क्वाल्कोम सफ्टवेर र एप्लिके सनहरूको बारेमा थप जानकारी
क्वालकोम इन्कर्पोरे टेड (Qualcomm Incorporated) का सहायक कम्र्पनीहरूले मोबाइल यन्रको काययसम्र्पादन सधु ार गनय, ब्याट्रीको
शक्ति संक्तित गनय, र यन्रको सरु क्षा सधु ार गनयमा सहयोग गनय सक्ने क्तवक्तिन्न सफ्टवेर र एक्तलके सनहरू, र सेवाहरू प्रदान गर्य न् । यी
सफ्टवेर एक्तलके सनहरूमा क्तनम्न र्पर्य न:्
क्वाल्कोम िोके सन
क्वाल्कोम लोके सन (र्पक्तहले “IZat”) क्वाल्कोम टेक्नोलोक्तिि, इन्क. (Qualcomm Technologies, Inc.) ले संयि
ु राज्यमा,
यरु ोर्पेली आक्तथयक क्षरक्तिरका देशहरूमा क्यटु ी टेक्नोक्तलक्तिि आयरल्यान्ड क्तलक्तमटेड (QT Technologies Ireland Limited), र
कोररया गणतन्र (वा दक्तक्षण कोररया) मा क्वाल्कोम क्तसडीएमए टेक्नोलोक्तिि (कोररया) ले प्रदान गर्य । क्वाल्कोम लोके सनले तर्पाईको
ं
यन्रलाई आफ्नो लोके सन द्रुत र सक्तटक रूर्पमा क्तनधायरण गनय सक्षम तल्ु याउन सक्र् – िाहे त्यो तर्पाईको
ं यन्रले राम्रो क्तिक्तर्पएस क्तसग्नल
क्तदन नसके को अवस्थामा नै क्तकन नहोस् । क्वाल्कोम लोके सनले लोके सन डाटा प्रयोग गने एक्तलके सनहरू वा सेवाहरूको प्रयोग गदाय
तर्पाईको
ं यन्रको ब्याटरीलाई संिय गनय सहयोग गनयसक्र् । यक्तद तर्पाईलें लोके सन इनेबल गररएको एक्तलके सनहरू प्रयोग गनयहु ुन्र् िने,
तर्पाईको
ं यन्रले त्यस्ता एक्तलके सन प्रदायकहरूलाई यसको लोके सन वा अवक्तस्थक्तत र्पठाउन सक्र् । एक्तलके सनलाई प्रदान गररएको
लोके सन िानकारी क्ततनीहरूको सतय र गोर्पनीयता नीक्ततहरूद्वारा संिाक्तलत हुन्र् । तर्पाईलें ती एक्तलकसेन प्रदायकहरूको सतय र गोर्पनीयता
नीक्ततहरू हेनयहु ोस् िनी क्तसफाररस हामी गर्ौं ।
क्वाल्कोम लोके सनले समय-समयमा तर्पाईको
ु र टावरहरू र वाइफाइ र्पहुिुँ क्तबन्दहु रूका क्तवषयमा लोके सन
ं यन्रमा नक्तिकै को सेल्यल
सम्बन्धी डाटा डाउनलोड गर्य । यो डाटा तर्पाईको
ं यन्रलाई यसको स्थान क्तनधायरण गनय र ब्याट्रीको शक्ति संक्तित गनयमा सहयोग गनयको
लाक्तग यो डाटालाई तर्पाईको
ं यन्रको िाइरोस्कोर्प वा एक्सेलेरोक्तमटर िस्ता सेन्सरहरूबाट प्राप्त डाटालाई क्तमलाउन सक्र् ।
क्वाल्कोम लोके सनले बेला-बेलामा यक्तु नक सफ्टवेर आईडी, तर्पाईको
ं यन्रको स्थान (देशान्तर, अक्षांश र उिाइ, र यसको
अक्तनक्तितता) र नक्तिकका सेल्यल
ु र टावरहरू र वाइफाइ हटस्र्पटहरू, क्तसग्नलको क्षमता, र समय (समग्रमा, “लोके सन डाटा”) हामीलाई
र्पठाउुँर् । कुनै र्पक्तन इन्टरनेट सञ्िारमा िस्तै, हामी तर्पाईको
ं यन्रले प्रयोग गने आईर्पी ठे गानालाई र्पक्तन प्राप्त गर्ौं । हामीलाई हाम्रो
प्रणालीहरूको प्रस्तआ
ु ईडीक्तत सरु क्षा गनय, मल्ू याङ्कन गनय, र सधु ार गनयको लाक्तग सहायता गनय हामीले सङ्कलन गने लोके सन डाटा,
सफ्टवेर र आईर्पी ठे गानाहरू, र अन्य डाटाहरू प्रयोग गर्ौं । क्वाल्कोम लोके सनले हामीले सङ्कलन गने डाटालाई सरु क्षा गनयको लाक्तग
