ ನಿಮಮ ಸ್ಾಧನರ್ು ಹಥಚ್ತು ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು
ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಧಯರಿಸತರ್ುದನತು ಸ್ಾಧಾವಾಗಿಸಬಹತದತ. Qualcomm ಲಥೊಕಥೀಶನ ನಿೀರ್ು ಸೆಳದ ಡಥೀಟಾ
ಅಗತ್ಾವಾಗತರ್ ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥೀವಥಗಳನತು ಬಳಸಿದಾಗ ನಿಮಮ ಸ್ಾಧನಕಥಾ ಬಾಾಟರಿ ಶಕ್ತುರ್ನತು
ಉಳಿಸಲತ ಕೊಡ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹತದತ. ನಿೀರ್ು ಸೆಳ ಸಕ್ತರರ್ಗಥೊಳಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನಗಳನತು ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ, ನಿಮಮ
ಸ್ಾಧನರ್ು ತ್ನು ಸೆಳರ್ನತು ಅಂತ್ಹ ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನ ಒದಗಿಸತರ್ರ್ರಿಗಥ ಕಳುಹಸಬಹತದತ. ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನ ಪ್ೂರಥೈಕಥದಾರರಿಗಥ
ನಿೀಡತರ್ ಸೆಳ ಮಾಹತ್ತರ್ತ ಅರ್ರ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಾತಥರ್ ನಿೀತ್ತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಂತ್ತರಸಲಪಡತತ್ುವಥ.
ನಾನತರ್ ನಿಮಗಥ ಆ ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನ ಪ್ೂರಥೈಸತರ್ರ್ರ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಾತಥರ್ ನಿೀತ್ತಗಳನತು ಉಲಥಿೀಖಿಸತರ್ುದಕಥಾ
ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡತತಥುೀವಥ.
ಹತ್ತುರದ ಸ್ಥಲತಾಲರ ಟರ್ರಗಳು ಮತ್ತು WiFi ಆಕಥೆಸ ಪಾಯಂಟತಗಳ ಕತರಿತ್ತ Qualcomm ಲಥೊಕಥೀಶನ ನಿಮಮ
ಸ್ಾಧನಕಥಾ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಡೌನಲಥೊೀಡ್ ಮಾಡತತ್ುದಥ. ಈ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ತ್ನು ಸೆಳರ್ನತು ನಿಧಯರಿಸತರ್ುದಕಥಾ ಸಹಾರ್
ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ಬಾಾಟರಿ ಶಕ್ತುರ್ನತು ಉಳಿಸಲತ ಗಥೈರಥೊಸ್ಥೊಾೀಪ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ತೆಲರಥೊೀಮೀಟರನಂತ್ಹ ನಿಮಮ
ಸ್ಾಧನದ ಸ್ಥನೆರತಗಳ ಡಥೀಟಾದ ಜಥೊತಥರ್ಲ್ಲಿ ಸಂಯೀಜಿಸಬಹತದತ.
Qualcomm ಲಥೊಕಥೀಶನ ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ನಮಗಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರ ID, ನಿಮಮ ಸ್ಾಧನದ ಸೆಳ (ಅಕ್ಾಂಶ,
ರಥೀಖಾಂಶ, ಸಮತದರ ಮಟಟದಿಂದ ಎತ್ುರ ಮತ್ತು ಇದರ ಅನಿಶಿುತ್ತಥ) ಮತ್ತು ಹತ್ತುರದ ಸ್ಥಲತಾಲರ ಟರ್ರಗಳು, Wi-Fi
ಹಾಟಸ್ಾಪಟಗಳು, ಸಿಗುಲ್ ಸ್ಾಮಥಾಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್(ಒಟಾಟಗಿ “ಸೆಳ ಡಥೀಟಾ”)ರ್ನತು ಕಳುಹಸತತ್ುದಥ. ಯಾರ್ುದಥೀ
ಇಂಟರನಥಟ ಸಂರ್ಹನದಲ್ಲಿ ಇರತರ್ಂತಥ, ನಾರ್ು ನಿಮಮ ಸ್ಾಧನರ್ು ಬಳಸತತ್ತುರತರ್ IP ಅಡಥರಸ ಅನತು ಕೊಡ
ಪ್ಡಥರ್ತತಥುೀವಥ. ನಾರ್ು ಸೆಳ ಡಥೀಟಾ, ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರ ID ಗಳು ಮತ್ತು IP ಅಡಥರಸಗಳನತು, ಹಾಗೊ ನಾರ್ು ಸಂಗರಹಸತರ್
ಇತ್ರ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ನಮಮ ಸಿಸಟಮಗಳನತು ರಕ್ಷಿಸಲತ, ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ಸತಧಾರಿಸಲತ ಬಳಸತತಥುೀವಥ.

