زانیاریی زیاتر دەربارەی نەرمەواڵە و کاربەرنامەکانی  Qualcommبزانە
دامەزراوە الوەکیەکانی  Qualcommچەندین نەرمەواڵە ،کاربەرنامە و خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەن بۆ باشترکردنی
ئەدای ئامێری مۆبایل ،پاراستنی وزەی پاتری ،و بەرەوپێشبردنی ئاسایشی ئامێر .ئەمانە چەند نمونەیەکن لە ئەو
کاربەرنامانە:
Qualcomm Location

( Qualcomm Locationپێشتر بە  ”IZatناسرابوو) تەکنەلۆژیایەکە لە الیەن Qualcomm Technologies,
 .Incلە ویالیەتە یەکگرتووەکان QT Technologies Ireland Limited،لە لەناوچەی ئابووریی ئەوروپی ،و
 Qualcomm CDMA Technologies )Korea( YHلە کۆماری کۆریا (کە ناسراوە بە کۆریای باشوور) پێشکەش
دەکرێت Qualcomm Location.دەتوانێت یارمەتیی مۆبایلەکەت بدات شوێنی خۆی بەشێوەیەکی خێراتر و وردتر دیاری
بکات – تەنانەت کاتێک ئامێرەکەت ناتوانێت سیگناڵی بەهێزی  GPSوەربگرێت Qualcomm Location .هەروەها
دەتوانێت وزەی پاتریەکەت بپارێزێت کاتێک ئەو کاربەرنامە و خزمەتگوزاریانە بەکاردەهێنیت کە پێویستیان بە داتای
شوێنە .ئەگەر ئەو کاربەرنامانە بەکاربهێنیت کە خزمەتگوزاریی شوێنیان تێدا کاراکراوە ،ئامێرەکەت رەنگە شوێنەکەی
بنێرێت بۆ دابینەکەری ئەو کاربەرنامانە .زانیاریی شوێن کە درا بە دابینکەری ئەو کاربەرنامانە ،بەپێی سیاسەتی مەرج و
تایبەتیی خۆیان مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت .ئێمە راتدەسپێرین بگەڕێیتەوە بۆ سیاسەتی مەرج و تایبەتیی ئەو دابینکەری
کاربەرنامانە.
 Qualcomm Locationماوەماوە داتا دادەگرێتە ناو ئامێرەکەت دەربارەی شوێنی تاوەرەکانی داتای مۆبایل یان خاڵەکانی
 .WiFiئەم داتا رەنگە لەگەڵ داتای هەستەوەرەکانی ئامێرەکەت ،وەک خولپێو و پێوانی گوڕ تێکەڵ بکرێت بۆ ئەوەی
یارمەتیی ئامێرەکەت بدات شوێنی خۆی دیاری بکات و وزەی پاتری بپارێزێت.
 Qualcomm Locationماوەماوە ناسنامەی تایبەتی نەرمەواڵەمان بۆ دەنێریت ،شوێنی ئامێرەکە (هێڵی درێژی ،هێڵی
پانی و بەرزی لە ئاستی رووی دەریاوە ،لەگەڵ ناجێگیریەکەی) و تاوەرەکانی داتای مۆبایل و خاڵە گەرمەکانی ،Wi-Fi
هێزی سیگناڵ ،و کات (دۆخی پەیوەندی" ،داتای شوێن") .هەروەها لەگەڵ هەر پەیوەندیەکی ئینتەرنێتدا ،ئێمە ناونیشانیIP
بەکارهێنانی ئامێرەکەتمان پێدەگات .ئێمە داتای شوێن ،ناسمامەی نەرمەواڵە و ناونیشانی  ،IPو ئەو داتانەی تر کە
کۆیاندەکەینەوە بەکاردەهێنین بۆ ئەوەی یارمەتیمان بدات لە پاراستن ،هەڵسەنگاندن ،و باشترکردنی ئەدای سیستمەکانمان.
