Qualcomm ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ
Qualcomm Incorporated ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਡਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ,
ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਡਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਡਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਅਿੱ ਗੇ ਡਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ:
Qualcomm ਟਟਕਾਣੇ
Qualcomm ਡਟਕਾਣੇ (ਸਾਬਕਾ “IZat”) ਅਡਜਹੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਡਵਿੱ ਚ Qualcomm Technologies,
Inc. ਦੁਆਰਾ, ਯਰਪੀ ਆਰਡਿਕ ਿੇਤਰ ਅੰ ਦਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਡਵਿੱ ਚ QT Technologies Ireland Limited ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ
ਡਰਪਬਡਲਕ ਆਫ਼ ਕੋਰੀਆ (ਜੋ ਦਿੱ ਿਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱ ਜੋਂ ਵੀ ਜਾਡਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਵਿੱ ਚ Qualcomm CDMA
Technologies (Korea) YH ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Qualcomm ਡਟਕਾਣੇ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੰ ਆਪਣਾ
ਡਟਕਾਣਾ ਡਜ਼ਆਦਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤਤਾ ਨਾਲ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਿਾ
ਡਿਵਾਈਸ ਮਜ਼ਬਤ GPS ਸੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। Qualcomm ਡਟਕਾਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ
ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਡਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਿੈਟੇ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟਕਾਣੇ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਿਾ ਡਿਵਾਈਸ ਅਡਜਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ ਨੰ ਆਪਣਾ ਡਟਕਾਣਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਡਟਕਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਸੰ ਚਾਡਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਡਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਿੋ।
Qualcomm ਡਟਕਾਣੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਲਲਰ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ WiFi ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਪਾਇੰ ਟਾਂ ਦੇ ਡਟਕਾਡਣਆਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਿੈਟਾ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਡਟਕਾਣੇ ਦਾ ਡਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਡਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿੈਟੇ ਨੰ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਿੈਟੇ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ
ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ ਜਾਂ ਐਕਸੇਲਰੋਮੀਟਰ, ਨਾਲ ਡਮਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Qualcomm ਡਟਕਾਣੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਨੰ ਡਵਲਿੱਿਣ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ID, ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਡਟਕਾਣਾ (ਲੰਬਕਾਰ,
ਡਵਸਿਾਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਡਨਸ਼ਡਚਤਤਾ) ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਲਲਰ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ Wi-Fi ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ,
ਡਸਗਨਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬਤੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ (ਸਮਡਹਕ ਰਪ ਡਵਿੱ ਚ, “ਡਟਕਾਣੇ ਸਬੰ ਧੀ ਿੈਟਾ”) ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਡਕਸੇ ਵੀ ਇੰ ਟਰਨਿੱਟ
ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਰਡਤਆ ਜਾਂਦਾ IP ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਡਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਿਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਡਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡਟਕਾਣੇ ਦੇ ਿੈਟੇ,
ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ID ਆਂ ਅਤੇ IP ਪਡਤਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਜੇ ਿੈਟੇ ਨੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।

Qualcomm ਡਟਕਾਣੇ ਸਾਿੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿੈਟੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ
ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ID ਜਾਂ
IP ਪਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਡਟਕਾਣੇ ਦੇ ਿੈਟੇ ਨੰ ਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ Qualcomm ਡਟਕਾਣੇ ਦੇ
ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਸਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਡਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ID ਅਤੇ IP ਪਤੇ ਨੰ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹ ਡਦਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਡਟਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਿੈਟੇ
ਨਾਲ ਜੋਡੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰ ਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਮਟਾ ਡਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IP ਪਡਤਆਂ ਅਤੇ
ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ID ਆਂ ਨੰ ਕਿੱ ਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਲਰ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ WiFi ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਪਾਇੰ ਟਾਂ ਦੇ ਡਟਕਾਡਣਆਂ
ਸਬੰ ਧੀ ਗੁਮਨਾਮ ਿੈਟਾਬੇਸ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਿੈਟੇ ਨੰ ਆਪਸ ਡਵਿੱ ਚ ਡਮਲਾ ਡਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਪਬਡਲਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਡਵਿੱ ਚ ਹੋ, ਤਾਂ Qualcomm ਡਟਕਾਣੇ ਸੇਵਾ ਡਟਕਾਣੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿੱ ਡਿਆ
ਬਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨ (“ਕਨੰ ਨ”) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰ ਨ ਤਡਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਅਡਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਕੋਰੀਆ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਡਵਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਲਈ, ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਿੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
ਡਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੰ ਨੀ ਡਵਭਾਗ
4th, 15th, 16th & 17th Fl.

