Qualcomm

സ

ോഫ്റ്റ്വെയറിവെയുും്ആപ്ലിസേഷെുകവെയുും്കുറിച്ചറ്
കൂടുതലറിയൂ

Qualcomm Incorporated-ന്റെ സബ്സിഡിയെികൾ റ ൊബൈൽ ഉപകരണ
പ്പകടനം റ ച്ചറെടുത്തൊനും ൈൊറ്റെി പവർ സംരക്ഷിക്കൊനും
ഉപകരണത്തിന്റെ സുരക്ഷ റ ച്ചറെടുത്തൊനും സഹൊയിക്കുന്നതിന്
വിവിധങ്ങളൊയ സസൊഫ്ററ്ററ റവയെും ആപ്ലിസക്കഷനുകള ം സസവനങ്ങള ം
ഓഫർ റെയ്യ ന്നു.

അത്തരം സസൊഫ്ററ്ററ റവയർ ആപ്ലിസക്കഷനുകളിൽ

റപടുന്നവ ഇനിെെയുന്നു:

Qualcomm സ്ഥലും
യുഎസിൽ Qualcomm Technologies, Inc.- ഉം യൂസെൊപയൻ ഇക്കസണൊ ിക്കറ
ഏരിയയിൽ റപടുന്ന രൊജ്യങ്ങളിൽ QT Technologies Ireland Limited- ഉം
െിെബ്ലിക്കറ ഓഫ്റ റകൊെിയയിൽ ( അതൊയത്, ദക്ഷിണ റകൊെിയ) Qualcomm

CDMA Technologies (Korea) YH-യും ഓഫർ റെയ്യ ന്ന റടക്സനൊളജ്ിയൊണ്
Qualcomm സ്ഥലം ( ുമ്പറ “IZat”).

നിങ്ങള റട ഉപകരണത്തിന് ശക്ത ൊയ

GPS സിഗ്നൽ ലഭ്യ ൊക്കൊൻ സൊധിക്കൊത്തസെൊൾ കൂടിയും കൂടുതൽ
പ്ദുത ൊയും കൃതയ ൊയും റലൊസക്കഷൻ നിർണ്ണയിക്കൊൻ Qualcomm സ്ഥലം
നിങ്ങള റട ഉപകരണറത്ത പ്പൊപ്ത ൊക്കൊം. റലൊസക്കഷൻ ഡൊറ്റ
ആവശയറെടുന്ന ആപ്ലിസക്കഷനുകസളൊ സസവനങ്ങസളൊ നിങ്ങൾ
ഉപസയൊഗിക്കുസമ്പൊൾ ൈൊറ്റെി പവർ സംരക്ഷിക്കൊനും Qualcomm സ്ഥലം
സഹൊയിസച്ചക്കൊം.

നിങ്ങൾ റലൊസക്കഷൻ പ്പൊപ്ത ആപ്ലിസക്കഷനുകൾ

ഉപസയൊഗിക്കുകയൊറണങ്കിൽ, നിങ്ങള റട ഉപകരണം അത്തരം ആപ്ലിസക്കഷൻ
ദൊതൊക്കൾക്കറ അതിന്റെ റലൊസക്കഷൻ അയസച്ചക്കൊം.

ആപ്ലിസക്കഷൻ

ദൊതൊക്കൾക്കറ നൽകുന്ന റലൊസക്കഷൻ വിവരങ്ങറള നിയപ്രിക്കുന്നത്
അവരുറട വയവസ്ഥകള ം സവകൊരയതൊ നയങ്ങള

ൊണ്. ആ ആപ്ലിസക്കഷൻ

ദൊതൊക്കള റട വയവസ്ഥകള ം സവകൊരയതൊ നയങ്ങള ം നിങ്ങൾ
പരിസശൊധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശുപൊർശ റെയ്യ ന്നു.
സ ീപത്തുള്ള റസലല ലൊർ ടവെുകൾ, WiFi ആക്സസ് സപൊയിന്െുകൾ
എന്നിവയുറട റലൊസക്കഷനുകള

ൊയി ൈന്ധറെട്ട Qualcomm സ്ഥലം

ആനുകൊലിക ൊയി നിങ്ങള റട ഉപകരണത്തിസലക്കറ ഡൗൺസലൊഡ് റെയ്യ ന്നു.
നിങ്ങള റട ഉപകരണറത്ത അതിന്റെ റലൊസക്കഷൻ നിർണ്ണയിക്കൊൻ
സഹൊയിക്കുന്നതിനും ൈൊറ്റെി പവർ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജ്ിസെൊസ്സകൊെറ
അറലലങ്കിൽ ആക്സിറലസെൊ ീറ്റർ സപൊലുള്ള നിങ്ങള റട ഉപകരണത്തിറല
റസൻസെുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡൊറ്റയു ൊയി ഈ ഡൊറ്ററയ സംസയൊജ്ിെിസച്ചക്കൊം.

