Qualcomm

सॉफ्टवेअर आणि अनप्र
ु योगाां बद्दल अधिक जािन
ू घ्या

Qualcomm Incorporated उपकंपन्या मोबाईल डिव्हाइस काययप्रदर्यन सध
ु ारण्यासाठी विविध
सॉफ्टिेअर, अनुप्रयोग आणि सेिा ऑफर करतात, बॅटरी पॉिर िाचिण्यात आणि डिव्हाइस सुरक्षा
सध
ु ारण्यात मदत करतात.

त्या सॉफ्टिेअर अनप्र
ु योगांपैकी खालील काही आहे त:

Qualcomm स्थान
Qualcomm स्थान (पूिी “IZat”) हे युरोवपयन इकोनॉममक विभागामधील दे र्ांमध्ये Qualcomm
Technologies, Inc. मध्ये U.S., QT Technologies Ireland Limited ने आणि ररपब्ललक
ऑफ कोररआमधील (म्हिजे दक्षक्षि कोररआ) Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
ने ऑफर केलेले एक तंत्रज्ञान आहे .

जरी आपल्या डिव्हाइसला प्रभािी GPS मसग्नल ममळत नसेल तरी

आपले डिव्हाइस त्याचे स्थान अधधक जलद आणि अचूकपिे ओळखण्यासाठी Qualcomm स्थान आपले
डिव्हाइस सक्षम क्रेल. जेव्हा आपि स्थान माहहती आिश्यक असिारे अनप्र
ु योग ककंिा सेिा िापरता तेव्हा

Qualcomm आपल्या डिव्हाईसला बॅटरी पॉिरी जतन करण्यासाठी मदतसुद्धा करु र्कते.

आपि

स्थान -सक्षम अनप्र
ु योग िापरत असल्यास, आपले डिव्हाइस अर्ा अनप्र
ु योग प्रदात्यांना त्याचे स्थान
पाठिू र्कतो.

अनुप्रयोग प्रदात्यांसाठी प्रदान केलेली स्थान माहहती त्यांच्या अटी आणि गोपनीयता

धोरिांद्िारे संचामलत आहे . आपि त्या अनुप्रयोग प्रदात्यांच्या अटी आणि गोपनीयता धोरिांचा संदभय
घेण्याची आम्ही मर्फारस करतो.

Qualcomm स्थान जिळपासचे सेल्युलर टॉिसय आणि WiFi अॅक्सेस पॉइंट्सच्या स्थानां संबंधधत
अधन
ू मधन
ू आपल्या डिव्हाइसिर िेटा िाउनलोि करते.

आपल्या डिव्हाईसला त्याचे स्थान ठरिण्यास

आणि बॅटरी पॉिर जतन करण्यास मदत करण्यासाठी हा िेटा आपल्या डिव्हाईसिरील सेन्सरपासूनच्या
िेटासह एकत्रत्रत केला जाऊ र्कतो जसे की गायरोस्कोप ककंिा अॅक्सेलेरोममटर.

Qualcomm स्थान आम्हाला अधन
ू मधन
ू यनु नक सॉफ्टिेअर आयिी, आपल्या डिव्हाइसचे स्थान (रे खांर्,
अक्षांर् आणि उं ची आणि त्याची अननब्श्चतता) आणि जिळपासचे सेल्युलर टॉिसय आणि Wi-Fi
हॉटस्पॉट्स, मसग्नलची ब्स्थती आणि िेळ (एकत्रत्रतपिे, "स्थान िेटा") आम्हाला पाठितो. कोिताही
इंटरनेट संिाद म्हिून, आपले डिव्हाइस िापरत असलेला IP पत्ता दे खील प्राप्त करतो. आम्ही स्थान िेटा,
सॉफ्टिेअर ID आणि IP पत्ते आणि आपल्या मसस्टमची काययक्षमता संरक्षक्षत करण्यासाठी, मूल्यमापन
करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी आम्हाला मदत करिारी इतर िेटा िापरू र्कतो.

