Qualcomm

సాఫ్ట వే
్ ర్్మరియు్అప్లి కేషన్్గురిించి్మరిింత్నేర్చుకోవడిం

Qualcomm Incorporated యొక్క సబ్సిడరీలు మొబైల్ పరిక్రం యొక్క పనితీరును మెరుగుపరచడానికి, బయాటరీ
పవరని సంరక్షంచడంలో సహాయపడటయనికి, మరియు పరిక్రం భద్రతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడే వివిధ
రకాల సాఫ్ట వేర, అనువరత నాలు, మరియు సేవలను అందిసత ాయి. ఆ సాఫ్ట వేర అనువరత నాలోో దిగువ పేరకకననవి
ఉంటయయి:

Qualcomm లొకేషన్
Qualcomm లొకేషన్ (ఇంతక్ు ముంద్ు “IZat”) అనేది U.Sలో Qualcomm టెకానలజీస్ ఇంక్ దాారా,
యూరోపియన్ ఎక్నామిక్ పారంతంలోని దేశాలోో QT టెకానలజీస్ ఐరాోండ్, మరియు రిపబ్సోక్ ఆఫ్ కొరియా (లేదా ద్క్షణ
కొరియా)లో Qualcomm CDMA టెకానలజీస్ (కొరియా) YH దాారా అందించబడే టెకానలజీ. మీ పరిక్రం
బలమెైన GPS సిగనల్ ప ంద్లేక్పో యినపపటికీ- Qualcomm లొకేషన్ మీ పరిక్రం యొక్క లొకేషన్ని మరింత
వేగంగా మరియు ఖచ్చితంగా ప ంద్వచుి. మీరు లొకేషన్ డేటయ అవసరమెైన అపిో కేషన్లు లేదా సరీాస్లను
ఉపయోగించేటపపపడు మీ పరిక్రం బయాటరీ పవర సంరక్షంచేంద్ుక్ు క్ూడా Qualcomm లొకేషన్ సహాయపడవచుి.
ఒక్వేళ మీరు సాాన ఆధారిత అపిో కేషన్లను ఉపయోగిసత ుననటో యితే, మీ పరిక్రం అటువంటి అపిో కేషన్ ప ర వైడరలక్ు
దాని లొకేషన్ని పంపవచుి. అపిో కేషన్ ప ర వైడరలక్ు అందించే లొకేషన్ సమాచారం వారి నియమనిబంధనలు
మరియు గోపాతా విధానాల దాారా పరిపాలంచబడతాయి. అటువంటి అపిో కేషన్ ప ర వైడరల యొక్క
నియమనిబంధనలు మరియు గోపాతా విధానానిన చూడాలని మం మీక్ు సిఫారసు చేసత ునానం.

Qualcomm లొకేషన్ మీక్ు ద్గగ రలోో ఉండే సెలూాలర టవరలు మరియు WiFi యాకసిస్ పాయింటుో యొక్క
లొకేషన్క్ు సంబంధించ్చ మీ పరిక్రానికి నియతానుసారంగా డేటయను డౌన్లోడ్ చేసత ుంది. మీ పరిక్రం దాని లొకేషన్
మరియు బయాటరీపవర ఆదా చేయడం కొరక్ు మీక్ు సహాయపడటయనికి గసైరోసో కప్ లేదా యాకిిలరోమీటర వంటి మీ
పరిక్రంపెై ఉండే సెనాిరల నుంచ్చ లభంచే డేటయతో ఈ డేటయ క్లపవచుి.

Qualcomm లొకేషన్ నియతానుసారంగా మాక్ు పరతేాక్ సాఫ్ట వేర ID, మీ పరిక్రం లొకేషన్ (అక్షంశాలు,
రేఖాంశాలు, ఎతత
త మరియు దాని అనిశ్చితి) ద్గగ రలోో ఉండే సెలూాలర టవరలు మరియు Wi-Fi హాటసాపటలు,
సిగనల్ సామర్ యం, మరియు టెైమని (సమిష్ిటగా, “లొకేషన్ డేటయ”)ని మాక్ు పంపపతాయి. ఏదైనా ఇంటరసనట
క్మూానికేషన్ వలే, మీ పరిక్రం ఉపయోగించే IP చ్చరునామాని క్ూడా మం ప ంద్ుతాం. మా సిసటమలు
సంరక్షంచుకోవడానికి, మదింపప చేయడానికి మరియు పనితీరును మెరుగుపరచడానికి మం లొకేషన్ డేటయ, సాఫ్ట వేర

IDలు మరియు IP చ్చరునామాలు మరియు మం సేక్రించ్చన ఇతర డేటయను మం ఉపయోగించుక్ుంటయం.

మం సేక్రించే డేటయను సంరక్షంచడం కొరక్ు Qualcomm లొకేషన్ వివిధరకాల ైన సహేతతక్మెైన మరియు
సముచ్చతమెైన భద్రతా చరాలను ఉపయోగిసత ుంది. దీనికి అద్నంగా, మీ సాఫ్ట వేర ID మరియు IP చ్చరునామాతో
లొకేషన్ డేటయను శాశ్ాతంగా నిలా చేయం, లేదా Qualcomm లొకేషన్ యూజరలను వాకితగతంగా గురితంచే పరయతనం
చేయం. సిసటమ పనితీరును మెరుగుపరచడం కొరక్ు మీ లొకేషన్ డేటయ అంద్ుక్ుననపపటి నుంచ్చ ముపెైప రోజులపాటు
మీ సాఫ్ట వేర ID మరియు IP చ్చరునామా అనుబంధీక్రించబడతాయి, దాని తరువాత శాశ్ాతంగా తొలగించబడతాయి.