Qualcomm സ്ഥലം ആനുകൊലിക ൊയി ഒരു തനത് സസൊഫ്ററ്ററ റവയർ
ഐഡിയും നിങ്ങള റട ഉപകരണത്തിന്റെ റലൊസക്കഷനും ( സരഖൊംശം,
അക്ഷൊംശം, സ ുപ്ദനിരെിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം, അതിന്റെ അസ്ഥിരത)
സ ീപത്തുള്ള റസലല ലൊർ ടവെുകള ം Wi-Fi സഹൊട്ടറ സ്സപൊട്ട കള ം സിഗ്നൽ
സശഷിയും സ യവും ( ഒന്നിച്ചറ , "റലൊസക്കഷൻ ഡൊറ്റ ") ഞങ്ങൾക്കറ
അയയ്ക്ക്കുന്നു. ഏത് ഇന്െർറനറ്ററ കമ്മ്യൂണിസക്കഷനിറലയും സപൊറല,
നിങ്ങള റട ഉപകരണം ഉപസയൊഗിക്കുന്ന IP വിലൊസവും ഞങ്ങൾക്കറ
ലഭ്ിക്കും. ഞങ്ങള റട സിസ്റ്റങ്ങറള പരിരക്ഷിക്കൊനും വിലയിരുത്തൊനും
പ്പകടനം റ ച്ചറെടുത്തൊനും സഹൊയക ൊകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ റലൊസക്കഷൻ
ഡൊറ്റയും സസൊഫ്ററ്ററ റവയർ ID- കള ം IP വിലൊസങ്ങള ം

റ്ററ ഡൊറ്റയും

ഉപസയൊഗിക്കും.
സശഖരിക്കുന്ന ഡൊറ്റ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് Qualcomm സ്ഥലം വിഭ്ിന്നങ്ങളൊയ
യുക്തിസഹവും ഉെിതവു ൊയ സുരക്ഷൊ നടപടികൾ ഉപസയൊഗിക്കുന്നു.
ഇതിനുപുെസ , നിങ്ങള റട സസൊഫ്ററ്ററ റവയർ ID അറലലങ്കിൽ IP വിലൊസം
ഉപസയൊഗിച്ചറ ഞങ്ങൾ സ്ഥിര ൊയി റലൊസക്കഷൻ ഡൊറ്റ സൂക്ഷിക്കുകസയൊ

Qualcomm സ്ഥലം ഉപസയൊക്തൊക്കറള വയക്തിഗത ൊയി തിരിച്ചെിയൊൻ
പ്ശ ിക്കുകസയൊ റെയ്യിലല. സിസ്റ്റം പ്പകടനം റ ച്ചറെടുത്തൊൻ, ലഭ്ിക്കുന്ന
തീയതി

ുതൽ

ുെത് ദിവസസത്തക്കറ നിങ്ങള റട സസൊഫ്ററ്ററ റവയർ ID- യും IP

വിലൊസവും നിങ്ങള റട റലൊസക്കഷൻ ഡൊറ്റയു ൊയി ൈന്ധറെട്ടിരിക്കുന്നതൊണ്,
അതിനുസശഷം ശൊശവത ൊയി ഇലലൊതൊക്കും. IP വിലൊസങ്ങള ം
സസൊഫ്ററ്ററ റവയർ ID- കള ം നീക്കംറെയ്ക്ത സശഷം, റസലല ലൊർ ടവെുകള റടയും

WiFi ആക്സസ് സപൊയിന്െുകള റടയും റലൊസക്കഷനുകൾ സംൈന്ധിച്ച ഒരു
അജ്ഞൊത ഡൊറ്റൊസൈസ് സൃഷ്ടിക്കൊൻ റലൊസക്കഷൻ ഡൊറ്റ ഞങ്ങൾ
കൂട്ടിക്കലർത്തും.
നിങ്ങൾ െിെബ്ലിക്കറ ഓഫ്റ റകൊെിയയിലൊറണങ്കിൽ , Qualcomm സ്ഥലം
സസവനം റലൊസക്കഷൻ ഇൻസഫൊർസ ഷൻ റപ്പൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റിന് (“ ആക്റ്ററ ”)
വിസധയ ൊയിരിക്കും, ആക്റ്റിനു കീഴിലുള്ള പ്പസക്ത ൊയ അവകൊശങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കറ ലഭ്യ ൊയിരിക്കുകയും റെയ്യ ം.

