Qualcomm மென்ம ொருள் ெற் றுெ் யன் ொடுகளள ்
மெலுெ் அறிக

ற் றி

Qualcomm Incorporated -இன் துணை நிறுவனங் கள் ஆனணவ ம ொணைல்
சொதனத்தின் மசயல் திறணன ம
் ைடுத்துவதற் கு, மைட்டரி சக்திணயை்
ைொதுகொக்க உதவுவதற் கு, சொதனத்தின் ைொதுகொை் ணை ம
் ைடுத்த உதவுவதற் கு,
ைல் மவறு ம ன் மைொருள் , ையன் ைொடுகள் ற் று ் மசணவகணள வழங் குகின் றன.
அந்த ம ன் மைொருள் ையன் ைொடுகள் ஆவன:
Qualcomm இரு ் பிடெ்
Qualcomm இருை் பிட ் (முன் னொள் “Izat”) என்ைது அம ரிக்கொவிலுள் ள Qualcomm
Technologies, Inc., ஐமரொை் பியை் மைொருளொதொரை் ைகுதிக்குள் ளொன நொடுகளிலுள் ள
QT Technologies Ireland Limited நிறுவன ் ற் று ் மகொரியக் குடியரசிலுள் ள (மதன்
மகொரியொ) Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH நிறுவன ் ஆகியவற் றொல்
வழங் கை் ைடு ் மதொழில் நுட்ை ொகு ் . உங் கள் சொதனத்தொல் வலுவொன GPS
சிக்னணல மைற முடியொவிட்டொலு ் கூட, Qualcomm இருை் பிட ் ஆனது அதன்
இருை் பிடத்ணத கூடுதல் விணரவொகவு ் துல் லிய ொகவு ் தீர் ொனிக்க உதவலொ ் .
நீ ங் கள் இருை் பிடத் தரவு மதணவை் ைடுகின் ற ையன்ைொடுகணளமயொ அல் லது
மசணவகணளமயொ ையன் ைடுத்து ் மைொது, Qualcomm இருை் பிட ் ஆனது உங் கள்
சொதனத்தின் மைட்டரி சக்திணயை் ைொதுகொக்கவு ் உதவக் கூடு ் . நீ ங் கள்
இருை் பிட ் இயக்கை் ைட்ட ையன் ைொடுகணளை் ையன்ைடுத்தினொல் , உங் கள்
சொதன ் அதன் இருை் பிடத்ணத அத்தணகய ையன்ைொட்டு வழங் குநர்களுக்கு
அனுை் ைலொ ் . ையன் ைொட்டு வழங் குநர்களுக்கு வழங் கை் ைடு ் இருை் பிடத்
தகவல் கள் அவற் றின் விதிமுணறகள் ற் று ் தனியுரிண க் மகொள் ணககளொல்
நிர்வகிக்கை் ைடுகின் றன. அந்தை் ையன்ைொட்டு வழங் குநர்களின் விதிமுணறகள்
ற் று ் தனியுரிண மகொள் ணககணள நீ ங் கள் ைடிக்க மவை்டும னை்
ைரிந்துணரக்கிமறொ ் .
அருகிலுள் ள மசல் லுலொர் மகொபுரங் கள் ற் று ் WiFi அணுகல் புள் ளிகளின்
இருை் பிடங் கள் குறித்த உங் கள் சொதனத்திற் கு Qualcomm இருை் பிட ்
அவ் வை் மைொது தரணவை் ைதிவிறக்குகிறது. உங் கள் சொதன ் அதன்
இருை் பிடத்ணத நிர்ையிை் ைதற் கு ் மைட்டரி சக்திணயை் ைொதுகொை் ைதற் கு ் உதவ,
இந்த தரவு உங் கள் சொதனத்தின் உைர்கருவிகளில் இருந்து சுழல் கொட்டி
அல் லது முடுக்க ொனி மைொன் றவற் ணற இணைக்கலொ ் .
Qualcomm இருை் பிட ் குறிை் பிட்ட கொல இணடமவளியில் , எங் களுக்கு
பிரத்மயக ொன ம ன் மைொருள் ID, உங் கள் சொதனத்தின் இருை் பிட ்
(தீர்க்கமரணக, அட்சமரணக, உயர ் ற் று ் அதன் நிச்சய ற் றதன்ண ) ற் று ்
அருகிலுள் ள மசல் லுலொர் மகொபுரங் கள் ற் று ் Wi-Fi ஹொட்ஸ்ைொட்டுகள் , சிக்னல்
வலிண
ற் று ் மநர ் (கூட்டொக, “இருை் பிடத் தரவு”) ஆகியவற் ணற
அனுை் புகிறது. எந்தமவொரு இணையத் தகவல் மதொடர்பிலு ் இருை் ைது மைொல,
உங் கள் சொதன ் ையன் ைடுத்து ் IP முகவரிணயயு ் நொங் கள் மைறுகிமறொ ் .