आम्ही गोळा केलेला िेटा संरक्षक्षत करण्यासाठी Qualcomm स्थान विविध योग्य आणि अचूक सुरक्षा
मापने िापरते. याव्यनतररक्त, आपला सॉफ्टिेअर ID IP पत्त्यासह स्थान माहहती आम्ही कायमस्िरुपी
संग्रहहत करीत नाही, ककंिा आम्ही Qualcomm स्थान िापरकत्याांना िैयब्क्तकररत्या ओळखण्याचा
प्रयत्न करत नाही. ते कायमस्िरूपी हटिल्याच्या पाितीनंतर तीस हदिसांच्या आपल्या स्थान िेटार्ी
संबंधधत आपल्या सॉफ्टिेअर आयिी आणि IP पत्त्याचे मसस्टम काययप्रदर्यन सुधारण्यासाठी. IP पत्ता
आणि सॉफ्टिेअर आयिी काढल्यानंतरम आम्ही सेल्युलर टॉिसय आणि WiFi अॅक्सेस पॉइंट्सच्या स्थानां
संबंधधत अनाममक िेटाबेस तयार करण्यासाठी स्थान िेटा एकत्रत्रत करतो.
आपि ररपब्ललक कोररयामध्ये असल्यास, Qualcomm स्थान सेिा स्थान माहहती संरक्षि कायदे

('कायदा") चे पालन करतो आणि कायद्या अंतगयत संबंधधत हक्कांसाठी आपि जबाबदार आहात.
आमच्या कोररयातील पद्धतींविषयी प्रश्न ककंिा हटप्पण्यांसाठी, कृपया येथे आमच्यार्ी संपकय करा:

Qualcomm CDMA Technologies (कोररया) YH
सािधान कायदे र्ीर विभाग

4, 15, 16 आणि 17 Fl.
119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820
ररपब्ललक ऑफ कोररया

टे मलफोन नंबर: 82-2-3404-1114

Qualcomm तांत्रज्ञान अहवाल (QTR) -- ननदान आकडेवारी
Qualcomm Technologies, Inc.मध्ये U.S., आणि युरोवपयन एकॉनॉममक विभागामधील QT
Technologies Ireland Limited ने ऑफर केलेले QTR तंत्रज्ञान.

QTR हे गोळा करू र्कते: (i)

स्थावपत केलेले आणि/ककंिा डिव्हाइसिर चालत असलेल्या अॅप्सची नािे, (ii) कॉब्न्फगरे र्न माहहती (जसे
की ननममयती, मॉिेल, ऑपरे हटंग मसस्टम आणि आित्त
ृ ी, कफल्मिेअर आणि आित्त्ृ या, िायरलेस कॅररयर,
मोबाईल दे र् कोि आणि नेटिकय कोि आणि धचपसेट अनुक्रमांक (जे आपल्याला ओळखत नाही)), (iii)
डिव्हाइस काययप्रदर्यन आणि सुरक्षक्षतता आकिेिारी (जसे की CPU, GPU ककंिा मॉिेम काययप्रदर्यन)
आणि (iv) सेंसर िेटा जो आपल्याला ओळखू र्किार नाही पि मोर्न मोजते, ओररएंटेर्न आणि
आपल्या आजूबाजूची िातािरिीय ब्स्थती.

िेटा एब्न्क्रप्टे ि WiFi द्िारे अपलोि केला आहे ककंिा मयायहदत

रक्कमेमध्ये, आपल्या सेल्यल
ु र नेटिकयद्िारे अपलोि केला आहे .

आम्ही िेटा QTR िापरतो जो या धोरिामध्ये िियन केलेल्या उद्दे र्ांनी गोळा केला जातो, ज्यात
िायरलेस काययप्रदर्यन सुधारण्यासाठी पुढील जनरे र्न मोबाईल तंत्रज्ञान विकमसत करण्यात मदत करते,
बॅटरी पॉिर िाचिते, सुरक्षा मापने विकमसत करते आणि आमचे व्यिसाय ऑपरे र्न्स सुधारते.