റകൊെിയയിറല ഞങ്ങള റട

പ്പവർത്തനരീതികൾ സംൈന്ധിച്ച സെൊദയങ്ങൾക്കറ അറലലങ്കിൽ
അഭ്ിപ്പൊയങ്ങൾക്കറ , ഞങ്ങറള ഇതിൽ ൈന്ധറെടുക:

Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
നിയ

വകുെിന്റെ പ്ശദ്ധ

4th, 15th, 16th & 17th Fl.
119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu

Seoul, 135-820

െിെബ്ലിക് ഓഫ്റ റകൊെിയ
റടലിസഫൊൺ നമ്പർ: 82-2-3404-1114

Qualcomm

ോസേതിക്റ ിസപോർട്ിുംഗ് (QTR) -- ഡയസനോസ്റ്റിേറ്സ്റ്റോ്ിസ്റ്റിക്സ്

യുഎസിൽ Qualcomm Technologies, Inc.- ഉം യൂസെൊപയൻ ഇക്കസണൊ ിക്കറ
ഏരിയയിൽ QT Technologies Ireland ലി ിറ്റഡും ഓഫർ റെയ്യ ന്ന
റടക്സനൊളജ്ിയൊണ് QTR.

QTR ഇവ സശഖരിസച്ചക്കൊം: (i) ഉപകരണത്തിൽ

ഇൻസ്റ്റൊൾ റെയ്ക്തിട്ട ള്ളതും ഒെം/അറലലങ്കിൽ
പ്പവർത്തിച്ച റകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ൊയ ആെ കള റട സപരുകൾ , (ii)
സകൊൺഫിഗസെഷൻ വിവരങ്ങൾ ( നിർമ്മ്ിതി, സ ൊഡൽ, ഓെസെറ്റിംഗ്
സിസ്റ്റവും പതിെ ം, സഫംറവയെും പതിെ കള ം, വയർറലസ് കൊരിയർ ,
റ ൊബൈൽ രൊജ്യ സകൊഡും റനറ്ററ വർക്കറ സകൊഡും, െിപ്റസറ്ററ സീരിയൽ
നമ്പർ ( അത് നിങ്ങറള തിരിച്ചെിയുന്നതലല)), (iii) ഉപകരണ പ്പകടന,

സുരക്ഷാ സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് (CPU, GPU, അറലലങ്കിൽ സ ൊഡം പ്പകടനം
സപൊലുള്ളത്), (iv) നിങ്ങറള തിരിച്ചെിയൊത്ത, എന്നൊൽ സഫൊണിനു െുറ്റ

ുള്ള

െലനം, അഭ്ിവിനയൊസം, പൊരിസ്ഥിതിക സൊഹെരയങ്ങൾ റസൻസർ ഡൊറ്റ
എന്നിവ അളക്കുന്ന റസൻസർ ഡൊറ്റ . എൻപ്കിപ്റ്ററ റെയ്ക്ത WiFi വഴി
അറലലങ്കിൽ പരി ിത അളവുകളിൽ നിങ്ങള റട റസലല ലൊർ റനറ്ററ വർക്കറ വഴി
ഡൊറ്റ അപ്സലൊഡ് റെയ്യ ന്നതൊണ്.
വയർറലസ് പ്പകടനം റ ച്ചറെടുത്തൊനും ൈൊറ്റെി പവർ സംരക്ഷിക്കൊനും

സുരക്ഷാ നടപടികൾ വികസിെിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങള റട ൈിസിനസ്
പ്പവർത്തനങ്ങൾ റ ച്ചറെടുത്തൊനും അടുത്ത തല ുെ റ ൊബൈൽ
റടക്സനൊളജ്ികൾ വികസിെിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങറള സഹൊയിക്കുന്നതിന്
ഉൾറെറട ഈ നയത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ട ള്ള ഉസേശയങ്ങൾക്കൊയി സശഖരിക്കുന്ന

QTR ഡൊറ്റ ഞങ്ങൾ ഉപസയൊഗിക്കും.