எங் கள் அண ை் புகளின் மசயல் திறணனை் ைொதுகொக்க, திை் பிட, ம
் ைடுத்த
எங் களுக்கு உதவ நொங் கள் மசகரிக்கு ் இருை் பிடத் தரவு, ம ன்மைொருள் ID கள்
ற் று ் IP முகவரிகள் ற் று ் பிற தரவு ஆகியவற் ணறை் ையன்ைடுத்துகிமறொ ் .
Qualcomm இருை் பிட ் நொங் கள் மசகரிக்கு ் தரணவை் ைொதுகொக்க ைல் மவறு
நியொய ொன ற் று ் மைொருத்த ொன ைொதுகொை் பு நடவடிக்ணககணளை்
ையன் ைடுத்துகிறது. கூடுதலொக, உங் கள் ம ன்மைொருள் ID அல் லது IP
முகவரியுடன் நொங் கள் நிரந் தர ொக இருை் பிடத் தரணவச் மசமிை் ைதில் ணல
அல் லது Qualcomm இருை் பிட ் ையனர்கணளத் தனிை் ைட்ட முணறயில்
அணடயொளங் கொை முயற் சிை் ைதில் ணல. அண ை் பின் மசயல் திறணன
அதிகரிக்க, உங் கள் ம ன் மைொருள் ID ற் று ் IP முகவரி ஆகியணவ முதல்
முை் ைது நொட்கள் வணர இருை் பிடத் தகவலுடன் மதொடர்புைடுத்தை் ைடுகின்றன.
அதன் பிறகு நிரந்தர ொக நீ க்கை் ைடுகின் றன. IP முகவரிகள் ற் று ்
ம ன் மைொருள் ID கணள நீ க்கிய பின் , நொங் கள் மசல் லுலொர் மகொபுரங் கள் ற் று ்
WiFi அணுகல் புள் ளிகளின் இடங் களுக்குத் மதொடர்ைொன ஓர் அநொ மதய
தரவுத்தளத்ணத உருவொக்க, நொங் கள் இருை் பிடத் தரணவ ஒருங் கிணைக்கிமறொ ் .
நீ ங் கள் மகொரியக் குடியரசில் இருந்தொல் , Qualcomm இருை் பிட ் மசணவயொனது
இருை் பிடத் தகவல் ைொதுகொை் புச் சட்டத்திற் கு (“சட்ட ் ”) இைக்க ொக நடக்கிறது
ற் று ் நீ ங் கள் சட்டத்தின் கீழ் உரிய உரிண களுக்குத் தகுதியுள் ளவர்.
மகொரியொவில் எங் கள் நணடமுணறகணளை் ைற் றிய மகள் விகள் அல் லது
கருத்துகணளக் மகட்க, எங் கணளத் மதொடர்பு மகொள் ளவு ் :
Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
கவன ் சட்ட துணற
4th, 15th, 16th & 17th Fl.
119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820
மகொரிய குடியரசு
மதொணலமைசி எை்: 82-2-3404-1114
Qualcomm ம ொழில் நுட்

அறிக் ளக (QTR) - கண்டறி ல் புள் ளிவிவரெ்

QTR என் ைது அம ரிக்கொவிலுள் ள Qualcomm Technologies, Inc. ற் று ் ஐமரொை் பியை்
மைொருளொதொரை் ைகுதியிலுள் ள QT Technologies Ireland Limited ஆகியவற் றொல்
வழங் கை் ைடு ் மதொழில் நுட்ை ் . QTR இவற் ணறச் மசகரிக்கலொ ் : (i) நிறுவை் ைட்ட
ற் று ் /அல் லது சொதனத்தில் இயங் கு ் ையன்ைொடுகளின் மையர்கள் , (ii)
உள் ளண வுத் தகவல் (ம க், ொடல் , இயக்க முணறண
ற் று ் ைதிை் பு,
நிறுவனை் மைொருள் ற் று ் ைதிை் புகள் , வயர்மலஸ் மகரியர், ம ொணைல் நொட்டுக்
குறியீடு ற் று ் மநட்மவொர்க் குறியீடு ற் று ் சிை் மசட் வரிணச எை் (இது
உங் கணள அணடயொள ் கொட்டொது)), (iii) சொதனச் மசயல் திறன் மற்றும்
பாதுகாப்புப் புள் ளிவிவரங் கள் (CPU, GPU, அல் லது ம ொட ் மசயல் திறன்
மைொன் றணவ)

