ស្វែងយល់បស្ថែ មអំពីវូហ្ែ ស្ែរ ថិងកមម ែ ិធីរបវ់ក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm
ក្ក ុមហ្៊ុថប៊ុក្រវមព ័ថធរបវ់ក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm Incorporated ផ្តល់ជូថថូ ែវូហ្ែ ស្ែរ កមម ែ ិធី ថិងសវវាក
មម ជាសក្រើថក្បសេទ ស ើមបីជួយសលើកកមព វ់វមរែ ភាពនថឧបករណ៍រល័រ ជួយវថសំថាមពលថ្ម
ថិងជួយបសងក ើថវ៊ុែរែ ិភាពនថឧបករណ៍។ កនុងរំសោមវូហ្ែ ស្ែរទំងស ោះមាថ ូ រខាងសក្ោម៖
ទីតង
ំ Qualcomm
ទីតង
ំ Qualcomm (អរីរ "IZat") គឺជាបសរេ កវែ ិទាស្ លផ្តល់សោយក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm Technologies
Inc. សៅវហ្រ ឋ អាសមរ ិក ក្ក ុមហ្៊ុថ QT Technologies Ireland Limited សៅតមបោ
ត ក្បសទវសៅកនុង
រំបថ់សវ ឋ កិរេអឺរ៊ុប ថិងក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm CDMA Technologies (កូ សរ) YH សៅកនុងសាធារណរ ឋ កូសរ
(សៅថាកូ សរខាងរប
ូ ង)។ ទីតង
ំ Qualcomm អារអថ៊ុញ្ញារឲ្យឧបករណ៍របវ់អនក
កំណរ់ទីតង
ំ របវ់ខ្ល ួថោថ់ស្ររហ្័វ ថិងក្រឹមក្រូែ - មិថ
ថាសៅសពលឧបករណ៍របវ់អនកមិថអារទទួ លសវវា GPS ខាលង
ំ ក៏សោយ។ ទីតង
ំ Qualcomm
ក៍អារជួយឱ្យឧបករណ៍របវ់អនកវថសំថាមពលថ្ម សៅសពលអន កសក្បើកមម ែ ិធី ឬសវវាកមម ស្ លរក្មូែ
ឱ្យមាថទិថនថ័យទីតង
ំ ។ ក្បវិថសបើអនកសក្បើកមម ែ ិធីស្ លអថ៊ុញ្ញារឲ្យសបើកទីតង
ំ
ឧបករណ៍របវ់អនកថឹងអារបញ្ជថ
ូ ទីតង
ំ របវ់វាសៅោថ់ក្ក ុមហ្៊ុថផ្ដល់សវវាកមម ែ ិធី។
ព័រ៌មាថទីតង
ំ ស្ លបាថផ្តល់សៅឲ្យក្ក ុមហ្៊ុថផ្ដល់សវវាកមម ែ ិធីក្រូែបាថក្គប់ក្គងសោយលកខ ខ្ណឌ
ថិងសោលថសោបាយវិទធិឯកជថរបវ់ពួកសគ។ សយើងវូមស្ណ អ
ំ ន កសមើលលកខ ខ្ណឌ
ថិងសោលថសោបាយវិទធិឯកជថរបវ់ក្ក ុមហ្៊ុថផ្តល់កមម ែ ិធីទង
ំ ស ោះ។
ទីតង
ំ Qualcomm ទញយកទិថនថ័យជាសទៀងទរ់សៅ
ឧបករណ៍របវ់អនកទក់ទងថឹងទីតង
ំ នថអង់ស្រថសវវាទូ រវ័ពទសៅស្កបរស ោះ ថិងរំណ៊ុររូ លសក្បើ WiFi។