വയർറലസ് കൊരിയർ ൊറര

അറലലങ്കിൽ ഉപകരണ നിർമ്മ്ൊതൊക്കറള വയർറലസ് ഉപകരണങ്ങള ം
റനറ്ററ വർക്കുകള ം സുരക്ഷയും റ ച്ചറെടുത്തൊൻ സഹൊയിക്കുന്നതിന് QTR
ഡൊറ്റ അവരു ൊയും ഞങ്ങൾ പങ്കിസട്ടക്കൊം.

“Qualcomm Technologies െിസെൊർട്ടിംഗ്” എന്ന തലറക്കട്ടിനു കീഴിൽ Android
റസറ്റിംഗ്സ് റ നുവിൽ ഡൊറ്റ സശഖരണം ഒഴിവൊക്കുന്നതും QTR ഓഫർ
റെയ്യ ന്നു.

ഒഴിവൊക്കുന്നത് നിങ്ങള റട ഉപകരണത്തിന്റെ പ്പകടനറത്ത

പ്പതികൂല ൊയി ൈൊധിക്കിലല.

ഏതൊനും കുെിെ കൾ:

ഏത് ഇന്െർറനറ്ററ കമ്മ്യൂണിസക്കഷനിറലയും

സപൊറല, ഉപകരണം ഉപസയൊഗിക്കുന്ന IP വിലൊസം ഞങ്ങൾക്കറ ലഭ്ിക്കും,
എന്നൊൽ സവീകരിച്ച സശഷം ഉടനടി ഞങ്ങൾ അത് നീക്കംറെയ്യ ം.
വയക്തിഗത ഡൊറ്റ ആകൊവുന്നതും ഈ സവകൊരയതൊ നയത്തിൽ
വയക്ത ൊക്കൊത്തതു ൊയ ഏറതങ്കിലും ഡൊറ്റ QTR ഞങ്ങൾക്കറ
അയയ്ക്ക്കുകയൊറണങ്കിൽ, അത്തരം ഡൊറ്റ , സവീകരിച്ച സശഷം, ഉടനടി
ഞങ്ങളത് നീക്കംറെയ്യ ം.

QTR-ന്റെ െില പതിെ കൾക്കറ

ഉപകരണത്തിന്റെ "ഇന്െർനൊഷണൽ റ ൊബൈൽ എകവിപ്റ ന്്
ഐഡന്െിഫയർ (IMEI) സശഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സശഷിയു ുണ്ടറ , എന്നൊൽ ഈ
സശഷി നിലവിൽ ഉപസയൊഗിക്കറെടുന്നിലല.

ഭ്ൊവിയിൽ ഞങ്ങൾ IMEI

സശഖരിക്കുകയൊറണങ്കിൽ, അതയൊവശയ ൊയ ഉസേശയങ്ങൾക്കൊയും ൈൊധക ൊയ
എലലൊ ഡൊറ്റ പരിരക്ഷണ - സവകൊരയതൊ നിയ ങ്ങള ം അനുസരിച്ച ം
അത് റവളിറെടുത്തുന്നതൊയിരിക്കും. അരി

ൊപ്തം

ൊയി, QTR- ന്റെ െില

പതിെ കൾക്കറ ഉപകരണ റലൊസക്കഷൻ ഡൊറ്റ ഞങ്ങൾക്കറ അയയ്ക്ക്കുന്നത്
തിരറെടുക്കൊൻ നിങ്ങറള അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവു ുണ്ടറ.
റലൊസക്കഷൻ ഡൊറ്റ ഞങ്ങൾക്കറ അയയ്ക്ക്കൊൻ നിങ്ങൾ
തീരു ൊനിക്കുകയൊറണങ്കിൽ, കുെവ് വയർറലസ് സിഗ്നൽ കവസെജ്ുള്ള
സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചെിയൊൻ ഉൾറെറടയുള്ള കൊരയങ്ങളിൽ ഞങ്ങറള
സഹൊയിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ആനുകൊലിക ൊയി നിങ്ങള റട
ഉപകരണത്തിന്റെ റലൊസക്കഷൻ സശഖരിസച്ചക്കൊം.