िायरलेस

डिव्हाइस, नेटिक्सय आणि सुरक्षा सुधारण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही िायरलेस िाहक ककंिा डिव्हाइस
ननमायत्यांसह QTR िेटा दे खील र्ेअर करू र्कतो.

QTR र्ीषयलेख, “Qualcomm तंत्रज्ञान अहिाल” अंतगयत Android सेहटंग्जमध्ये िेटा संकलनाचा ननिि
रद्द करिे ऑफर करतए.

ननिि रद्द करण्याचा आपल्या डिव्हाइस काययप्रदर्यनािर नकारात्मक पररिाम

करे ल.
काही हटपा:

कोित्याही इंटरनेट कनेक्र्नसह, आम्हाला डिव्हाइस िापरत असलेला IP पत्ता प्राप्त

होईल, पि आम्ही पाितीनंतर ते त्िररत हटिू.

QTR आम्हाला या गोपनीयता धोरिामध्ये न

ओळखलेला िेटा पाठित असल्यास तो िैयब्क्तक िेटाही असू र्कतो, आम्ही पाितीनंतर तो त्िररत हटिू.

QTR च्या काही आित्त्ृ यांमध्ये डिव्हाइसचे "आंतरराष्ट्रीय मोबाईल उपकरि अमभज्ञापक" (IMEI) गोळा
करण्याची क्षमता आहे , क्षमता अजन
ू िापरली जात नाही.

भविष्ट्यात, आम्ही IMEI गोळा केल्यास, ते

उघि करण्यासाठी, आिश्यक उद्दे र्ांनी आणि सिय लागू िेटा संरक्षि आणि गोपनीयता कायद्यांनुसार
िापरले जाऊ र्कते. र्ेिटी, QTR च्या काही आित्त्ृ यांमध्ये आम्हाला डिव्हाइस स्थान िेटा पाठिण्यासाठी
ननिि करण्याची अनुमती दे ते.

आपि आम्हाला स्थान िेटा पाठिण्याचे ननििल्यास, आम्हाला मदत

करण्यासाठी आपल्या डिव्हाइसचे स्थान आम्ही अधूनमधून गोळा करू र्कतो, उदाहरिाथय, कमी िायरलेस
मसग्नल कव्हरे जसह विभाग ओळखण्यासाठी.

Snapdragon Smart Protect
Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protect ही Android आधाररत डिव्हाइससाठी ("Smart
Protect") सुरक्षा सॉफ्टिेअर सेिा आहे जी आपल्याला युरोवपयन इकॉनॉममक विभागामधील QT
Technologies Ireland Limited आणि य.ू एस. Smart Protect Qualcomm Technologies,
Inc. द्िारे आिली आहे जे ते स्थावपत केलेल्या डिव्हाइसिरील Android अनुप्रयोगांची िागिूक ननयंत्रत्रत
करते आणि malware, spyware,,adware आणि ransomware. संभाव्य िागिक
ू ओळखण्यासाठी
ममर्न लननांग िापरते. Smart Protect अर्ा िागिूकींचे समान डिव्हाइसिर स्थावपत केलेल्या आमच्या
ग्राहकाच्या तत
ृ ीय-पक्षीय सरु क्षा अनुप्रयोगांचा अहिाल दे ते.

Smart Protect सुधारण्यात मदत करण्यासाठी आणि या गोपनीयता धोरिामध्ये िियन केलेले अन्य
िापर, Smart Protect आम्हाला संभाव्य malware र्ोधाचे सारांर् पाठिते ज्यात अॅपचे नाि आणि

त्याचे कक्रयाकलाप ज्यामुळे सतकयता, डिव्हाइस विषयी मुलभूत िेटा जसे की ननममयती, मॉिेल आणि
ऑपरे हटंग मसस्टम आित्त
ृ ी आणि भाषा सेहटंग, िाहक आणि दे र् कोिसारख्या डिव्हाइस कॉब्न्फगरे र्न
विषयीचा िेटा यांचा समािेर् आहे .