ទិថនថ័យសថោះអារគួ បផ្សំជាមួ យទិថនថ័យមកពីឧបករណ៍ចាប់វញ្ញាណកនុងឧបករណ៍របវ់អនក ូ រជាឧបក
រណ៍វទង់នផ្ទ ី ឬឧបករណ៍វាវ់សលបឿថ ស ើមបីជួយឧបករណ៍របវ់អនកកំណរ់ទីតង
ំ របវ់វា
ថិងវថសំថាមពលថ្ម។
ទីតង
ំ Qualcomm សផ្ញើឲ្យសយើងជាក្បចាំថូែសលខ្ ID វូហ្ែ ស្ែរពិសវវ ទីតង
ំ នថឧបករណ៍របវ់អនក (រយៈ
បសោ
ដ យ រយៈទទឹង ថិងកមព វ់ ថិងភាពមិថរាវ់លាវ់របវ់វា) ថិងអង់ស្រថសវវាទូ រវ័ពទន សៅស្កបរៗ
ថិងហ្រ់វពរ់ Wi-Fi កមាលង
ំ សវវា ថិងសពលសែលា (សៅរ ួមថា "ទិថនថ័យទីតង
ំ ") ។
ូ រជាមួ យថឹងោរទំ ក់ទំថងតមអ៊ុីថធឺណិរអញ្េឹងស្ រ សយើងក៏ទទួ លបាថអាវយោឋថ IP
ស្ លឧបករណ៍របវ់អនកសក្បើក្បាវ់ផ្ងស្ រ។ សយើងសក្បើក្បាវ់ទិថនថ័យទីតង
ំ សលខ្ ID វូហ្ែ ស្ែរ ថិងអាវយ
ោឋថ IP ថិងទិថនថ័យសផ្សងសទៀរស្ លសយើងក្បមូ ល ស ើមបីជួយសយើងោរពារ វាយរនមល
ថិងបសងក ើថវមរែ ភាពនថ ំសណើរោរក្បព័ថធរបវ់សយើង។
ទីតង
ំ Qualcomm សក្បើ ែ ិធាថោរវ៊ុែរែ ិភាពវមរមយ ថិងវមក្វបជាសក្រើថ ស ើមបីោរពារទិថនថ័យស្ ល
សយើងក្បមូ ល។ សលើវពីសថោះសទៀរ សយើងមិថរកាទ៊ុកជាអរិន្ថត យ៍ថូែទិថនថ័យទីតង
ំ ជាមួ យថឹងសលខ្ ID
វូហ្ែ ស្ែរ ឬអាវយោឋថ IP របវ់អនកសទ សហ្ើយក៏សយើងមិថពាោមកំណរ់អរត វញ្ញាណអន កសក្បើទីតង
ំ
Qualcomm ផ្ងស្ រ។ ស ើមបីបសងក ើថវមរែ ភាពនថ ំសណើរោរក្បព័ថធស្ ល ID វូហ្ែ ស្ែរ ថិងអាវយោឋថ IP
របវ់អនកក្រូែបាថភាាប់ជាមួ យទិថនថ័យទីតង
ំ របវ់អនករយៈសពលសាមវិបចាប់នថ្ៃទទួ លបាថ
ប ទ ប់ពីសពលស ោះទិថនថ័យក្រូែបាថល៊ុបជាអរិន្ថត យ៍។ ប ទ ប់ពីបាថយកអាវយោឋថ IP ថិង ID វូហ្ែ ស្ែរ
សរញសហ្ើយ សយើងក្បស្មក្បមូ លទិថនថ័យទីតង
ំ ស ើមបីបសងក ើរមូ ល
ោឋថទិថនថ័យអ មិកទក់ទងថឹងទីតង
ំ នថអង់ស្រថសវវាទូ រវ័ពទ ថិងរំណ៊ុររូ លសក្បើ WiFi។
ក្បវិថសបើអនកវែិរសៅសាធារណរ ឋ កូសរ សវវាកមម ទីតង
ំ Qualcomm
ក្រូែសោរពតមរាប់វតីពីោរោរពារព័រ៌មាថទីតង
ំ ("រាប់") សហ្ើយអន កមាថវិទធិទទួ លបាថវិទធិពាក់