 Qualcomm Locationچەندین پێوانەی ژیرانە و گونجاوی ئاسایش بەکاردەهێنێت بۆ پاراستنی ئەو داتای ئێمە
کۆیدەکەینەوە .لەگەڵ ئەوەیشدا ،بە شێوەیەکی هەمیشەیی داتای شوێن لەگەڵ ناسنامەی نەرمەواڵە و ناونیشانی IP
هەڵناگرێت ،وە هەوڵیش نادات بە شێوەیەکی کەسی Qualcomm Locationـی بەکارهێنەران دەستنیشان بکات .بۆ
دەوڵەمەندکردنی ئەدای سیستم ،ناسنامەی نەرمەواڵە و ناونیشانی IDـی پەیوەست بە داتای شوێنەکەت پاش سی رۆژ لە
بەرواری وەرگرتنیەوە بەتەواوەتی سەدڕێنەوە .دوای سڕینەوەی ناونیشانەکانی  IPو ناسنامەکانی نەرمەواڵە ،ئێمە
 Location Dataکۆدەکەینەوە بۆ دروستکردنی داتابەیستێکی نەناسراو دەربارەی شوێنی تاوەرەکانی داتای مۆبایل و
خاڵەکانی .WiFi
ئەگەر تۆ لە کۆماری کۆریایت ،خزمەتگوزاریی  Qualcomm Locationپابەندی یاسای پاراستنی زانیاریی شوێن
('یاساکە') دەبێت و هەموو مافەکانی ئەم یاسایە دەتگرنەوە .بۆ پرسیار و سەرنجەکانتان دەربارەی رێوشێنەکانی ئێمە لە
کۆریا ،تکایە لەم رێگەیەوە پەیوەندیمان پێوە بکە:
Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
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کۆماری کۆریا
ژمارەی تەلەفۆن1114-3404-2-82 :
)-- Qualcomm Technology Reporting (QTRئامارە پشکنینیەکان
 QTRتەکنەلۆژیایەکە لە الیەن  .Qualcomm Technologies, Incلە ئەمەریکا و QT Technologies Ireland
 Limitedلە ناوچەی ئابووریی ئەوروپی پێشکەش دەکرێت QTR .دەتوانیت ئەمانە کۆبکاتەوە )i( :ناوی ئەو
کاربەرنامانەی دابەزێنراون و/یان کاردەکەن لەسەر ئامێرەکت )ii( ،زانیاریی رێکخراوەیی (وەک دروستکردن ،مۆدێل،
سیستمی کارپێکردن و وەشان ،بەرنامەی جێگیر و وەشان ،تۆڕی بێوایەر ،دۆخی واڵتی مۆبایل و کۆدی تۆڕ ،زنجیرە
ژمارەی چیپسێت (کە نابێتە هۆی دەستنیشانکردنی تۆ) )iii( ،ئامارەکانی ئەدا و ئاسایشی ئامێر (وەک  ، GPU،CPUیان
ئەدای مۆدێم) ،و ( )ivداتای هەستەوەر کە دەستنیشانی تۆ ناکات ،بەاڵم پێوانەی جوڵە ،ئاڕاستە و دۆخی ژینگەیی
چواردەوەری مۆبایلەکەت دەکات .داتا لە رێگەی WiFiـی موشەفەرکراو ،یان بە بڕی سنووردار لە رێگەی داتای
مۆبایلەکەت هەمبار دەکرێت.
ئێمە ئەو داتایانەی  QTRکۆیاندەکاتەوە بەکاردەهێنین بۆ ئەو مەبەستانەی لە ئەم سیاسەتانەدا باسکراون ،بە لەبیرنەکردنی ئەو
راستیەی کە ئەم داتایانە یارمەتیمان دەدەن تەکنەلۆجیای نەوەی داهاتووی مۆبایل پەرەپێبدەین بۆ باشترکردنی ئەدای بێوایەر،
پاراستنی وزەی پاتری ،پەرەپێدانی پێوانەکانی ئاسایش ،وە باشترکردنی چاالکیە بازرگانیەکانمان .ئێمە دەتوانین داتاکانی
 QTRلەگەڵ تۆڕە بێوایەرەکان یان بەرهەمهێنەرەکانی ئامێر هاوبەشی پێبکەین بۆ ئەوەی یارمەتییان بدەین ئامێری بێوایەر،
تۆڕ و ئاسایش باشتر بکەن.
 QTRبژاردەی کشانەوە لە کۆکردنەوەی داتا لە رێکبەندیی ئەندرۆید لە ژێر سەردێڕی " Qualcomm Technologies
 "Reportingپێشکەش دەکات .کشانەوە هیچ کاریگەرییەکی نەرێنی لەسەر ئەدای ئامێرەکەت دروست ناکات.
