Qualcomm මෘදුක ාංග සහ යෙදුම් පිළිබඳව වැඩිදුර හද රන්න
Qualcomm Incorporated හි පරිපාලිත සමාගම්, ජංගම උපාංග කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාර
කිරීමට, බැටරි බලය සුරැකීමට උපකාර කිරීමට, සහ උපාංග ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාර කිරීමට,
මෘදුකාංග, යයදුම්, සහ යසේවා සමූහයක් පිරිනමයි. ඒ මෘදුකාංග යයදුම් අතර පහත සඳහන් ඒවා යේ:
Qualcomm පිහිටුම
Qualcomm පිහිටුම (කලින් “IZat”) යනු Qualcomm Technologies, Inc. විසින් එක්සත් ජනපදය තුළ ද
QT Technologies Ireland Limited යුයරෝපීය සංගමයට අයත් රටවල ද, Qualcomm CDMA
Technologies (Korea) YH යකාරියානු ජනරජය තුළ ද (කලින් දකුණු යකාරියාව තුළ ද) පිරිනමන ලද
තාක්ෂණයකි. දකුණු යකාරියාව). Qualcomm පිහිටුම වඩාත් ක්ෂණිකව සහ නිවැරදිව එහි පිහිටුම
තීරණය කිරීමට ඔබයේ උපාංගය සබල කරනු හැකි අතර – ශක්ිමත් GPS සංඥා ලද යනාහැකි විට දී පවා
ඔබයේ උපාංගය සබල කරයි. Qualcomm පිහිටුම පිහිටුම් දත්ත අවශේය කරන යයදුම් සහ යසේවා භාවිත
කරන විටත් ඔබයේ උපාංගයට බැටරි බලය සුරැකීමට උපකාර කරයි. ඔබ පිහිටුම් සබලිත යයදුම් භාවිත
කරන විට දීත්, ඔබයේ උපාංගයට එවැනි සැපයුම්කරුවන් යවත එහි පිහිටුම යවනු හැකිය. යයදුම්
සැපයුම්කරුවන් කරා සපයන පිහිටුම් යතාරතුරු ඒවායේ නියමයන් සහ රහසේයතා ප්රිපත්ි මගින්
පාලනය යකයර්. අපි ඔබට එම යයදුම් සැපයුම්කරුවන්යේ නියමයන් සහ රහසේයතා ප්රිපත්ි පරිශීලනය
කරන යලස නිර්යේශ කරමු.
Qualcomm පිහිටුම කාල සීමානුකූලව ඔබයේ උපාංගය කරා සමීපසේථ යසලියුලර් කුළුණු සහ WiFi
ප්රයේශ ලක්ෂේයවල පිහිටුම සම්බන්ධයයන් දත්ත බාගැනීම කරයි. යමම දත්ත ඔබයේ උපාංගයයහි
gyroscope යහෝ accelerometer වැනි සංයේදක යවින් එන දත්ත ඔබයේ උපාංගයට එහි පිහිටුම තීරණය
කිරීමට සහ බැටරි බලය සුරැකීමට උපකාර කරයි.
Qualcomm පිහිටුම කාලපරිච්යේදානුකූලව අනන්ය මෘදුකාංග හැඳුනුමක්, ඔබයේ උපාංගයේ පිහිටුම
(අක්ෂාංශ, යේශාංශ, සහ එහි අවිනිශේිතතාව) සහ සමීපසේථ යසලියුලර් කුළුණු සහ Wi-Fi යහාටසේයපාට,
සංඥා ශක්ිය, සහ යේලාව (සාමූහිකව, “පිහිටුම් දත්ත”) අප යවත එවයි. කවර යහෝ අන්තර්ජාල
සන්නියේදනයක් පරිදිම, අපි ඔබයේ උපාංගය භාවිත කරන IP ලිපිනය ද ලබයි. අපි පිහිටුම් දත්ත,
මෘදුකාංග හැඳුනුම් සහ IP ලිපින, සහ අපට අපයේ පේධිවල කාර්යසාධනය ආරක්ෂා කිරීමට, අගැයීමට,
සහ වැඩිදියුණු කිරීමට රැසේ කරන අයනකුත් දත්ත භාවිත කරමු.