ព័ថធទង
ំ សថោះសៅសក្ោមរាប់សថោះ។ វក្មាប់វំណួរ ឬមរិសោបល់អំពីោរអថ៊ុែរត របវ់សយើង
សៅកនុងក្បសទវកូ សរ វូមទក់ទងមកសយើងខ្្ុំតមរយៈ៖
ក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm CDMA Technologies (កូ សរ) YH
ជូថ យកោឋថកិរេោររាប់
ជាថ់ទី 4 ទី 15 ទី 16 ថិងទី 17 ។

119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul 135-820
សាធារណៈរ ឋ កូសរ
សលខ្ទូ រវ័ពទ៖ 82-2-3404-1114
របាយោរណ៍បសរេ ក ែ ិទារបវ់ក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm (QTR) -- វែិរិ ែ ិថិរឆ័យ

QTR គឺជាបសរេ ក ែ ិទាស្ លផ្តល់ជូថសោយក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm Technologies, Inc. សៅវហ្រ ឋ អាសមរ ិក
ថិងក្ក ុមហ្៊ុថ QT Technologies Ireland Limited សៅរំបថ់សវ ឋ កិរេអឺរ៊ុប។ QTR អារក្បមូ ល៖ (i)
ស្មោះកមម ែ ិធីស្ លបាថ ំស ើង ថិង / ឬកំព៊ុង ំសណើរោរសៅសលើឧបករណ៍ (ii) ព័រ៌មាថកំណរ់ររ វមព ័ថធ
( ូ រជាមា៉ាក ម៉ាូ ស្ លក្បព័ថធក្បរិបរត ិោរ ថិងកំស្ណកមម ែ ិធី កមម ែ ិធីបងក ប់ ថិងកំស្ណកមម វែ ិធី
ក្ក ុមហ្៊ុថផ្ដល់សវវាទូ រវ័ពទឥរស្ខ្ស សលខ្កូ ក្បសទវ ថិងសលខ្កូ បោ
ត ញ ថិងសលខ្សវ រ ីឈីប
(ស្ លមិថកំណរ់អរត វញ្ញាណអន ក)) (iii) វែិរិនថវមរែ ភាពឧបករណ៍វថិងវថត ិវ៊ុខ្ ( ូ រជាវមរែ ភាព
CPU, GPU ឬម៉ាូ ឹម) ថិង (iv) ទិថនថ័យឧបករណ៍ចាប់វញ្ញាណស្ លថឹងមិថកំណរ់
អរត វញ្ញាណអន កស ោះសទ ប៉ា៊ុស្ថត វាវាវ់វទង់រល ទិវ ថិងលកខ ខ្ណឌបរ ិសាែថជ៊ុំ ែ ិញទូ រវ័ពទ។
ទិថនថ័យក្រូែបាថផ្ទ ក
ុ ស ើងតមរយៈក្បព័ថធ WiFi ស្ លបាថអ៊ុិថក្គីប
ឬកនុងបរ ិមាណកំណរ់តមរយៈបោ
ត ញសវវាទូ រវ័ពទរបវ់អនក។
សយើងសក្បើក្បាវ់ទិថនថ័យស្ ល QTR ក្បមូ លវក្មាប់សោល
បំណងស្ លបាថពិពណ៌ កនុងសោលថសោបាយសថោះរ ួមទំងជួយសយើងអេិែឌ្ឍបសរេ ក ែ ិទាទូ រវ័ពទជំ ថ់
សក្ោយ ស ើមបីបសងក ើថវមរែ ភាពរភាាប់ឥរស្ខ្ស វថសំថាមពលថ្ម អេិែឌ្ឍវែ ិធាថោរវថត ិវ៊ុខ្ ថិងសធែ ើឲ្យ
ក្បរិបរត ិោរអាជីែកមម របវ់សយើងក្បសវើរស ើង។ សយើងក៏អារស្រករំ ស្លកទិថនថ័យ QTR ជាមួ យក្ក ុមហ្៊ុថ
ផ្ដល់សវវាទូ រវ័ពទ ឬក្ក ុមហ្៊ុថផ្លិរឧបករណ៍ ស ើមបីជួយពួ កសគសធែ ើឲ្យឧបករណ៍បោ
ដ ញឥរស្ខ្ស
ថិងវ៊ុែរែ ិភាពក្បសវើរស ើង។