क्तवक्तिन्न उक्तित र सही सरु क्षा मार्पनहरूको प्रयोग गर्य । यसको साथै, हामी तर्पाईको
ं सफ्टवेर आईडी वा आईर्पी ठे गाना सक्तहतको
डाटालाई हामी क्तदर्यकालीन रूर्पमा िण्डारण गदैनौं, न त हामी क्वाल्कोम लोके सनका प्रयोगकतायहरूलाई व्यक्तिगत रूर्पमा र्पक्तहिान गने
प्रयास नै गर्ौं । प्रणालीको प्रस्तक्तु तलाई वृक्ति गनयको लाक्तग हामी तर्पाईको
ं लोके सन डाटासुँग सम्बक्तन्धत सफ्टवेर आईडी र आईर्पी
ठे गानालाई प्राप्त गरे को तीस क्तदनक्तिर क्तदर्यकालीन रूर्पमा मेटाउुँर् ुँ । आईर्पी ठे गानाहरू र सफ्टवेर आईडीहरू हटाइसके र्पक्तर्, हामी
सेल्यल
ु र टावरहरू र वाइफाइ र्पहुिुँ क्तबन्दहु रूसुँग सम्बक्तन्धत एउटा अज्ञात डाटाबेस तयार गनयको लाक्तग हामी लोके सन डाटालाई समाक्तहत
गर्ौं ।
यक्तद तर्पाई ंगणतन्र कोररयामा हुनहु ुन्र् िने, क्वाल्कोम लोके सन सेवा लोके सन सिू ना सरु क्षा काननु (Location Information
Protection Act) (“काननु ”) मा आधाररत र् र तर्पाईलें उि काननु ले क्तदएका अक्तधकारहरू प्राप्त गनयहु ुन्र् । कोररयामा हामीले गने
अभ्यासहरूका क्तवषयमा प्रनहरू वा क्तटर्पणीहरूका लाक्तग, कृ र्पया हामीलाई सम्र्पकय गनयहु ोस:्
Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
Attention Legal Department
4th, 15th, 16th & 17th Fl.
119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820
गणतन्र कोररया
टेक्तलफोन नम्बर:
82-2-3404-1114

क्वाल्कोम टेक्नोिोजी ररपोप्टिङ (QTR) -- नैदाप्नक तथ्याङ्क
QTR, क्वाल्कोम टेक्नोलोजिस, इन्क (Qualcomm Technologies, Inc.) ले संयक्त
ु राज्यमा, र यरु ोपेली आजथिक क्षेत्रमा क्यटु ी
टेक्नोलोजिि आयरल्यान्ड जलजमटेड (QT Technologies Ireland Limited) ले प्रदान गने प्रजवजि हो ।
QTR ले जनम्न कुराहरू संकलन गनि सक्छ: (i) यन्त्रमा स्थापना गररएका र/वा चजलरहेका एजलके सनका नामहरू, (ii) कजन्िजगरे सन
िानकारी (िस्तै उत्पादक, मोडेल, सञ्चालन प्रणाली र संस्करण, िमिवेर र संस्करण, वायरलेस क्याररयर, मोबाइल कन्री कोड र
नेटवकि कोड, र जचपसेट जसररयल नम्बर (िसले तपाईलाई
ं पजहचान गदैन), (iii) यन्त्रको कायिसम्पादन तथा सरु क्षा तथ्याङ्कहरू (िस्तै
CPU, GPU, वा मोडेमका कायिसम्पादनहरू), र (iv) तपाईलाई
ु ीकरण, र
ं पजहचान नगने, तर िोन वररपररको चाल, अजिमख
वातावरण सम्बन्िी अवस्थाहरूलाई मापन गने सेन्सर डाटा । डाटा इक्तन्िट गररएको WiFi द्वारा, वा सीक्तमत मारामा, तर्पाईको
ु र
ं सेल्यल
नेटवकय बाट अर्पलोड गररन्र् ।
हामी QTR ले सङ्कलन गने डाटालाई हाम्रो वायरलेस काययसम्र्पादन सधु ार गनयको लाक्तग अको र्पस्ु ताको मोबाइल प्रक्तवक्तध क्तवकास गनय,
ब्याट्री शक्ति सक्तं ित गनय, सरु क्षात्मक उर्पायहरूको क्तवकास गनय, र हाम्रा व्यार्पाररक काययहरूलाई सधु ार गनय हामीलाई सहायता गनय
लगायत यो नीक्ततमा व्याख्या गररएका उद्देयहरूको लाक्तग प्रयोग गर्ौं । हामी वायरलेस क्याररयरहरू वा यन्र उत्र्पादकहरूलाई क्ततनका