Snapdragon Smart Protect
യൂസെൊപയൻ ഇക്കസണൊ ിക്കറ ഏരിയയിൽ QT Technologies Ireland Limitedഉം യുഎസിൽ Qualcomm Technologies, Inc.- ഉം നൽകുന്ന Android
അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങൾക്കൊയുള്ള സുരക്ഷൊ സസൊഫ്ററ്ററ റവയർ സസവന ൊണ്

Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protect ("Smart Protect"). Smart Protect
അത് ഇൻസ്റ്റൊൾ റെയ്ക്തിട്ട ള്ള ഉപകരണത്തിറല Android
ആപ്ലിസക്കഷനുകള റട റപരു ൊറ്റം നിരീക്ഷിക്കുന്നു

ൊപ്ത ലല malware,

spyware, adware, ransomware എന്നിവ സൂെിെിക്കൊവുന്ന സൊധയ ൊയ
റപരു ൊറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചെിയൊൻ റ ഷീൻ സലണിംഗ് ഉപസയൊഗിക്കുകയും
റെയ്യ ന്നു. Smart Protect അത്തരം റപരു ൊറ്റങ്ങൾ അസത ഉപകരണത്തിൽ
ഇൻസ്റ്റൊൾ റെയ്ക്തിട്ട ള്ള കസ്റ്റ െുറട

ൂന്നൊം കക്ഷി സുരക്ഷൊ

ആപ്ലിസക്കഷനുകൾക്കറ െിസെൊർട്ടറ റെയ്യ ന്നു.

Smart Protect-ഉം ഈ സവകൊരയതൊ നയത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ട ള്ള

റ്ററ

ഉപസയൊഗങ്ങള ം റ ച്ചറെടുത്തൊൻ സഹൊയിക്കുന്നതിന്, ആെിന്റെ സപരും

ുന്നെിയിെിന് ഇടയൊക്കുന്ന അതിന്റെ പ്പവർത്തനവും നിർമ്മ്ിതിയും
സ ൊഡലും ഓെസെറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പതിെ ം സപൊലുള്ള ഉപകരണറത്ത
കുെിച്ച ള്ള അടിസ്ഥൊന ഡൊറ്റയും ഭ്ൊഷൊ പ്ക ീകരണം , കൊരിയർ , രൊജ്യ
സകൊഡ് എന്നിവ സപൊലുള്ള ഉപകരണ സകൊൺഫിഗസെഷറന കുെിച്ച ള്ള
ഡൊറ്റയും ഉൾറെറട സംഭ്വയ ൊയ malware കറണ്ടത്തലിന്റെ

(കറണ്ടത്തലുകള റട) സംപ്ഗഹം Smart Protect ഞങ്ങൾക്കറ അയയ്ക്ക്കും.
Vellamo
Qualcomm Innovation Center, Inc. നിങ്ങൾക്കറ നൽകുന്ന Android അധിഷ്ഠിത
ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു റൈഞ്റ ൊർക്കിംഗ് സസൊഫ്ററ്ററ റവയർ
ആപ്ലിസക്കഷനൊണ് Vellamo എന്നെിയറെടുന്നത്. Vellamo , അത് ഇൻസ്റ്റൊൾ
റെയ്ക്തിട്ട ള്ള ഉപകരണത്തിന്റെ സിസ്റ്റം പ്പകടനം വിശകലനം റെയ്യ കയും
െിസെൊർട്ടറ റെയ്യ കയും റെയ്യ ന്നു. ഞങ്ങൾ റടസ്റ്ററ റെയ്ക്തിട്ട ള്ള ഇതര
ഉപകരണങ്ങള

ൊയി നിങ്ങള റട ഉപകരണം തൊരത യം റെയ്യൊനും

നിങ്ങൾക്കറ സൊധിക്കും. അതിലൂറട, നിങ്ങള റട ഉപകരണം ഞങ്ങൾക്കറ റടസ്റ്ററ
ഫലങ്ങള ം സിസ്റ്റം വിവരങ്ങള ം അയസച്ചക്കൊം.