QTR ផ្តល់ជសក្មើវប ិសវធោរក្បមូ លទិថនថ័យសៅកនុងម៊ុឺថ៊ុយោរកំណរ់ Android សក្ោមរំណងសជើងថា
"ោររាយោរណ៍អំពីបសរេ ក ែ ិទារបវ់ Qualcomm Technologies"។
ោរប ិសវធមិថក្ពមទទួ លថឹងមិថប៉ាោះពាល់ ល់វមរែ ភាពនថឧបករណ៍របវ់អនកស

ើយ។

ូ រជាមួ យថឹងោរភាាប់អ៊ុីថធឺណិរអញ្េឹងស្ រ សយើងថឹងទទួ លបាថអាវយោឋថ IP
កំណរ់វមាាល់ពីរបី៖
ស្ លឧបករណ៍សក្បើក្បាវ់ ប៉ា៊ុស្ថត សយើងល៊ុបសចាលភាលមប ទ ប់ពីទទួ លបាថ។ ក្បវិថសបើ QTR
សផ្ញើឲ្យសយើងថូ ែទិថនថ័យោមួ យស្ លមិថបាថកំណរ់អរត វញ្ញាណសៅកនុងសោលោរណ៍វិទធិឯកជថសថោះ
ស្ លអារជាទិថនថ័យផ្ទទល់ខ្ល ួថស ោះ សយើងថឹងល៊ុបទិថនថ័យស្បបសថោះភាលមប ទ ប់ពីទទួ លបាថ។ កំស្ណ
QTR មួ យរំថួថក៏មាថវមរែ ភាពកនុងោរក្បមូ ល
“ឧបករណ៍កំណរ់អរត វញ្ញាណឧបករណ៍ទូរវ័ពទអថត រជារិ (IMEI)
ប៉ា៊ុស្ថត វមរែ ភាពសថោះមិថក្រូែបាថសក្បើក្បាវ់សទ សពលបរចុបបថន សថោះសទ។ ក្បវិថសបើសៅសពលអ គរ
សយើងក្បមូ ល IMEI វាថឹងក្រូែបាថក្បមូ លវក្មាប់សោលបំណងនថោរបង្ហាញ ថិងភាព
ចាំបារ់ក្វបតមរាប់វតីពីោរោរពារទិថនថ័យ ថិងរាប់វិទធិឯកជថស្ លរូ លជាធរមាថទំងអវ់។
ជារ៊ុងសក្ោយ កំស្ណ QTR មួ យរំថួថក៏មាថវមរែ ភាពកនុងោរអថ៊ុញ្ញារឱ្យអន កសក្ជើវសរ ីវ
បញ្ជថ
ូ ឲ្យសយើងថូ ែទិថនថ័យទីតង
ំ ឧបករណ៍ផ្ងស្ រ។

ក្បវិថសបើអនកសក្ជើវសរ ីវបញ្ជថ
ូ ឲ្យសយើងថូ ែទិថនថ័យទីតង
ំ
សយើងអារក្បមូ លទីតង
ំ ឧបករណ៍របវ់អនកជាក្បចាំ ស ើមបី
ជួយសយើង ូ រជាោរកំណរ់អរត វញ្ញាណរំបថ់ស្ លមាថសវវាក្គប ណតប់ឥរស្ខ្សសខ្ាយ។