Qualcomm පිහිටුම අප රැසේ කරන දත්ත ආරක්ෂා කිරීමට සාධාරණ සහ යයෝේය ආරක්ෂක ප්රිකර්ම
සමූහයක් භාවිත කරයි. අියර්කීව, අපි ඔබයේ මෘදුකාංග හැඳුනුම යහෝ IP ලිපිනය සමග පිහිටුම් දත්ත
සේථාවරව ගබඩා යනාකරන අතර Qualcomm පිහිටුම පරිශීලකයන් පුේගලිකව හඳුනා ගැනීමට ප්රයත්න
දැරීම ද යනාකරමු. ඔබයේ මෘදුකාංග හැඳුනුයම් සහ IP ලිපිනයේ පේධි කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කරනු
පිණිස සමඟ ඔබයේ පිහිටුම් දත්ත ලැබීයම් සිට දින ිහක් දක්වා පවත්වාගනු ලබන අතර එදායින් පසු
සේථාවරව මකා දැයමනු ඇත. IP ලිපින සහ මෘදුකාංග හැඳුනුම් ඉවත් කිරීයමන් පසුව, අපි යසලියුලර් කුළුණු
සහ WiFi ප්රයේශ ලක්ෂේයවල පිහිටුම් සම්බන්ධයයන් නිර්නාමික දත්ත පදනමක් නිර්මාණය කිරීමට
පිහිටුම් දත්ත ඒකාබේධ කරමු.
ඔබ යකාරියානු ජනරජයේ සිටින්යනහි නම්, Qualcomm පිහිටුම යසේවාව පිහිටුම් යතාරතුරු ආරක්ෂණ
පනත (“පනත”) සමඟ අනුකූල වන අතර ඔබට එම පනත යටයත් අදාළ අයිිවාසිකම් සඳහා හිමිකම් ඇත.

යකාරියායවහි අපයේ පරිචය පිළිබඳව ප්රශේන යහෝ සටහන් ියේ නම්, කරුණාකර යමහි දී අප හා
සම්බන්ධ වන්න:
Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
අවධානය යයාමු නනික යදපාර්තයම්න්තුව
4th, 15th, 16th & 17th Fl.
119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820
යකාරියානු ජනරජය
දුරකථන අංකය: 82-2-3404-1114
Qualcomm ත ක්ෂණ ව ර්ත කරණෙ (QTR) -- යදෝෂ නිශ්චෙ සාංඛ්ෙ න
QTR යනු Qualcomm Technologies, Inc. විසින් එක්සත් ජනපදය තුළ, සහ QT Technologies Ireland
Limited විසින් යුයරෝපීය ආර්ික කලාපය තුළ පිරිනමන තාක්ෂණයකි. QTR විසින්: (i) උපාංගය මත
සේථාපිත සහ/යහෝ ක්රියාත්මක යයදුම්වල නාම, (ii) වින්යාසගතකරණ යතාරතුරු (නිෂේපාදනය, මාදිලිය,
යමයහයුම් පේධිය සහ අනුවාදය, සේිරාංග සහ අනුවාද, රැහැන් රහිත වාහකය, ජංගම යේශ යක්තය සහ
ජාල යක්තය, සහ ිප් කටටල අනුක්රමික අංකය (එය ඔබව හඳුනා යනාගනියි) වැනි), (iii) උපාංග
කාර්යසාධන සහ ආරක්ෂක සංඛ්යාන (CPU, GPU, යහෝ නවීන කාර්යසාධනය වැනි), සහ (iv) ඔබව හඳුනා
ගැනීම යනාකරන සංයේදක දත්ත, නමුත් දුරකථන වටා එය විතැන්වීම, දිශානිය, සහ පාරිසරික තත්ත්ව
මනිනු ලබන අතර, රැසේ කරනු ලැබිය හැකිය. සංයක්ිත WiFi හරහා, යහෝ සීමිත ප්රමාණවලින්, ඔබයේ
යසලියුලර් ජාලය හරහා දත්ත නගුගත කළ හැකිය.
අපි දත්ත QTR රැසේ කිරීම් යමම ප්රිපත්ිය තුළ විසේතර කර ඇි අරමුණු සඳහා භාවිත කළ හැකි අතර,
ඊට රැහැන් රහිත කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කිරීමට, බැටරි බලය සංරක්ෂණය කිරීමට, ආරක්ෂක
විධිවිධාන වැඩිදියුණු කිරීමට, සහ අපයේ ේයාපාර යමයහයුම් වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාර ඇතුළත් යේ.
රැහැන් රහිත වාහක යහෝ උපාංග නිෂේපාදකවරුන් සමඟ ඔවුනට රැහැන් රහිත උපාංග, ජාල, සහ ආරක්ෂාව
වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාර පිණිස අපි QTR දත්ත හවුයේ පරිහරණය කරනු හැකිය.