वायरलेस यन्र, नेट्वकय , र सरु क्षा सधु ार गनयको लाक्तग QTR डाटा प्रदान गनय सक्र्ौं ।
QTR ले एन्रोइड सेजटङ मेन्यमु ा, “Qualcomm Technologies Reporting”मा गएर डाटा सङ्कलन रद्द गने जवकल्प प्रदान गछि ।
रद्द गरे मा यसले तर्पाईको
ं यन्रको प्रस्तक्तु तलाई नकरात्मक रूर्पमा असर गनेर् ।
के ही नोटहरू: कुनै र्पक्तन इन्टरनेट कनेक्सनले िस्तै, हामी र्पक्तन यन्रले प्रयोग गने आईर्पी ठे गानाहरू प्राप्त गर्ौं, तर यसलाई प्राप्त
गररसके र्पक्तर् हामी तरुु न्तै यसलाई मेटाउुँर् ुँ । यक्तद QTR ले हामीलाई यो गोर्पनीयता सम्बन्धी नीक्ततमा उल्लेख नगररएको कुनै र्पक्तन डाटा
िनु व्यक्तिगत डाटा हुनसक्र्, त्यसलाई प्राप्त गरे मा, हामी त्यसलाई प्राप्त गने क्तबक्तिकै तरुु न्तै मेटाउुँर् ुँ । QTR का के ही संस्करणहरूसँग
यन्त्रको “international mobile equipment identifier (IMEI) सङ्कलन गने क्षमता हुन्छ, तर यो क्षमता हाल प्रयोग गररएको
छै न । यक्तद िक्तवष्यमा हामीले IMEI गर्यौं िने, यो खल
ु ासा गररएको, अत्यावयक उद्देयहरूको लाक्तग, र लागू िएका सबै डाटा सरु क्षा
र गोर्पनीयता काननु अनसु ार गररनेर् । अक्तन्तममा, QTR का के ही संस्करणहरूमा हामीलाई यन्र लोके सन डाटा र्पठाउने क्तवकल्र्पलाई
सक्तिय गने क्षमता र्पक्तन हुन्र् । यक्तद तर्पाईलें हामीलाई लोके सन डाटा र्पठाउने क्तवकल्र्पलाई िालु गनयिु यो िने, हामीलाई न्यनू वायरलेस
क्तसग्नल कवरे ि क्षेरहरू र्पक्तहिान गने िस्ता काययहरूमा हामीलाई सहयोग गनयको लाक्तग तर्पाईको
ं यन्रको स्थान क्तनधायरण बेला-बेलामा
गनय सक्र्ौं ।
स्न्यापड्र्यागन स्नमाटि प्रोटे क्ट (Snapdragon Smart Protect)
Qualcomm® Snapdragon™Smart Protect एन्रोइड के जन्ित यन्त्रहरूका लाजग तयार गररएको सरु क्षा सफ्टवेर हो (“Smart
Protect”)िसलाई यरु ोपेली इकोनोजमक क्षेत्रमा क्यटु ी टेक्नोलोजिि आयरल्यान्ड जलजमटेड (QT Technologies Ireland
Limited) ले र संयक्त
ु राज्य अमेररकामा क्वाल्कोम टेक्नोलोजिि, इन्क. (Qualcomm Technologies, Inc.) प्रदान गरे को छ ।
स्माटि प्रोटेक्ट (Smart Protect) ले स्थापना गररएको िोनमा एन्रोइड एजलके सनहरूले देखाउने व्यवहारलाई जनगरानी गछि , र मालवेर,
स्पाइवेर, एडवेर, र र्यान्सममवेर हुनसक्ने शङ्का गररएको एजलके सनहरूको आचरणलाई पजहचान गनिको लाजग मेजसन लजनिङको प्रयोग
गछि । स्माटय प्रोटेक्टले त्यही यन्रमा स्थार्पना गररएको हाम्रो ग्राहकको तेस्रो-र्पक्षीय सरु क्षा एक्तलके सनहरूमा ररर्पोटय गर्य ।
स्माटय प्रोटेक्टलाई, र गोर्पनीयता सम्बन्धी नीक्ततमा व्याख्या गररएका अन्य प्रयोगहरूलाई सधु ार गनयको लाक्तग, स्माटय प्रोटेक्टले हामीलाई,
एक्तलकसेनको नाम र सावधानी र्पैदा गने क्तियाकलार्प, उत्र्पादक, मोडेल, र सञ्िालन प्रणालीको संस्करण िस्ता यन्रका आधारितू