119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820
ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 82-2-3404-1114
Qualcomm ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਟਰਪੋਰਟਟਿੰ ਗ (QTR) -- ਟਨਦਾਨਾਤਮਕ ਅਿੰ ਕੜੇ
QTR ਇਿੱ ਕ ਅਡਜਹੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਹੈ ਡਜਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਡਵਿੱ ਚ Qualcomm Technologies, Inc. ਦੁਆਰਾ
ਅਤੇ ਯਰਪੀ ਆਰਡਿਕ ਿੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ QT Technologies Ireland Limited ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। QTR ਇਹਨਾਂ
ਨੰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: (i) ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿਾਪਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, (ii)
ਕਨਡਫਗਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਨਰਮਾਤਾ, ਮਾਿਲ, ਆਪਰੇਡਟੰ ਗ ਡਸਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਰਨ, ਫਰਮਵੇਅਰ
ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਰਨ, ਵਾਇਰਲੈ ਿੱਸ ਕੈਰੀਅਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰ ਟਰੀ ਕੋਿ ਅਤੇ ਨਿੱਟਵਰਕ ਕੋਿ, ਅਤੇ ਡਚਪਸੈਟ ਲੜੀ ਨੰਬਰ (ਜੋ
ਤੁਹਾਿੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)), (iii) ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅੰ ਕੜੇ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ CPU, GPU, ਜਾਂ
ਮੌਿੇਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ) ਅਤੇ (iv) ਸੈਂਸਰ ਿੈਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਿੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ
ਗਤੀ, ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਡਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੈਟੇ ਨੰ ਇਨਡਕਰਪਟਿ WiFi ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੀਮਤ
ਮਾਤਰਾ ਡਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਸੈਲਲਰ ਨਿੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੈਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ QTR ਇਸ ਨੀਤੀ ਡਵਿੱ ਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਜਸ
ਡਵਿੱ ਚ ਵਾਇਰਲੈ ਿੱਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਡਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਨੰ ਡਤਆਰ
ਕਰਨ, ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੰ ਬਚਾਉਣ, ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਉਪਾਅ ਡਵਕਡਸਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਡਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ QTR ਿੈਟਾ ਵਾਇਰਲੈ ਿੱਸ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਡਨਰਮਾਤਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਲੈ ਿੱਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਨਿੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।
“Qualcomm ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀਸ ਡਰਪੋਰਡਟੰ ਗ” ਡਸਰਲੇ ਿ ਹੇਠਾਂ, QTR, Android ਦੇ ਸੈਡਟੰ ਗਾਂ ਮੇਨ ਡਵਿੱ ਚ ਿੈਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ-ਛਿੱ ਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ-ਛਿੱ ਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ
ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਕੁਝ ਡਟਿੱ ਪਣੀਆਂ:

ਡਜਵੇਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਇੰ ਟਰਨਿੱਟ ਕਨਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਰਡਤਆ ਜਾਂਦਾ IP

ਪਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰ ਡਮਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ QTR ਸਾਨੰ ਕੋਈ ਅਡਜਹਾ
ਿੈਟਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਡਜਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਡਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਡਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਡਕ ਡਨਿੱਜੀ ਿੈਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਅਡਜਹੇ ਿੈਟੇ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਡਮਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। QTR ਦੇ ਕੁਝ ਸੰ ਸਕਰਨਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ
“ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕਡਵਪਮੈਂਟ ਆਇਿੈਂਟੀਫਾਇਰ (IMEI) ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਇਸ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਨੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਡਤਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਡਵਿੱ ਿ ਡਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ, IMEI ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ
ਨੰ ਿੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਰਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੈਟਾ ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਤੇ ਡਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਤਡਹਤ
ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਿਰ ਡਵਿੱ ਚ, QTR ਦੇ ਕੁਝ ਸੰ ਸਕਰਨਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਡਟਕਾਣੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਨੰ
ਿੈਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁਿੱ ਲਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟਕਾਣੇ ਸਬੰ ਧੀ ਿੈਟਾ ਸਾਨੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਡਟਕਾਣਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਡਮਸਾਲ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈ ਿੱਸ ਡਸਗਨਲ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ।
Snapdragon Smart Protect
Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protect Android-ਅਧਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (“Smart Protect”) ਲਈ
ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਡਜਸ ਨੰ ਯਰਪੀ ਆਰਡਿਕ ਿੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ QT Technologies Ireland Limited
ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਵਿੱ ਚ Qualcomm Technologies, Inc. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Smart Protect
ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ Android ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਵਹਾਰ ਦੀ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਜਸ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਵਹਾਰਾਂ, ਜੋ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ malware, spyware, adware, ਅਤੇ ransomware ਦੇ ਸਚਕ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। Smart Protect ਉਸੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿਾਪਤ
ਸਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਡਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਪੈਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰ ਅਡਜਹੇ ਡਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Smart Protect ਅਤੇ ਇਸ ਡਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਡਵਿੱ ਚ ਵਰਨਣ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਡਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਡਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, Smart
Protect ਸੰ ਭਾਵੀ malware ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰ ਸਾਨੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਇਸਦੀ ਗਤੀਡਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲਾ ਿੈਟਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਨਰਮਾਤਾ, ਮਾਿਲ ਅਤੇ ਆਪਰੇਡਟੰ ਗ ਡਸਸਟਮ
ਦਾ ਸੰ ਸਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਨਡਫਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਿੈਟਾ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੈਡਟੰ ਗ, ਕੈਰੀਅਰ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਕੋਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Vellamo
Vellamo Android-ਅਧਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਡਕੰ ਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (“Vellamo”) ਹੈ ਡਜਸ ਨੰ
Qualcomm Innovation Center, Inc. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Vellamo ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਡਸਸਟਮ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਪੋਰਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਡਜਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੰ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਡਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਿਾ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਨੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਡਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਸਸਟਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਡਨਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਿਲ
ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਰਨ; ਤੁਹਾਿੇ ਸੰ ਸਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਰਿਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਪਰੋਸਸ
ੈ ਰ, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਸੈਂਸਰ; ਆਪਰੇਡਟੰ ਗ ਡਸਸਟਮ ਦੀ ਡਕਸਮ ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਰਨ; ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਇੰ ਟਰਨਿੱਟ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਪਤਾ,
ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਯਜ਼ਰ ਏਜੰ ਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੈਲਲਰ ਨਿੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਜਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ
ਨੀਤੀ ਡਵਿੱ ਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਿੈਟੇ ਨੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਡਜਸ ਡਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿੱ ਲੋਂ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਨਦੰ ਿ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਬਾਰੇ “ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ” ਅੰ ਕੜੇ ਸੰ ਕਡਲਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
XTRA – ਅਨੁਮਾਨਤ GNSS ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਰਟਬਟ ਡੈਟਾ
XTRA ਇਿੱ ਕ ਅਡਜਹੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਹੈ ਡਜਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਡਵਿੱ ਚ Qualcomm Technologies, Inc. ਦੁਆਰਾ
ਅਤੇ ਯਰਪੀ ਆਰਡਿਕ ਿੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ QT Technologies Ireland Limited ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਡਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Qualcomm ਤੋਂ XTRA ਿੈਟਾ ਫਾਈਲ ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਡਜਸ ਡਵਿੱ ਚ ਗਲੋ ਬਲ ਨਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਸਸਟਮ (GNSS) ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਰਡਬਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। XTRA ਿੈਟਾ ਫਾਈਲ ਨੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਡਿਵਾਈਸ ਨੰ ਇਸਦੇ
ਡਟਕਾਣੇ ਦਾ ਡਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਡਟਕਾਣੇ ਅਧਾਰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। XTRA ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰ ਸਕਰਨ ਸਾਿੇ ਲਈ ਿੋੜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਡਵਿੱ ਚ
ਿੈਟਾ ਵੀ ਅਪਲੋ ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਡਵਿੱ ਚ ਵਰਡਣਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਲੋ ਿ ਕੀਤੇ ਿੈਟੇ ਨੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ,
ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ, ਸੁਰਿੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਨਤਾ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ। XTRA ਅਿੱ ਗੇ

ਡਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿੈਟੇ ਦੀਆਂ ਡਕਸਮਾਂ ਨੰ ਅਪਲੋ ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਡਬਨਾਂ ਡਕਸੇ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਡਵਲਿੱਿਣ ID, ਡਚਪਸੈਟ ਦਾ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ, XTRA ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸੰ ਸਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰ ਟਰੀ ਕੋਿ ਅਤੇ ਨਿੱਟਵਰਕ ਕੋਿ (ਇਸ ਨਾਲ
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈ ਿੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁਿੱ ਲਹ ਡਮਲਦੀ ਹੈ), ਆਪਰੇਡਟੰ ਗ ਡਸਸਟਮ ਦੀ ਡਕਸਮ ਅਤੇ
ਸੰ ਸਕਰਨ, ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਿਲ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਮੌਿੇਮ ਦੇ ਆਿਰੀ ਬਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ
ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਸਾਿੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਚੀ।