ற் று ் (iv) உங் கணள அணடயொள ் கொட்டொத மசன்சொர் தரவு,

ஆனொல் அது இயக்க ் , மநொக்குநிணல ற் று ் மதொணலமைசிணயச் சுற் றியுள் ள
சுற் றுச்சூழல் நிணலண கணள அளவிடு ் . குறியொக்கை் ைட்ட Wi-Fi வழியொக
அல் லது உங் கள் மசல் லுலொர் மநட்மவொர்க் வழியொக குறிை் பிட்ட அளவுகளில்
தரவு ைதிமவற் றை் ைடுகிறது.
வயர்மலஸ் மசயல் திறணன ம
் ைடுத்துவது, மைட்டரி சக்திணயை் ைொதுகொை் ைது,
பாதுகாப்பு நடவடிக்ககககை உருவொக்குவது ற் று ் எங் கள் வைிக

நடவடிக்ணககணள ம
் ைடுத்துவது ஆகியவற் றுக்கொக அடுத்த தணலமுணற
ம ொணைல் மதொழில் நுட்ைங் கணள உருவொக்க எங் களுக்கு உதவுவது உட்ைட,
இந்தக் மகொள் ணகயில் விவரிக்கை் ைட்ட மநொக்கங் களுக்கொக QTR மசகரிக்கின் ற
தரணவை் ையன் ைடுத்துகிமறொ ் . வயர்மலஸ் சொதனங் கள் , மநட்மவொர்க்குகள்
ற் று ் ைொதுகொை் பு ஆகியவற் ணற ம
் ைடுத்துவதற் கு வயர்மலஸ் மகரியர்கள்
அல் லது சொதன உற் ைத்தியொளர்களுக்கு உதவ, அவர்களுடனு ் கூட QTR தரணவ
நொங் கள் ைகிர்ந்து மகொள் ளலொ ் .
QTR ஆனது, “Qualcomm மதொழில் நுட்ை அறிக்ணக” என்ற தணலை் பில் Android
அண ை் புகளின் ம னுவில் தரவு மசகரிை் ணை விலக்கு ் விருை் ைத்ணத
வழங் குகிறது. விலக்குவது உங் கள் சொதனத்தின் மசயல் திறணன
எதிர் ணறயொக ைொதிக்கொது.
ஒரு சில குறிை் புகள் : எந்தமவொரு இணைய இணைை் பிலு ் உள் ளது மைொல,
சொதன ் ையன் ைடுத்து ் IP முகவரிணய நொங் கள் மைறுமவொ ் , ஆனொல்
மைற் றது ் அணத உடனடியொக நீ க்குமவொ ் . தனியுரிண த் தரவொக இருக்கக்
கூடிய இந் தத் தனியுரிண க் மகொள் ணகயில் அணடயொள ் கொைை் ைடொத
எந்தமவொரு தரணவயு ் QTR எங் களுக்கு அனுை் பினொல் , அத்தணகய தரணவை்
மைற் றது ் உடனடியொக நீ க்குமவொ ் . QTR இன் சில ைதிை் புகளுக்கு சொதனத்தின்
“சர்வமதச ம ொணைல் சொதன அணடயொளங் கொட்டிணய (IMEI)” மசகரிை் ைதற் கொன
திறன் உள் ளது, ஆனொல் இந் தத் திறன் தற் மைொது ையன்ைடுத்தை் ைடுவதில் ணல.
எதிர்கொலத்தில் , நொங் கள் IMEI ஐச் மசகரித்தொல் , அது மவளியிடை் ைட்ட,
மதணவயொன மநொக்கங் களுக்கொகவு ் அணனத்து மைொருந்தக்கூடிய தரவுை்
ைொதுகொை் பு ற் று ் தனியுரிண சட்டங் களின்ைடியு ் மசகரிக்கை் ைடு ் .
இறுதியொக, QTR இன் சில ைதிை் புகளுக்கு சொதன இருை் பிடத் தரணவ எங் களுக்கு
அனுை் பி ணவக்க அனு திக்கு ் திறனு ் உள் ளது. இருை் பிடத் தரணவ எங் களுக்கு
அனுை் பு ் விருை் ைத்ணத நீ ங் கள் மதர்வு மசய் தொல் , எடுத்துக்கொட்டொக, குணறந்த
வயர்மலஸ் சிக்னல் கவமரஜ் உள் ள ைகுதிணய அணடயொள ் கொை, எங் களுக்கு
உதவ உங் கள் சொதனத்தின் இருை் பிடத்ணத அவ் வை் மைொது நொங் கள்
மசகரிக்கலொ ் .
Snapdragon Smart Protect
Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protect என்ைது, ஐமரொை் பியை் மைொருளொதொரை்
ைகுதியிலுள் ள QT Technologies Ireland Limited ற் று ் அம ரிக்கொவில் Qualcomm
Technologies, Inc. மூல ் உங் களுக்குக் மகொை்டு வரை் ைடு ் Android