Smart Protect Snapdragon
Smart Protect Qualcomm® Snapdragon™
គឺជាសវវាវូហ្ែ ស្ែរវ៊ុែរែ ិភាពវក្មាប់ឧបករណ៍ស្ ល ំសណើរោរសោយក្បព័ថធ Android (“Smart Protect”)
ស្ លបាថ ម
ំ កជូថអន កសោយក្ក ុមហ្៊ុថ QT Technologies Ireland Limited សៅកនុងរំបថ់សវ ឋ កិរេអឺរ៊ុប
ថិងក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm Technologies, Inc. សៅកនុងវហ្រ ឋ អាសមវរ ិក។ Smart Protect
តមោថឥរ ិោបថ្នថកមម ែ ិធី Android សៅសលើឧបករណ៍ស្ លវាក្រូែបាថ ំស ើង ថិងសក្បើក្បាវ់មា៉ា
វ៊ុីថសរៀថកំណរ់អរត វញ្ញាណឥរ ិោបថ្ស្ លអារបង្ហាញសមសរាគសផ្សងៗ ូ រជា malware, spyware,
adware ថិង ransomware។ Smart Protect រាយោរណ៍ពីឥ រ ិោបថ្ស្បបសថោះសៅោថ់
កមម ែ ិធីវ៊ុែរែ ិភាពភាគីទីបីរបវ់អរិថ្ិជថសយើង ស្ លបាថ ំស ើងសៅសលើឧបករណ៍ ូ រោន។
ស ើមបីជួយស្កលមអ Smart Protect ថិងោរសក្បើក្បាវ់សផ្សង
សទៀរស្ លសយើងបាថពណ៌ សៅកនុងសោលោរណ៍វិទធិឯកជថសថោះ Smart Protect សផ្ញើឱ្យសយើងថូ ែសវរកដ ី
វសងខ បអំពីោររកស ើញសមសរាគ malware រ ួមទំងស្មោះរបវ់កមម ែ ិធី
ថិងវកមម ភាពរបវ់វាស្ លបោ
ត លឲ្យមាថោរក្ប ុងក្បយ័រន ទិថនថ័យមូ លោឋថអំពីឧបករណ៍ ូ រជាមា៉ាក
ម៉ាូ ស្ ល ថិងកំស្ណក្បព័ថធក្បរិបរត ិោរ ថិងទិថនថ័យអំពីោរកំណរ់
ររ វមព ័ថធឧបករណ៍ ូ រជាោរកំណរ់ភាសា ក្ក ុមហ្៊ុថផ្ដល់សវវាទូ រវ័ពទ ថិងសលខ្កូ ក្បសទវ។

Vellamo
Vellamo គឺជាកមម ែ ិធីវូហ្ែ ស្ែរកំណរ់វតង់ោរវក្មាប់ឧបករណ៍ស្ ល ំសណើរោរសោយក្បព័ថធ Android
(“Vellamo”) ស្ លបាថ ម
ំ កជូថអន កសោយក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm Innovation Center, Inc. Vellamo
សធែ ើោរែ ិភាគ ថិងរាយោរណ៍ពីវមរែ ភាពក្បព័ថធនថឧបករណ៍ស្ លកមម ែ ិធីបាថ ំស ើងសៅសលើវា។
អន កក៏អារសក្ជើវសរ ីវសក្បៀបសធៀបវមរែ ភាពនថឧបករណ៍របវ់អនកជាមួ យឧបករណ៍សផ្សងសទៀរស្ លសយើ
ងបាថសធែ ើសរវត សហ្ើយកនុងោរសធែ ើ ូ សរន ោះ ឧបករណ៍របវ់អនកអារសផ្ញើឲ្យសយើងថូ ែលទធ ផ្លសរវត
ថិងព័រ៌មាថក្បព័ថធ។ ព័រ៌មាថក្បព័ថធស្បបសថោះអាររ ួមបញ្ចូល៖ ស្មោះក្ក ុមហ្៊ុថផ្លិរឧបករណ៍ ម៉ាូ ស្ ល
ថិងកំស្ណ ព័រ៌មាថអំពីហា ស្ែរសៅសលើឧបករណ៍របវ់អនក ូ រជាអងា ំសណើរោរ អងា រងចាំ
ថិងឧបករណ៍ចាប់វញ្ញាណស្ លមាថ ក្បសេទ ថិងកំស្ណនថក្បព័ថធក្បរិបរត ិោរ ព័រ៌មាថអំពីសអក្កង់
អាវយោឋថពិធីោរអ៊ុីថធឺណិរ ភានក់ង្ហរអន កសក្បើកមម ែ ិធីរ៊ុករក ថិងព័រ៌
មាថអំពីបោ
ត ញសវវាទូ រវ័ពទស្ លភាាប់ជាមួ យឧបករណ៍។
សយើងសក្បើក្បាវ់ទិថនថ័យស្ លសយើងក្បមូ លបាថវក្មាប់សោលបំណង ូ រស្ លបាថពិពណ៌ សៅកនុងសោល
ោរណ៍សថោះ រ ួមទំងស ើមបីផ្តល់ជូថថូ ែសវវាកមម កំណរ់វដង់ោរវមរែ ភាពស្ លអន កសវនើវ៊ុំ
ថិងស ើមបីរងក្កងវែិរិ "ជាក់ស្វតង" អំពីវមរែ ភាពនថឧបករណ៍រល័រ។