QTR ඇන්්යරායි් පසුතල යමනුයේ “Qualcomm Technologies වාර්තාකරණය” ශීර්ෂය යටයත් දත්ත
රැසේ කිරීම යත්රීම ඉවත් කිරීම පිරිනමයි. යත්රීම ඉවත් කිරීම ඔබයේ උපාංගයේ කාර්යසාධනයට
සෘණාත්මක බලපෑමක් ඇි යනාකරනු ඇත.
සටහන් කිහිපයක්: කවර යහෝ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සමඟින්, අප උපාංගය භාවිත කරන IP ලිපින
ලබනු ඇි නමුත් ලබන සුනංගුයවන් අපි ඒවා මකා දමන්යනමු. පුේගලික දත්ත විය හැකි යමම රහසේයතා
ප්රිපත්ිය යටයත් හඳුනා ගත යනාහැකි කිසියම් දත්ත QTR මගින් අප යවත එවනු ලැබිය හැකි නමුත්,
අපි ඒවා ලබන සුනංගුයවන් එම දත්ත මකා දමන්යනමු. QTR හි ඇතැම් අනුවාද උපාංගයයහි
“අන්තර්ජාික ජංගම උපකරණ හැඳුනුම්කාරකය” (IMEI) රැසේ කිරීයම් හැකියායවන් යුක්ත නමුත් යමම
හැකියාව වර්තමානයේ භාවිතයට යනාගැයනයි. අනාගතයයහි, අපි IMEI රැසේ කරනු ඇි නමුත්, අදාළ
සියලුම දත්ත ආරක්ෂණ සහ රහසේයතා නීිවලට අනුකූලව, අවශේය අරමුණු සඳහා, යහළිදරේ කිරීමට ඒවා
රැසේ කරනු ඇත. අවසාන වශයයන්, QTR හි ඇතැම් අනුවාද ද අප යවත උපාංගයේ පිහිටුම් දත්ත එවීමට
යත්රීමට ඔබට ඉඩදීයම් හැකියායවන් යුක්තය. ඔබ අපට පිහිටුම් දත්ත එවීමට යතෝරන්යනහි නම්, අප

විසින් කාලයයන් කාලයට අපට උපකාර පිණිස, උදාහරණ වශයයන්, පහළ රැහැන් රහිත සංඥා ආවරණය
සහිත යපයදසේ හඳුනා ගැනීමට, ඔබයේ උපාංගයයහි පිහිටුම් රැසේ කරනු ලැබිය හැකිය.
Snapdragon Smart Protect
Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protect යනු ඇන්්යරායි් පදනම් කරගත් උපාංග (“Smart
Protect”) සඳහා වන ආරක්ෂක මෘදුකාංග යසේවාවකි, එය ඔබට යගයනන්යන් යුයරෝපීය ආර්ික කලාපය
තුළ QT Technologies Ireland Limited විසින් සහ එක්සත් ජනපදය තුළ Qualcomm Technologies, Inc.
විසින් වන අතර Smart Protect ඇන්්යරායි් යයදුම් සේථාපිත උපාංග මත ඇන්්යරායි් යයදුම්වල
චර්යාව අධීක්ෂණය කරනු ලබයි, තවද, භේය malware, spyware, adware, සහ ransomware චර්යා
හඳුනා ගැනීමට යන්ත්ර බුේධිය භාවිත කරයි. Smart Protect අපයේ යතවන පාර්ශේව ආරක්ෂක
යයදුම්වලට, එය සේථාපනය කර ඇි උපාංගය මත අයනකුත් යයදුම්වල චර්යාව අප යවත වාර්තා කරයි.
Smart Protect සහ යමම රහසේයතා ප්රිපත්ිය තුළ අප විසේතර කර ඇි අයනකුත් භාවිත වැඩිදියුණු
කිරීමට උපකාර පිණිස, Smart Protect විසින් යසෝදිසියට යහේතුවන යයදුයම් නම සහ එහි
ක්රියාකාරිත්වය, නිෂේපාදනය, මාදිලිය, සහ යමයහයුම් පේධි අනුවාදය, සහ භාෂා පසුතලය, වාහකය, සහ
යේශ යක්තය වැනි උපාංග වින්යාසකරණය පිළිබඳ මූලික දත්ත ඇතුළුව භේය අනිෂේට මෘදුකාංග
අනාවරණය කිරීම්වල සාරාංශයක් අපට එවනු ලබයි.