அடிை் ைணடயொன சொதனங் களுக்கொன ஒரு ைொதுகொை் பு ம ன்மைொருள் மசணவ
(“Smart Protect”) ஆகு ் . Smart Protect ஆனது அது நிறுவை் ைட்டுள் ள சொதனத்திலுள் ள
Android ையன் ைொடுகளின் நடத்ணதணயக் கை்கொைிக்கு ் ற் று ் malware,
spyware, adware ற் று ் ransomware ஆகியவற் ணற அமநக ொகக் குறிை் பிடக்கூடிய
நடத்ணதகணள அணடயொள ் கொை இயந்திரக் கற் றணலை் ையன்ைடுத்துகிறது.
Smart Protect ஆனது அமத சொதனத்தில் நிறுவை் ைட்ட எங் கள் வொடிக்ணகயொளரின்
மூன்றொ ் தரை் பு ைொதுகொை் புை் ையன்ைொடுகளுக்கு இத்தணகய நடத்ணதகணளை்
புகொரளிக்கு ் .
Smart Protect ஐ ம
் ைடுத்துவதற் கு ் , இந்தத் தனியுரிண க் மகொள் ணகயில் நொ ்
விவரிக்கின் ற பிற ையன் ைொடுகளுக்கு ் உதவ, விழிை் பூட்டணல உை்டொக்குகின் ற
ையன் ைொட்டின் மையர் ற் று ் அதன் மசயல் ைொடு, ம க், ொடல் , ற் று ் இயக்க
முணறண ை் ைதிை் பு மைொன் ற சொதனத்ணதை் ைற் றிய அடிை் ைணடத் தரவு ற் று ்
ம ொழி அண வு, மகரியர் ற் று ் நொட்டின் குறியீடு மைொன்ற சொதன உள் ளண வு
ைற் றிய தரவு ஆகியணவ உட்ைட சொத்திய ொன malware கை்டறிதல் (கள் ) ைற் றிய
சுருக்கத்ணத Smart Protect எங் களுக்கு அனுை் புகிறது.
Vellamo
Vellamo என் ைது Qualcomm Innovation Center, Inc. நிறுவனத்தொல் உங் களுக்கு
வழங் கை் ைடு ் Android அடிை் ைணடயிலொன சொதனங் களுக்கொன (“Vellamo”) ஒரு
தரநிணறவொன ம ன் மைொருள் ையன்ைொடு ஆகு ் . Vellamo ஆனது அது
நிறுவை் ைட்டுள் ள சொதனத்தின் முணறண ச் மசயல் திறணனை் ைகுை் ைொய் வு
மசய் து, அறிக்ணகயளிக்கிறது. உங் கள் சொதனத்தின் மசயல் திறணன நொங் கள்
மசொதணன மசய் துள் ள பிற சொதனங் களுடன் ஒை் பிடு ொறு ் கூட நீ ங் கள் மதர்வு
மசய் யலொ ் , அவ் வொறு மசய் யு ் மைொது, உங் கள் சொதன ் எங் களுக்கு மசொதணன
முடிவுகணளயு ் முணறண த் தகவணலயு ் அனுை் ைலொ ் . அத்தணகய
முணறண த் தகவலில் அடங் கக் கூடியணவ: சொதன உற் ைத்தியொளரின் மையர்,
ொடல் ற் று ் ைதிை் பு; மசயலி, நிணனவக ் ற் று ் கிணடக்கக்கூடிய
உைர்கருவிகள் மைொன் ற உங் கள் சொதனத்திலுள் ள வன் மைொருள் ைற் றிய தகவல் ;
இயக்க முணறண யின் வணக ற் று ் ைதிை் பு; கொட்சித் தகவல் ; இணைய
மநறிமுணற முகவரி, உலொவி ையனர் முகவர் ற் று ் சொதன ் இணைக்கின் ற
மசல் லுலொர் மநட்மவொர்க் ைற் றிய தகவல் . நீ ங் கள் மகட்கு ் மசயல் திறன்
தரை் ைடுத்தல் மசணவணய வழங் குவதற் கு ் ற் று ் ம ொணைல் சொதன
மசயல் திறன் ைற் றிய “உை்ண யொன உலக” புள் ளிவிவரங் கணளத் மதொகுக்கவு ் ,
இந்தக் மகொள் ணகயில் விவரிக்கை் ைட்டுள் ள மநொக்கங் களுக்கொக நொங் கள்
மசகரிக்கு ் தரணவை் ையன் ைடுத்துகிமறொ ் .
XTRA - முன்கணி ்