डाटा, र िाषा सेक्तटङ, क्याररयर, र कन्ट्री कोड िस्ता यन्र कक्तन्फक्तगरे सन डाटा लगायत सम्िाक्तवत मालवेर क्तडटेक्सन(हरू) सम्बन्धी
सारांश प्रदान गर्य ।
भेल्िामो (Vellamo)

िेल्लामो (Vellamo) एन्रोइड के क्तन्द्रत यन्रहरूका लाक्तग तयार गररएको बेन्िमाक्तकयङ सफ्टवेर एक्तलके सन (“Vellamo”) हो, िसलाई
क्वाल्कोम इनोिेसन सेन्टर, इन्क. (Qualcomm Innovation Center, Inc.) ले ल्याएको हो । िेल्लामो (Vellamo) ले स्थार्पना
गररएको यन्रको प्रणाली काययसम्र्पादनलाई क्तवलेषण गने र त्यसको ररर्पोटय गने गर्य । तर्पाईलें आफ्नो यन्रको काययसम्र्पादनलाई हामीले
िाुँि गरे का अन्य यन्रहरूसुँग तल
ु ना गनय सक्नहु ुन्र्, र त्यसो गने िममा, तर्पाईको
ं यन्रले हामीलाई िाुँि र्पररणामहरू र प्रणाली
िानकारी प्रदान गनयसक्र् । त्यस्ता सिू नामा क्तनम्न क्तववरण र्पनयसक्र्: यन्र उत्र्पादकको नाम, मोडेल र संस्करण; प्रोसेसर, मेमोरी, र
उर्पलब्ध सेन्सरहरू िस्ता तर्पाईको
ं यन्रको हाडयवेर सम्बन्धी िानकारी; सञ्िालन प्रणालीको प्रकार र संस्करण; प्रदशयन सम्बन्धी
िानकारी; इन्टरनेट प्रोटोकल ठे गाना, ब्राउिर यिु र एिेन्ट, र यन्र कनेक्ट हुने सेल्यल
ु र नेट्वकय सम्बन्धी िानकारी । तर्पाईलें अनरु ोध
गरे को काययसम्र्पादन बेन्िमाक्तकयङ सेवा प्रदान गने र मोबाइल यन्र काययसम्र्पादनको “वास्तक्तवक” तथ्याङ्क सङ्कलन गने लगायत यो
नीक्ततमा व्याख्या गररएका उद्देयहरूका लाक्तग हामी आफूले सङ्कलन गरे को डाटाको प्रयोग गर्ौं ।
XTRA – प्रेडिक्टेि GNSS स्याटेलाइट अडबिट िाटा
XTRA, क्वाल्कोम टेक्नोलोजिि, इन्क. (Qualcomm Technologies, Inc.) ले संयक्त
ु राज्य अमेररकामा, र यरु ोपेली आजथिक
क्षेत्रमा क्यटु ी टेक्नोलोजिि आयरल्यान्ड जलजमटेड (QT Technologies Ireland Limited) ले मोबाइल यन्त्र कायिसम्पादन सिु ारको
लाजग प्रदान गने प्रजवजि हो । XTRA ले ग्लोबल नेजिगेसन स्याटेलाइट जसस्टम (GNSS) स्याटेलाइटहरूबाट प्रेजडक्टेड अजबिटहरू
सम्बन्िी डाटा िाइल क्वाल्कोमबाट डाउनलोड गछि । XTRA डाटा िाइल प्रयोग गरी यन्त्रलाई आफ्नो लोकसेन गणना गनिको लाजग
चाजहने समयलाई घटाउँछ, र लोके सन के जन्ित एजलके सनहरूको प्रयोग गदाि यसले समय र ब्यारीलाई संजचत गछि । XTRA सफ्टवेरका
नयाँ संस्करणहरूले डाटाको सानो मात्रा हामीलाई पजन अपलोड गछि । हामी अर्पलोड गररएको उि डाटालाई यो नीक्ततमा व्याख्या
गररएका उद्देयहरूका लाक्तग प्रयोग गर्ौं, िस्तै सेवाको गणु स्तर, सरु क्षा, र प्रामाक्तणकता कायम र सधु ारको लाक्तग । XTRA ले जनम्न
प्रकारका डाटा अपलोड गछि : र्यान्डम रूपमा िेनेरेट गररएको यजु नक आईडी, जचपसेटको नाम र जसररयल नम्बर, XTRA सफ्टवेर
संस्करण, मोबाइल कन्री कोड र नेट्वकि कोड (देश र वायरलेस अपरे टरको पजहचान जदने), सञ्चालन प्रणालीको प्रकार र संस्करण, यन्त्र
उत्पादक र मोडेल, एजलके सन प्रोसेसर र मोडेमलाई अजन्तम पटक बटु गररएपजछको समय, र यन्त्रमा रहेका हाम्रा सफ्टवेरहरूको सचू ी ।