چەند تێبینییەکی کەم :لە کاتی هەر پەیوەستبوونێکی ئینتەرنێت ،ناونیشانی  IPوەردەگرین کە ئامێرەکە بەکاریدەهێنێت.
بەاڵم دەستبەجێ دوای وەرگرتن دەیسڕینەوە .ئەگەر  QTRهەر داتایەکمان بۆ بنێرێت کە لە سیاسەتی تایبەتییماندا دەستنیشان
نەکرابێت و دەکرێت داتای کەسی بێت ،دوای وەرگرتنی دەستبەجێ ئەو داتا دەسڕینەوە .هەندێک لە وەشانەکانی QTR
توانای کۆکردنەوەی "دەستنیشانکەری کەرەسەتی مۆبایلی نێودەوڵەتی (")IMEIـیشیان هەیە ،بەاڵم ئەم توانایە هێشتا
بەکارنەهاتووە .ئەگەر ،لە داهاتوودا IMEI ،کۆبکەینەوە ،بۆ مەبەستی ئاشکرا و پێویست بەکاردەهێنرێت ،وە بەپێی هەموو
یاسا کارپێکراوەکانی پاراستنی داتا و تایبەتی بەکاردەهێنرێن .لە کۆتاییدا ،هەندێک وەشانی  QTRتوانای ئەوەیان دەبێت
رێگەت بدەن بەشداریی بکەیت لە ناردنی داتای شوێنی ئامیر بۆ ئێمە .ئەگەر بەشداری بکەیت لە ناردنی داتای شوێن،
لەوانەیە ئێمە ماوەماوە داتای شوێنی مۆبایلەکەت کۆبکەینەوە بۆ ئەوەی یارمەتیمان بدات ،بۆ نمونە ،بۆ دەستنیشانکردنی ئەو
ناوچانەی رووماڵی سیگناڵی بێوایەری نزیمیان هەیە.
Snapdragon Smart Protect
 Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protectخزمەتگوزاریەکی نەرمەواڵەی ئاسایشە بۆ ئەو ئامێرانەی ئەندرۆیدیان
لەسەر بنیادنراوە )“Smart Protect”( .لە الیەن  QT Technologies Ireland Limitedلە ناوچەی ئابووریی ئەوروپی
و  Qualcomm Technologies, Inc.لە ویالیەتە یەکگرتووەکان پێشکەشکراوە Smart Protect .چاودێریی
هەڵسوکەوتی کاربەرنامەکانی ئەندرۆید دەکات لەسەر ئەو ئامێرەی لەسەری دابەزێنراوە ،وە فێربوونی رۆبۆتی
بەکاردەهێنێت بۆ دەستنیشانکردنی هەڵسوکەوتی زیانەواڵە ،سیخوڕەواڵە ،بانگەشەواڵە ،و ڤایرۆسی باجگری شاراوە.

 Smart Protectئەو جۆرە هەڵسوکەوتانە رادەگەیەنێت بە کاربەرنامە ئاسایشیەکانی الیەنی سێهەمی کڕیار کە لە سەر
هەمان ئامێر دابەزێنراون.
بۆ یارمەتیدانی باشترکردنی  ،Smart Protectوە بەکارهێنانەکانی تر کە لە ئەم سیاسەتی تایبەتیەدا باسمان کردوەSmart ،
 Protectپوختەی دۆزینەوەی زیانەواڵە شاراوەکانمان بۆ دەنێرێت ،بە لەخۆگرتنی ناوی کاربەرنامەکە و چاالکیەکانی کە
دەبنە هۆی هۆشداریەکە ،لەگەڵ داتای سەرەتایی دەربارەی ئامێرەکە ،وەک وەک دروستکردن ،مۆدێل ،سیستمی کارپێکردن
و وەشان ،وە زانیاری دەربارەی رێکخراوەیی ئامێر ،وەک رێکبەندیی ئامێر ،تۆڕ ،و کۆدی واڵت.