Qualcomm ಲಥೊಕಥೀಶನ ಸಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತು ಸೊಕುವಾದ ಸತರಕ್ಷತಾ ಕರಮಗಳನತು ನಾರ್ು ಸಂಗರಹಸತರ್
ಡಥೀಟಾರ್ನತು ರಕ್ಷಿಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಬಳಕಥ ಮಾಡತತ್ುದಥ. ಇದರಥೊಂದಿಗಥ, ನಿಮಮ ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರ ID ಅಥವಾ IP ಅಡಥರಸ
ಹಥೊಂದಿರತರ್ ಸೆಳ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಸಂಗರಹಸತರ್ುದಿಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ು Qualcomm ಲಥೊಕಥೀಶನ ಬಳಕಥದಾರರನತು
ವಥೈರ್ಕ್ತುಕವಾಗಿ ಗತರತತ್ತಸಲತ ಬರ್ಸತರ್ುದಿಲಿ. ಸಿಸಟಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಥರ್ನತು ಉತಥುೀಜಿಸಲತ ನಿಮಮ ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರ ID
ಮತ್ತು IP ಅಡಥರಸ ಸೆಳ ಡಥೀಟಾದಥೊಂದಿಗಥ ಪ್ಡಥದ ನಂತ್ರದ ಮೊರ್ತ್ತು ದಿನಗಳರ್ರಥಗಥ ಸಂಯೀಜಿಸಲಪಡತತ್ುವಥ, ಇದರ
ನಂತ್ರ ಇದನತು ಸಂಪ್ೂಣಯವಾಗಿ ಅಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. IP ಅಡಥರಸ ಹಾಗೊ ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರ ID ಗಳನತು ತಥಗಥದ ನಂತ್ರ,
ನಾರ್ು ಸೆಳ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಸ್ಥಲತಾಲರ ಟರ್ರಗಳು ಮತ್ತು WiFi ಆಕಥೆಸ ಪಾಯಂಟತಗಳ ಸೆಳದ ಕತರಿತ್ತ
ಅನಾಮಧಥೀರ್ವಾಗಿರತರ್ ಡಥೀಟಾಬಥೀಸ ರಚಿಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಒಟತಟಗೊಡಿಸತತಥುೀವಥ.
ನಿೀರ್ು ಕಥೊೀರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಾದಲ್ಲಿ ಇದದಲ್ಲಿ, Qualcomm ಲಥೊಕಥೀಶನ ಸ್ಥೀವಥರ್ತ ಲಥೊಕಥೀಶನ ಇನಫಾರ್ೀಯಶನ
ಪ್ರರಟಥಕ್ಷನ ಆಾಕ್ಟಟ (“ಆಾಕ್ಟಟ”) ಗಥ ಬದಧವಾಗಿರತತ್ುದಥ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯದಥರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸತುತ್ವಾಗಿರತರ್ ಹಕತಾಗಳನತು
ಹಥೊಂದಿರತತ್ತುೀರಿ. ಕಥೊೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಮ ರೊಢಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ಥುಗಳು ಅಥವಾ ಕರ್ಂಟತಗಳಿಗಾಗಿ, ದರ್ವಿಟತಟ
ನಮಮನತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ಕ್ತಯಸಿ:
Qualcomm CDMA ಟಥಕಾುಲಥೊಜಿಸ (ಕಥೊೀರಿಯಾ) YH
ಅಟಥನಶನ ಲ್ಲೀಗಲ್ ಡಿಪಾಟಯರ್ಂಟ
4ನಥೀ, 15ನಥೀ, 16ನಥೀ & 17ನಥೀ ಎಫ್ಐ.