Vellamo
Vellamo हा Android-आधाररत डिव्हाइस (“Vellamo”) साठी Qualcomm Innovation Center,
Inc द्िारे आिलेला बेंचमाककांग सॉफ्टिेअर अनप्र
ु योग आहे . Vellamo ते स्थावपत केलेल्या डिव्हाइसच्या
मसस्टम काययप्रदर्यनाचे विश्लेषि करते आणि अहिाल दे ते. आपि आम्ही चाचिी केलेल्या आपल्या
डिव्हाइसच्या काययप्रदरर्नाची तुलना करण्याचे दे खील ननििू र्कता आणि हे केल्याने आपले डिव्हाइस
आम्हाला चाचिी पररिाम आणि मसस्टम माहहती पाठिू र्कते.

अर्ा मसस्टम माहहतीमध्ये याचा

समािेर् असू र्कतो: डिव्हाइस ननमायत्याचे नाि, मॉिेल आणि आित्त
ृ ी; आपल्या डिव्हाइसिरील
हाियिेअरविषयीची माहहती जसे की प्रोसेसर, मेमरी आणि उपललध सेंसर; प्रकार आणि ऑपरे हटंग
मसस्टमची आित्त
ृ ी; प्रदर्यन माहहती; इंटरनेट प्रोटोकॉल पत्ता, ब्राउझर िाप्रकताय एजंट आणि डिव्हाइस
कनेक्ट असलेल्या सेल्युलर नेटिकयची माहहती. आम्ही या धोरिामध्ये िियन केलेल्या उद्हदष्ट्टांसाठी गोळा
केलेला िेटा िापरतोल ज्यामध्ये आपि विनंती केलेली काययप्रदर्यन बेंचमाककांग सेिा प्रदान करिे आणि
मोबाईल डिव्हाइस काययप्रदर्यनाविषयी "िास्तविक जग" आकिेिारी संकमलत करिे याचा समािेर् आहे .

XTRA – अांदाजजत GNSS सॅटलाइट ऑर्बिट डेटा
मोबाईल डिव्हाइस काययप्रदर्यन सध
ु ारण्यासाठी XTRA हे U.S., आणि यरु ोवपयन एकॉनॉममक
विभागामधील QT Technologies Ireland Limited ने ऑफर केलेले QTR तंत्रज्ञान आहे .

XTRA

हे ग्लोबल सॅटेलाइट मसस्टम (GNSS) सॅटेलाइट्सच्या अंदाब्जत ऑत्रबयट्स असलेल्या Qualcomm मधन
ू
िेटा फाइल िाउनलोि करते. XTRA िेटा फाइल िापरल्याने डिव्हाइसला त्याचे स्थान मोजण्यासाठी
आिश्यक असलेल्या डिव्हाइसची िेळ कमी करते, म्हिून स्थान-आधाररत अनुप्रयोग िापरताना िेळ आणि
बॅटरी पॉिर िाचििे. XTRA सॉफ्टिेअरच्या निीन आित्ृ या आम्हाला कमी प्रमािात िेटा अपलोि करतो.
आम्ही या धोरिामध्ये िियन केलेल्या उद्दे र्ांनी अपलोि केलेला िेटा िापरतो जसे की गुिित्ता, सुरक्षा
आणि सेिेची तीव्रता कायम ठे ििे आणि सध
ु ारिे. XTRA खालील प्रकारचे िेटा अपलोि करते:
यादृब्च्िकपिे जनरे ट केलेला युननक आयिी, धचपसेट नाि आणि अनुक्रमांक, XTRA सॉफ्टिेअर आित्त
ृ ी,
मोबाईल दे र् कोि आणि नेटिकय कोि (दे र्ाची ओळख आणि िायरलेस ऑपरे टरला अनुमती दे ते),
ऑपरे हटंग मसस्टम आणि आित्त
ृ ीचा प्रकार, डिव्हाइस ननममयती आणि मॉिेल, अनुप्रयोग प्रोसेसर आणि
मॉिेमच्या अंनतम बूटची िेळ आणि डिव्हाइसिरील आमच्या सॉफ्टिेअरची सूची.