XTRA - ទិថនថ័យពាករណ៍គថល ងផ្ទកយរណប GNSS
XTRA គឺជាបសរេ ក ែ ិទាស្ លផ្តល់សោយក្ក ុមហ្៊ុថ Qualcomm Technologies, Inc. សៅវហ្រ ឋ អាសមរ ិក
ថិងក្ក ុមហ្៊ុថ QT Technologies Ireland Limited
សៅកនុងរំបថ់សវ ឋ កិរេអឺរ៊ុបស ើមបីសធែ ើឲ្យវមរែ ភាពនថឧបករណ៍រល័រក្បសវើរស ើង។ XTRA
ទញយកឯកសារទិថនថ័យពី Qualcomm ស្ លមាថ
គថល ងពាករណ៍របវ់ក្បព័ថធផ្ទកយរណបរ៊ុករកទូ ទំងវកលសលាក (GNSS)។ ោរសក្បើក្បាវ់ឯកសារទិថនថ័យ
XTRA ោរ់បថែ យសពលសែលាស្ លឧបករណ៍ក្រូែោរ ស ើមបីគណ ទីតង
ំ របវ់វា ូ សរន ោះជួយវថសំសពលសែលា
ថិងថាមពលថ្មសៅសពលសក្បើក្បាវ់កមម ែ ិធីស្ផ្អកសលើទីតង
ំ ។ កំស្ណថ្មីជាងសថោះរបវ់វូហ្ែ ស្ែរ XTRA

ក៏ផ្ទក
ុ ស ើងទិថនថ័យរិររួ រមកឲ្យសយើងផ្ងស្ រ។
សយើងសក្បើក្បាវ់ទិថនថ័យស្ លបាថផ្ទ ក
ុ ស ើងវក្មាប់សោលបំណង ូ រស្ លបាថពិពណ៌ សៅកនុងសោលថ
សោបាយសថោះ ូ រជារកា ថិងស្កលមអ គ៊ុណភាព វ៊ុែរែ ិភាព ថិងវ៊ុរ រ ិរភាពនថសវវាកមម សថោះ។ XTRA
ផ្ទ ក
ុ ស ើងក្បសេទទិថនថ័យ ូ រខាងសក្ោម៖ ID ពិសវវស្ លបសងក ើរសោយនរ ថយ ស្មោះវំណ៊ុំឈីប ថិង
សលខ្សវ រ ី កំស្ណវូហ្ែ ស្ែរ XTRA សលខ្កូ ក្បសទវនថទូ រវ័ពទរល័រ ថិងសលខ្កូ បោ
ត ញ (អថ៊ុញ្ញារឱ្យមាថ
ោរកំណរ់អរត វញ្ញាណក្បសទវ ថិងក្បរិបរត ិករឥរស្ខ្ស) ក្បសេទនថក្បព័ថធក្បរិបរត ិោរ ថិងកំស្ណ មា៉ាក
ថិងម៉ាូ ស្ លឧបករណ៍ សពលសែលាចាប់តង
ំ ពីោរចាប់សផ្ដើមរ៊ុងសក្ោយនថអងា ំសណើរោរកមម ែ ិធី ថិងម៉ាូ ឹម
ថិងបញ្ាីនថវូហ្ែ ស្ែររបវ់សយើងសៅសលើឧបករណ៍។