119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820

ರಿಪ್ಬ್ಲಿಕ್ಟ ಆಫ್ ಕಥೊೀರಿಯಾ

ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖಥಾ: 82-2-3404-1114
Qualcomm ಟ ಕಾಾಲ ೊಜಿ್ರಿಪೇರ್ಟಿಂಗ್ (QTR) - ಡಯಾಗ್ಾಾಸ್ಟಟಕ್್ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳು
QTR ರ್ತಎಸನಲ್ಲಿ ಕಾವಲಕಾಂ ಟಥಕಾುಲಥೊಜಿಸ ಇಂಕ್ಟ. ಮತ್ತು ಐರಥೊೀಪ್ಾ ಆರ್ಥಯಕ ರ್ಲರ್ದಲ್ಲಿ QT Technologies
Ireland Limited ಒದಗಿಸತರ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದಥ. QTR ಇರ್ುಗಳನತು ಸಂಗರಹಸಬಹತದತ: (i) ಸ್ಾಧನದಲ್ಲಿ ಇನಸ್ಾಟಲ್
ಮಾಡಿರತರ್ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಚಾಲನಥರ್ಲ್ಲಿರತರ್ ಆಾಪ್ಗಳ ಹಥಸರತಗಳು, (ii) ಕಾನಿಿಗರಥೀಶನ ಮಾಹತ್ತ
(ಉದಾಹರಣಥಗಥ, ಮಾಡಥಲ್, ಆಪ್ರಥೀಟಂಗ್ ಸಿಸಟಮ ಮತ್ತು ಆರ್ೃತ್ತು, ಫಮಯವಥೀರ ಮತ್ತು ಆರ್ೃತ್ತುಗಳು, ವಥೈರಲಥಸ
ಕಾಾರಿರ್ರ, ಮೊಬಥೈಲ್ ದಥೀಶ ಕಥೊೀಡ್ ಮತ್ತು ನಥಟರ್ಕ್ಟಯ ಕಥೊೀಡ್ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ಥಟ ಸಿರಿರ್ಲ್ ನಂಬರ (ಇದತ
ನಿಮಮನತು ಗತರತತ್ತಸತರ್ುದಿಲಿ)) (iii) ಸ್ಾಧನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಥರ್ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷತಥರ್ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳು (CPU, GPU,
ಅಥವಾ ಮೊೀಡಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಥ), ಮತ್ತು (iv) ನಿಮಮನತು ಗತರತತ್ತಸದ ಚ್ಲನಥರ್ನತು, ದೃಷ್ಟಟಕಥೊೀನರ್ನತು, ಮತ್ತು
ಫೀನ ಸತತ್ುಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಗಳನತು ಅಳತಥ ಮಾಡತರ್ ಸ್ಥನೆರ ಡಥೀಟಾ. ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಎನಕ್ತರಪ್ಟ

ಮಾಡಿರತರ್ WiFi ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಸಿೀಮತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಸ್ಥಲತಾಲರ ನಥಟರ್ಕ್ಟಯನಿಂದ ಅಪ್ಲಥೊೀಡ್
ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದಥ.
ನಾರ್ು QTR ಸಂಗರಹಸತರ್ ಮಾಹತ್ತರ್ನತು ವಥೈರಲಥಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಥ ಸತಧಾರಿಸತರ್ುದತ, ಬಾಾಟರಿ ಶಕ್ತು
ಉಳಿಸತರ್ುದತ, ಸತರಕ್ಷತಾ ಕರಮಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ನಮಮ ವಾಾರ್ಹಾರಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಥರ್ನತು
ಸತಧಾರಿಸತರ್ುದಕಥಾ ನಥರವಾಗತರ್ ಮತಂದಿನ ತ್ಲಥಮಾರಿನ ಮೊಬಥೈಲ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸತರ್ುದಕಥಾ
ನಮಗಥ ನಥರವಾಗತರ್ುದನತು ಒಳಗಥೊಂಡತ ಈ ನಿೀತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಉದಥದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗರಹಸತತಥುೀವಥ. ನಾರ್ು
QTR ಡಥೀಟಾರ್ನತು ವಥೈರಲಥಸ ಕಥರಿರ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಾಧನದ ತ್ಯಾರಕರ ಜಥೊತಥರ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ರಿಗಥ ವಥೈರಲಥಸ
ಸ್ಾಧನಗಳು, ನಥಟರ್ಕ್ಟಯಗಳು ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷತಥರ್ನತು ಸತಧಾರಿಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಹಂಚಿಕಥೊಳಳಬಹತದತ.