അത്തരം സിസ്റ്റം

വിവരങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾറെടൊം: ഉപകരണ നിർമ്മ്ൊതൊവിന്റെ സപര്;
സ ൊഡലും പതിെ ം; സപ്പൊസസ്സർ, റ മ്മ്െി, ലഭ്യ ൊയ റസൻസെുകൾ എന്നിവ
സപൊലുള്ള നിങ്ങള റട ഉപകരണത്തിന്റെ ഹൊർഡ്റവയെിറന കുെിച്ച ള്ള
വിവരങ്ങള ം; ഓെസെറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ തരവും പതിെ ം; ഡിസ്സപ്ല
വിവരങ്ങൾ; ഇന്െർറനറ്ററ സപ്പൊസട്ടൊസക്കൊൾ വിലൊസം, പ്ൈൗസർ യൂസർ
ഏജ്ന്്, ഉപകരണം ൈന്ധിെിക്കുന്ന റസലല ലൊർ റനറ്ററ വർക്കിറന കുെിച്ച ള്ള
വിവരങ്ങൾ. നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പ്പകടന റൈഞ്റ ൊർക്കിംഗ് സസവനം
നൽകൊനും റ ൊബൈൽ ഉപകരണ പ്പകടനറത്ത കുെിച്ച ള്ള "െിയൽ- സവൾഡ്"
സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ ൊഹരിക്കൊനും ഉൾറെറട ഈ നയത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ട ള്ള
ഉസേശയങ്ങൾക്കൊയി ഞങ്ങൾ സശഖരിക്കുന്ന ഡൊറ്റ ഉപസയൊഗിക്കും.

XTRA – പ്രെചിത GNSS

ോ്ലല്റ്ഓർബി്റ്ഡ ോ്

റ ൊബൈൽ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്പകടനം റ ച്ചറെടുത്തൊൻ യുഎസിൽ

Qualcomm Technologies, Inc.- ഉം യൂസെൊപയൻ ഇക്കസണൊ ിക്കറ ഏരിയയിൽ
QT Technologies Ireland Limited-ഉം നൽകുന്ന റടക്സനൊളജ്ിയൊണ് XTRA.
സലൊൈൽ നൊവിസഗഷൻ സൊറ്റബലറ്ററ സിസ്റ്റം (GNSS) സൊറ്റബലറ്റിന്റെ
പ്പവെിത പ്ഭ് ണപഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ Qualcomm- ൽ നിന്നുള്ള ഡൊറ്റ ഫയൽ

XTRA ഡൗൺസലൊഡ് റെയ്യ ന്നു. XTRA ഡൊറ്റ ഫയൽ ഉപസയൊഗിക്കുന്നത്
ഉപകരണം അതിന്റെ റലൊസക്കഷൻ കണക്കൊക്കൊൻ എടുക്കുന്ന സ യം
കുെയ്ക്ക്കുന്നു, അതിലൂറട റലൊസക്കഷൻ അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിസക്കഷനുകൾ

ഉപസയൊഗിക്കുസമ്പൊൾ സ യവും ൈൊറ്റെി പവെും ലൊഭ്ിക്കുന്നു. XTRA
സസൊഫ്ററ്ററ റവയെിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിെറ ഞങ്ങൾക്കറ ഒരു റെെിയ
അളവ് ഡൊറ്റയും അപ്സലൊഡ് റെയ്യ ന്നു. ഈ നയത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ട ള്ള,
സസവനങ്ങള റട ഗുണസ ന്മ, സുരക്ഷ, സ പ്ഗത എന്നിവ പരിപൊലിക്കൊനും
റ ച്ചറെടുത്തൊനും സപൊലുള്ള ഉസേശയങ്ങൾക്കൊയി അപ്സലൊഡ് റെയ്ക്ത ഡൊറ്റ
ഞങ്ങൾ ഉപസയൊഗിക്കും. XTRA ഇനിെെയുന്ന ഡൊറ്റ തരങ്ങൾ അപ്സലൊഡ്
റെയ്യ ന്നു: ഒരു െൊൻഡ ൊയി ജ്നസെറ്ററ റെയ്ക്ത തനത് ID, െിെറ റസറ്ററ സപരും
സീരിയൽ നമ്പെും, XTRA സസൊഫ്ററ്ററ റവയർ പതിെറ , റ ൊബൈൽ രൊജ്യ
സകൊഡ്, റനറ്ററ സകൊഡ് ( രൊജ്യറത്തയും വയർറലസ് ഓെസെറ്ററെയും
തിരിച്ചെിയൊൻ അനുവദിക്കുന്നത്), ഓെസെറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ തരവും
പതിെ ം, ഉപകരണ നിർമ്മ്ിതിയും സ ൊഡലും, ആപ്ലിസക്കഷൻ
സപ്പൊസസ്സെിന്റെയും സ ൊഡത്തിന്റെയും

ുമ്പറത്ത ൈൂട്ടറ

ഉപകരണത്തിറല ഞങ്ങള റട സസൊഫ്ററ്ററ റവയെിന്റെ ലിസ്റ്ററ .

ുതലുള്ള സ യം ,