Vellamo
Vellamo යනු ඇන්්යරායි් පදනම් කර ගත් සලකුණුකාරක තීරක මෘදුකාංගයක් (“Vellamo”) වන අුතර
ඔය ඔබ යවත යගයනනු ලබන්යන් Qualcomm Innovation Center, Inc. විසිනි, Vellamo එය සේථාපනය
කර ඇි උපාංගය මත එහි පේධි කාර්යසාධනය විශේයේෂණය කිරීම සහ වාර්තාකරණය කරයි. ඔබට
ඔබයේ උපාංගයේ කාර්යාසාධනය අප විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබ ඇි අයනකුත් උපාංග සමඟ
සන්සන්දනය කිරීමට ද හැකි වන අතර, එයසේ කිරීයම් දී, ඔබයේ උපාංගය අප යවත පරීක්ෂණ ප්රිඵල සහ
පේධි යතාරතුරු එවනු ලබයි. එවැනි පේධි යතාරතුරුවලට අඩංගු විය හැකි වන්යන්: උපාංග
නිෂේපාදකයායේ නම, මාදිලිය සහ අනුවාදය; ඔබයේ උපාංගය මත සකසනය, මතකය, සහ ලද හැකි
සංයේදක; යමයහයුම් පේධියේ වර්ගය සහ අනුවාදය; ප්රදර්ශක යතාරතුරු; අන්තර්ජාල ප්යරායටායකෝල
ලිපිනය, ේරවුසර් පරිශීලක නියයෝජිත, සහ උපාංගය සම්බන්ධ කරනු ලැබ ඇි යසලියුලර් ජාලය පිළිබඳ
යතාරතුරු වැනි දෘඪාංග පිළිබඳ යතාරතුරු ය. ඔබ ඉේලා ඇි කාර්යසාධන සලකුණුකාරක තීරක සැපයීම
සහ ජංගම උපාංග කාර්යසාධනය පිළිබඳ “යලෝක තත්ත්ව” සංඛ්යාන සැකසීම ඇතුළුව, යමම ප්රිපත්ිය
තුළ විසේතර කර ඇි අරමුණු සඳහා අපි රැසේ කරන යතාරතුරු භාවිත කරමු.
XTRA - අන වැකි ලද GNSS චන්රික කක්ෂ දත්ත
XTRA යනු එක්සත් ජනපදය තුළ Qualcomm Technologies, Inc. විසින් සහ යුයරෝපීය ආර්ික කලාපය
තුළ QT Technologies Ireland Limited විසින් ජංගම උපාංග කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස
පිරිනමන තාක්ෂණයකි. XTRA විසින් යගෝලීය යාත්රාකරණ චන්ේරිකා පේධියේ (GNSS) චන්ේරිකාවල
පුයරෝකිත කක්ෂ අඩංගු වන දත්ත යගානුවක් බාගත කර ගනියි. XTRA දත්ත යගානු භාවිත කිරීම
උපාංගයට එහි පිහිටුම ගණනය කිරීමට ගතවන කාලය අඩු කරන අතර පිහිටුම් පදනම් කර ගත් යයදුම්
භාවිත කරන විට, බැටරි බලය ඉිරි කරයි. XTRA මෘදුකාංගයයහි නවතම අනුවාද ද අප යවත දත්ත කුඩා
ප්රමාණයක් අප යවත නගුගත කරයි. අපි යමම ප්රිපත්ියයහි විසේතර කර ඇි යසේවායවහි
ගුණාත්මකභාවය, ආරක්ෂාව, සහ ඒකාබේධතාව වැනි නඩත්තු කිරීයම් සහ වැඩිදියුණු කිරීයම් අරමුණු

සඳහා නගුගත කර ඇි දත්ත භාවිත කරමු. XTRA විසින් පහත සඳහන් දත්ත වර්ග නගුගත කරනු ලබයි:
සසම්භාවී යලස ජනනය කරන අනන්ය හැඳුනුම, ිප් කටටල නාමය සහ අනුක්රමික අංකය, XTRA
මෘදුකාංග අනුවාදය, ජංගම යේශ යක්තය සහ ජාල යක්තය (රට සහ රැහැන් රහිත ක්රියාකරු හඳුනා
ගැනීමට ඉඩයදමින්), යමයහයුම් පේධියේ වර්ගය සහ අනුවාදය, උපාංග නිෂේපාදනය සහ මාදිලිය, යයදුම්
සකසනයේ සහ යමාඩමයේ අවසාන ආරම්භයේ සිට ගතව ඇි කාලය, සහ උපාංගය මත ියබන අපයේ
මෘදුකාංගවල නම් ලැයිසේතුවක්.