QTR “Qualcomm ಟಥಕಾುಲಥೊಜಿೀಸ ರಿಪ್ರೀಟಯಂಗ್” ಎಂಬ ಶಿೀಷ್ಟಯಕಥರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ Android ಸ್ಥಟಟಂಗ್ಗಳ ರ್ನತವಿನಲ್ಲಿ
ಡಥೀಟಾ ಸಂಗರಹಣಥಯಂದ ಹಥೊರಬರತರ್ ಆಯ್ಕಾರ್ನತು ಒದಗಿಸತತ್ುದಥ. ಹಥೊರಗತಳಿರ್ತರ್ುದತ ನಿಮಮ ಸ್ಾಧನದ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಥರ್ ರ್ೀಲಥ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಲೀರತರ್ುದಿಲಿ.
ಕಥಲರ್ು ಟಪ್ಪಣಿಗಳು:

ಯಾರ್ುದಥೀ ಇಂಟರನಥಟ ಸಂಪ್ಕಯದಂತಥಯ್ಕೀ, ಸ್ಾಧನರ್ು ಬಳಸತರ್ IP ಅಡಥರಸ ಅನತು ನಾರ್ು

ಸಿವೀಕರಿಸತತಥುೀವಥ, ಆದರಥ ಅದನತು ಪ್ಡಥದ ನಂತ್ರ ನಾರ್ು ಸೊಕುವಾಗಿ ಅಳಿಸತತಥುೀವಥ. QTR ಈ ಗೌಪ್ಾತಾ ನಿೀತ್ತರ್ಲ್ಲಿ
ಗತರತತ್ತಸದ ಯಾರ್ುದಥೀ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಕಳುಹಸಿದರಥ, ಅದತ ವಥೈರ್ಕ್ತುಕ ಡಥೀಟಾರ್ೂ ಆಗಿರಬಹತದಾಗಿದತದ ಅಂತ್ಹ
ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಪ್ಡಥದ ನಂತ್ರ ನಾರ್ು ಸೊಕುವಾಗಿ ಅಳಿಸತತಥುೀವಥ. QTR ನ ಕಥಲರ್ು ಆರ್ೃತ್ತುಗಳು ಸ್ಾಧನದ
“ಇಂಟರನಾಾಶನಲ್ ಮೊಬಥೈಲ್ ಇಕ್ತವಪ್ರ್ಂಟ ಐಡಥಂಟಫಥೈರ್ರ (IMEI) ಅನತು ಸಂಗರಹಸತರ್ ಸ್ಾಮಥಾಯರ್ನೊು
ಹಥೊಂದಿವಥ, ಆದರಥ ಈ ಸ್ಾಮಥಾಯರ್ನತು ಪ್ರಸತುತ್ ಬಳಸಲಾಗತರ್ುದಿಲಿ. ಭವಿಷ್ಾದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ು IMEI ಅನತು
ಸಂಗರಹಸಿದರಥ, ಅದನತು ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಿರತರ್ ಅಗತ್ಾ ಉದಥದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಅನವರ್ವಾಗತರ್ ಡಥೀಟಾ ರಕ್ಷಣಥ
ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಾತಥ ಕಾನೊನತಗಳಿಗಥ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಸಂಗರಹಸಲಾಗತತ್ುದಥ. ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ, QTR ನ ಕಥಲರ್ು ಆರ್ೃತ್ತುಗಳು
ನಮಗಥ ಸ್ಾಧನ ಸೆಳ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಕಳುಹಸಲತ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡತರ್ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೀಡತತ್ುವಥ. ನಮಗಥ ಸೆಳ ಡಥೀಟಾರ್ನತು
ಕಳುಹಸಲತ ನಿೀರ್ು ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿದರಥ, ಕಡಿರ್ ವಥೈರಲಥಸ ಸಿಗುಲ್ ಕರ್ರಥೀಜ್ ಇರತರ್ ಪ್ರದಥೀಶಗಳನತು ಗತರತತ್ತಸಲತ
ನಮಗಥ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲತ ನಾರ್ು ನಿಮಮ ಸ್ಾಧನದ ಸೆಳರ್ನತು ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಸಂಗರಹಸಬಹತದತ.
Snapdragon Smart Protect
Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protect ಐರಥೊೀಪ್ಾ ಆರ್ಥಯಕ ರ್ಲರ್ದಲ್ಲಿ QT Technologies Ireland Limited
ಮತ್ತು ರ್ತಎಸನಲ್ಲಿ Qualcomm Technologies, Inc. ಒದಗಿಸತರ್ Android ಆಧರಿತ್ ಸ್ಾಧನಗಳಿಗಥ (“Smart Protect”)
ಒಂದತ ಸತರಕ್ಷತಾ ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರ ಸ್ಥೀವಥಯಾಗಿದಥ, ಸ್ಾಮಟಯ ಪ್ರರಟಥಕ್ಟಟ ಇದನತು ಇನಸ್ಾಟಲ್ ಮಾಡಿರತರ್ ಸ್ಾಧನದಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನಗಳ ನಡರ್ಳಿಕಥರ್ನತು ಗಮನಿಸತತ್ುದಥ ಮತ್ತು malware, spyware, adware ಮತ್ತು ransomware
ಸಂಭಾರ್ಾವಾಗಿ ಸೊಚಿಸತರ್ ನಡರ್ಳಿಕಥಗಳಿಗಾಗಿ ಮಶಿನ ಲನಿಯಂಗ್ ಅನತು ಬಳಸತತ್ುದಥ. Smart Protect ಅಂತ್ಹ

ನಡರ್ಳಿಕಥಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಇದಥೀ ಸ್ಾಧನದಲ್ಲಿ ಇನಸ್ಾಟಲ್ ಮಾಡಿರತರ್ ನಮಮ ಗಾರಹಕರ ಮೊರನಥೀ ಪ್ಕ್ಷದ ಸತರಕ್ಷತಾ
ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನಗಳಿಗಥ ರ್ರದಿರ್ನತು ನಿೀಡತತ್ುದಥ.
Smart Protect ಅನತು ಸತಧಾರಿಸಲತ ಸಹಾರ್ ಮಾಡತರ್ುದಕಥಾ ಮತ್ತು ಈ ಗೌಪ್ಾತಥರ್ ನಿೀತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಇತ್ರ
ಬಳಕಥಗಳಿಗಾಗಿ Smart Protect ನಮಗಥ ಸಂಭಾರ್ಾ ಮಾಲ್ವಥೀರ ಪ್ತಥುರ್(ಗಳ)ಕತರಿತ್ತ ಸ್ಾರಾಂಶವಂದನತು ಆಾಪ್
ಹಥಸರತ ಮತ್ತು ಅಲಟಯ ಉಂಟತಮಾಡತರ್ ಇದರ ಚ್ಟತರ್ಟಕಥ, ತ್ಯಾರಕರತ, ಮಾಡಥಲ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ರಥೀಟಂಗ್ ಸಿಸಟಂ
ಆರ್ೃತ್ತುರ್ಂತ್ಹ ಸ್ಾಧನದ ಕತರಿತ್ತ ಮೊಲ ಡಥೀಟಾ ಮತ್ತು ಭಾಷಥರ್ ಸ್ಥಟಟಂಗ್, ಕಥರಿರ್ರ ಮತ್ತು ದಥೀಶ
ಕಥೊೀಡ್ನಂತ್ಹ ಸ್ಾಧನದ ಕಾನಿಿಗರಥೀಶನ ಕತರಿತಾದ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಒಳಗಥೊಂಡಂತಥ ಕಳುಹಸತತ್ುದಥ.