GNSS மெயற் ளகக் மகொள் சுற் று ் ொள

்

ரவு

XTRA என் ைது ம ொணைல் சொதனத் மசயல் திறணன ம
் ைடுத்த
அம ரிக்கொவிலுள் ள Qualcomm Technologies, Inc. ற் று ் ஐமரொை் பியை்
மைொருளொதொரை் ைகுதியிலுள் ள QT Technologies Ireland Limited ஆகியவற் றொல்

வழங் கை் ைடு ் மதொழில் நுட்ை ் . உலகளொவிய வழிச்மசலுத்தல்
மசயற் ணகக்மகொள் அண ை் பு (GNSS) மசயற் ணகக்மகொள் களின்
முன் கைிக்கை் ைட்ட சுற் றுை் ைொணதகணளக் மகொை்ட Qualcomm இல் இருந்து
தரவுக் மகொை் ணை XTRA ைதிவிறக்க ் மசய் கிறது. XTRA தரவுக் மகொை் ணைை்
ையன் ைடுத்துவது சொதன ் அதன் இருை் பிடத்ணத கைக்கிட மவை்டிய மநரத்ணத
குணறக்கிறது, இதனொல் இருை் பிட ் சொர்ந்த ையன்ைொடுகணளை் ையன்ைடுத்து ்
மைொது மநரத்ணதயு ் மைட்டரி சக்திணயயு ் மிச்சை் ைடுத்துகிறது. XTRA
ம ன் மைொருளின் புதிய ைதிை் புகளு ் எங் களுக்கு ஒரு சிறிய அளவிலொன
தரணவை் ைதிமவற் று ் . மசணவயின் தர ் , ைொதுகொை் பு ற் று ் ஒருண ை் ைொட்ணட
நிர்வகிை் ைது ற் று ் ம
் ைடுத்துவது மைொன்ற இந்தக் மகொள் ணகயில்
விவரிக்கை் ைட்டுள் ள மநொக்கங் களுக்கொக, ைதிமவற் றை் ைட்ட தரணவை்
ையன் ைடுத்துகிமறொ ் . XTRA பின்வரு ் தரவு வணககணளை் ைதிமவற் று ் : ஒரு
மதொரொய ொக உருவொக்கை் ைட்ட தனிை் ைட்ட ID, சிை் மசட் மையர் ற் று ் வரிணச
எை், XTRA ம ன் மைொருள் ைதிை் பு, ம ொணைலின் நொட்டுக் குறியீடு ற் று ்
மநட்மவொர்க் குறியீடு (நொடு ற் று ் வயர்மலஸ் ஆைமரட்டணர
அணடயொளை் ைடுத்துதணல அணுகுதல் ), இயக்க முணறண
ற் று ் ைதிை் பின்
வணக, சொதனத்தின் ம க் ற் று ் ொடல் , ையன்ைொட்டின் மசயலி ற் று ்
ம ொடத்ணதக் கணடசியொகத் துவக்கை் ைட்ட மநர ் ற் று ் சொதனத்திலுள் ள
எங் கள் ம ன் மைொருளின் ைட்டியல் .