Vellamo
 Vellamoکاربەرنامەی نەرمەواڵەی هەڵسەنگێنەرە بۆ ئەو ئامێرانەی لەسەر ئەندرۆید بنیادنراون )“Vellamo”( .لە الیەن
 Qualcomm Innovation Center, Incپێشکەش دەکرێت Vellamo .ئەدای سیستمی ئەو ئامێرە شیدەکاتەوە و رێپۆرت
دەدات کە لە سەری دابەزێنراوە .دەتوانیت ئەدای ئامێرەکەت بە ئەدای ئەو ئامێرانە بەراورد بکەیت کە ئێمە تاقیمان
کردوونەتەوە و ،لە ئەم کارەدا ،ئامێرەکەت رەنگە ئەنجامی تاقیکردنەوە و زانیاریی سیستمەکەمان بۆ بنێرێت .زانیاریەکانی
سیستم رەنگە ئەمانە لەخۆبگرن :ناوی بەرهەمهێنی ئامێرەکە ،مۆدێل و وەشان ،زانیاریی دەربارەی رەقەواڵەکانی سەر
ئامێرەکەت ،وەک پرۆسێسەر ،بیرگە ،و هەستەوەرە بەردەستەکان؛ جۆر و وەشانی سیستمی کارپێکردن؛ زانیاریی روونما.
ناونیشانی پرۆتۆکۆڵی ئینتەرنێت ،بریکاری بەکارهێنەری وێبگەڕ ،و زانیاریی دەربارەی تۆڕی داتای مۆبایل کە ئامێرەکە
پێوەی پەیوەست دەبێت .ئێمە ئەو داتایەی کۆیدەکەینەوە بەکاردەهێنین بۆ ئەو مەبەستانەی لەم سیاسەتەدا باسکراون ،بە
لەخۆگرتنی دابینکردنی خزمەتگوزاریی هەڵسەنگاندنی ئەدا کە تۆ داوای دەکەیت ،وە بۆ خڕکردنی ئاماری "جیهانی
راستەقینە" دەربارەی ئەدای ئامێری مۆبایل.
Predicted GNSS Satellite Orbit Data–XTRA
 XTRAتەکنەلۆژیایەکە لە الیەن  Qualcomm Technologies, Incلە ویالیەتە یەکگرتووەکان و QT Technologies
 Ireland Limitedلە ناوچەی ئابووریی ئەوروپی پێشکەش دەکرێت بۆ باشترکردنی ئەدای ئامێری مۆبایلXTRA .
فایلێکی داتا لە  Qualcommدادەگرێت کە خولگە پێشبینیکراوەکانی مانگە دەستکردنەکان لە سیستمی رێدۆزیی جیهانیی
مانگە دەستکردنەکان ( )GNSSلەخۆدەگرێت .بەکارهێنانی فایلی داتای  XTRAئەو کاتە کەمدەکاتەوە کە ئامێرەکە پێویستی
پێیەتی بۆ هەڵسەنگاندنی شوێنی خۆی ،بەو شێوەیە کات و وزەی پاتری دەپارێزێت لە کاتی بەکارهێنانی ئەو کاربەرنامانەی
خزمەتگوزاریی شوێنی تێدا کاراکراون .وەشانە نوێکانی نەرمەواڵەی  XTRAبڕێکی کەم داتا بۆ ئێمە بەرز دەکاتەوە .ئێمە
داتای بەرزکراوە بۆ ئەو مەبەستانە بەکاردەهێنین کە لە ئەم سیاسەتەدا باسکراون ،وەک پاراستن و باشترکردنی جۆری،
ئاسایش ،و سەالمەتیی خزمەتگوزاریەکە XTRA .ئەم جۆرە داتایانەی خوارەوە بەرز دەکاتەوە :ناسنامەیەکی تایبەتی بە
هەڕەمەکی دروستکراو ،ناوی چیپسێت و زنجیرە ژمارە ،وەشانی نەرمەواڵەی  ،XTRAکۆدی مۆبایلی واڵت و کۆدی تۆڕ
(بۆ رێگەدان بە دەستنیشانکردنی واڵت و تۆڕی کارپێکراو) ،جۆری سیستمی کارپێکردن و وەشان ،دروستکردنی ئامێر و
مۆدێل ،ئەو ماوەی کۆتا جار پرۆسێسەری کاربەرنامە و مۆدێم هەڵکرانەوە ،لەگەڵ لیستی نەرمەواڵەکانمان لەسەر ئامێرەکە.