Vellamo
Vellamo Qualcomm ಇನಥೊುೀವಥೀಶನ ಸ್ಥಂಟರ ಇಂಕ್ಟ. ಒದಗಿಸತರ್ ಆಂಡಾರಯ್ಡ್ ಆಧರಿತ್ ಸ್ಾಧನಗಳಿಗಾಗಿನ
(“Vellamo”) ಬಥಂಚಮಾಕ್ತಯಂಗ್ ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರ ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನ ಆಗಿದಥ, Vellamo ಇದನತು ಇನಸ್ಾಟಲ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಾಧನದ
ಸಿಸಟಂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಥರ್ನತು ವಿಶ್ಥಿೀಷ್ಟಸತತ್ುದಥ ಮತ್ತು ರ್ರದಿ ಮಾಡತತ್ುದಥ. ನಿಮಮ ಸ್ಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಥರ್ನತು
ನಾರ್ು ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರತರ್ ಇತ್ರ ಸ್ಾಧನಗಳಥ ಂದಿಗಥ ಹಥೊೀಲ್ಲಕಥ ಮಾಡಲತ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಹಾಗಥ ಮಾಡತರ್
ಮೊಲಕ, ನಿಮಮ ಸ್ಾಧನರ್ು ನಮಗಥ ಪ್ರಿೀಕ್ಾ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸಟಂ ಮಾಹತ್ತರ್ನತು ಕಳುಹಸಬಹತದತ.
ಅಂತ್ಹ ಸಿಸಟಂ ಮಾಹತ್ತರ್ತ ಇರ್ುಗಳನತು ಒಳಗಥೊಂಡಿರಬಹತದತ: ಸ್ಾಧನ ತ್ಯಾರಕರತ, ಮಾಡಥಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ೃತ್ತು;
ಪ್ರರಸ್ಥಸರ, ರ್ಮೊರಿ ಮತ್ತು ಲಭಾವಿರತರ್ ಸ್ಥನಾೆರಗಳಂತ್ಹ ನಿಮಮ ಸ್ಾಧನದಲ್ಲಿನ ಹಾಡ್ಯವಥೀರ ಬಗಥೆ ಮಾಹತ್ತ;
ಆಪ್ರಥೀಟಂಗ್ ಸಿಸಟಂ ವಿಧ ಮತ್ತು ಆರ್ೃತ್ತು; ಡಿಸಪಥಿ ಮಾಹತ್ತ; ಇಂಟರನಥಟ ಪ್ರರೀಟಥೊೀಕಾಲ್ ಅಡಥರಸ, ಬೌರಸರ
ರ್ೊಸರ ಏಜಥಂಟ, ಮತ್ತು ಸ್ಾಧನರ್ನತು ಸಂಪ್ಕ್ತಯಸತರ್ ಸ್ಥಲತಾಲರ ನಥಟರ್ಕ್ಟಯ ಬಗಥೆ ಮಾಹತ್ತ. ನಿೀರ್ು ವಿನಂತ್ತಸತರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಥರ್ ಬಥಂಚಮಾಕ್ತಯಂಗ್ ಸ್ಥೀವಥರ್ನತು ಒದಗಿಸಲತ ಮತ್ತು ಮೊಬಥೈಲ್ ಸ್ಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಥರ್ ಬಗಥೆ
“ನಥೈಜ್-ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದ” ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳನತು ಸಂಯೀಜಿಸಲತ ಈ ನಿೀತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿರತರ್ ಉದಥದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾರ್ು
ಸಂಗರಹಸಿದ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ನಾರ್ು ಬಳಸತತಥುೀವಥ.
XTRA -ಮತನ್ೊೂಚಿಸ್ಟದ GNSS ಸಾಾಟಲ ೈಟ್್ಆರ್ಬಟಟ್್ಡ ೇಟಾ
ಮೊಬಥೈಲ್ ಸ್ಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಥರ್ನತು ಸತಧಾರಿಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ XTRA ರ್ತಎಸನಲ್ಲಿ Qualcomm Technologies
Inc. ಮತ್ತು ಐರಥೊೀಪ್ಾ ಆರ್ಥಯಕ ರ್ಲರ್ದಲ್ಲಿ QT Technologies Ireland Limited ಒದಗಿಸತರ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದಥ.
XTRA ಗಥೊಿೀಬಲ್ ನಾಾವಿಗಥೀಶನ ಸ್ಾಾಟಲಥೈಟ ಸಿಸಟಂ (GNSS) ಉಪ್ಗರಹಗಳಿಂದ ಮತನೊೆಚಿತ್ವಾದ ಕಕ್ಥರ್ನತು
ಒಳಗಥೊಂಡಿರತರ್ ಡಥೀಟಾ ಫಥೈಲ್ ಅನತು Qualcomm ನಿಂದ ಡೌನಲಥೊೀಡ್ ಮಾಡತತ್ುದಥ. ಸೆಳ ಆಧರಿತ್
ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನಗಳನತು ಬಳಸತರ್ ಅರ್ಧರ್ಲ್ಲಿ XTRA ಡಥೀಟಾ ಫಥೈಲ್ ಬಳಸತರ್ುದತ ಸ್ಾಧನರ್ು ತ್ನು ಸೆಳರ್ನತು ಲಥಕಾ
ಹಾಕತರ್ ಸಮರ್ರ್ನತು ತ್ಗಿೆಸತತ್ುದಥ, ಇದರಿಂದ ಸಮರ್ ಹಾಗೊ ಬಾಾಟರಿ ಶಕ್ತುರ್ನತು ಉಳಿಸತತ್ುದಥ. XTRA
ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರನ ಹಥೊಸ ಆರ್ೃತ್ತುಗಳು ನಮಮಂದ ಸವಲಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಅಪ್ಲಥೊೀಡ್ ಮಾಡತತ್ುವಥ. ನಾರ್ು

ಅಪ್ಲಥೊೀಡ್ ಮಾಡಿರತರ್ ಡಥೀಟಾರ್ನತು ಈ ನಿೀತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಸ್ಥೀವಥರ್ ಗತಣಮಟಟ, ಸತರಕ್ಷತಥ ಮತ್ತು
ಸಮಗರತಥರ್ನತು ಉಳಿಸಿಕಥೊಳುಳರ್ುದತ ಹಾಗೊ ಸತಧಾರಿಸತರ್ುದಂತ್ಹ ಉದಥದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸತತಥುೀವಥ. XTRA ಕಥಳಗಿನ
ಡಥೀಟಾ ವಿಧಗಳನತು ಅಪ್ಲಥೊೀಡ್ ಮಾಡತತ್ುದಥ: ಯಾದೃಚಿಿಕವಾಗಿ ರೊಪ್ಲಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ID, ಚಿಪ್ಸ್ಥಟ ಸಂಖಥಾ ಮತ್ತು
ಸಿೀರಿರ್ಲ್ ನಂಬರ, XTRA ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರ ಆರ್ೃತ್ತು, ಮೊಬಥೈಲ್ ದಥೀಶ ಕಥೊೀಡ್ ಮತ್ತು ನಥಟರ್ಕ್ಟಯ ಕಥೊೀಡ್ (ದಥೀಶ
ಮತ್ತು ವಥೈರಲಥಸ ಆಪ್ರಥೀಟರ ಗತರತತ್ನತು ಅನತಮತ್ತಸತರ್ುದತ) ಆಪ್ರಥೀಟಂಗ್ ಸಿಸಟಂ ಮತ್ತು ಆರ್ೃತ್ತು, ಸ್ಾಧನದ
ಉತಾಪದಕರತ ಮತ್ತು ಮಾಡಥಲ್, ಅಪ್ಲಿಕಥೀಶನ ಪ್ರರಸ್ಥಸರ ಮತ್ತು ಮೊೀಡಥಂನ ಕಥೊನಥರ್ ಬೊಟ ನಂತ್ರದ ಸಮರ್
ಮತ್ತು ಸ್ಾಧನದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸ್ಾಫ್ಟವಥೀರನ ಪ್ಟಟ.