IP చ్చరునామాలు మరియు సాఫ్ట వేర IDలు తొలగించ్చన తరువాత, సెలూాలర టవరల యొక్క లొకేషన్లు మరియు
WiFi యాకసిస్ పాయింటో క్ు సంబంధించ్చన అనామధేయ డేటయబేస్ సృష్ిటంచడం కొరక్ు లొకేషన్ డేటయను మం
క్లుపపతాం.
ఒక్వేళ మీరు రిపబ్సోక్ ఆఫ్ కొరియాలో ఉననటో యితే, Qualcomm లొకేషన్ లొకేషన్ సమాచార సంరక్షణ చటట ం

(“యాక్ట”)ని పాటిసత ుంది మరియు ఈ చటట ం కింద్ సంబంధిత హక్ుకలను మీరు ప ంద్ుతారు. కొరియాలో మా
విధానాల గురించ్చ పరశ్నలు లేదా వాాఖాాల కొరక్ు, ద్యచేసి మమమలన ఇక్కడ సంపరదించండష:

Qualcomm CDMA టెకానలజీస్ (కొరియా) YH
అటెనషన్ లీగల్ డషపారటమెంట

4వ, 15వ, 16వ & 17వ ఎఫ్ఐ.

119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820

రిపబ్సోక్ ఆఫ్ కొరియా
టెలఫో న్ నంబరు: 82-2-3404-1114

Qualcomm టెకాాలజీ్రిపో రిటింగ్్(QTR) -- డయగ్ాాస్లటక్్సాటటిస్ట క్ల ్
అమెరికాలో Qualcomm టెకానలజీస్. ఇంక్ మరియు యూరోపియన్ ఆరిాక్ మండల పారంతంలో QT టెకానలజీస్
ఐరాోండ్ లమిటెడ్ QTR అనే టెకానలజీ అందించబడుతతంది. . QTR వీటిని సేక్రించవచుి: (i) పరిక్రం మీద్
ఇన్సాటల్ చేయబడడ మరియు/లేదా రన్ అవపతతనన యాప్ల యొక్క పేరో ు, (ii) కానిిగరేషన్ సమాచారం (తయారీ,
మోడల్, ఆపరేటింగ్ సిసటమ మరియు వరషన్, ఫరమవేర మరియు వరషన్లు, వైరల స్ కాారియర, మొబైల్ క్ంటరర కోడ్
మరియు నటవరక కోడ్, మరియు చ్చప్సెట సీరియల్ నంబరు (ఇవి మిమమలన గురితంచవప)), (iii) పరిక్రం పనితీరు
మరియు భద్రతా గణాంకాలు (CPU, GPU, లేదా మోడం పనితీరు), మరియు (iv) మిమమలన గురితంచనపపటికీ,
చలనం, దిశ్, మరియు ఫో న్ చుటట
ట ఉండే పరిసర పరిసత
ిా తలను ల కికంచే సెనాిర డేటయ డేటయ ఎన్కిిప్ట చేయబడడ

WiFi, లేదా పరిమిత మొతాతలోో, మీ సెలూాలర నటవరక దాారా అప్లోడ్ చేయబడుతతంది.

QTR సేక్రించే డేటయను వైరల స్ పనితీరు, బయాటరీ పవర సంరక్షణ, అతాాధునిక్ భద్రతా చరాలన అభవృది్ చేసే
తరువాత తరం మొబైల్ టెకానలజీలను అభవృది్ చేయడం, మరియు మా వాాపార కారాక్లాపాలను
మెరుగుపరచుకోవడంతో సహా, ఈ పాలసీలో వివరించబడడ పరయోజనాల కొరక్ు మం ఉపయోగించుక్ుంటయం. వరల ైస్
పరిక్రాలు, నటవరకలు మరియు సెక్ూారిటరని మెరుగుపరచడంలో వారికి సహాయపడటం కొరక్ు QTR డేటయను మం
వైరల స్ కాారియరలు లేదా పరిక్రం తయారీదారులతో క్ూడా పంచుకోవచుి.

QTR, “Qualcomm టెకానలజీస్ రిపో రిటంగ్” అనే హెడంగ్
షడ కింద్ Android సెటట ంి గ్ల మెనూలో డేటయ సేక్రణ వద్ద ని
ఎంచుకోవడానిన అందిసత ో ంది. వద్ద ని ఎంచుకోవడం అనేది మీ పరిక్రం యొక్క పనితీరుపెై వాతిరేక్ పరభయవానిన
క్లగించద్ు.
కొనిన గమనిక్లు:

ఏదైనా ఇంటరసనట క్నక్షన్తో, మం ఉపయోగించే పరిక్రం యొక్క IP ని అంద్ుక్ుంటయం, అయితే,

దానిని అంద్ుక్ునన తరువాత వంటనే మం తొలగిసత ాం. ఒక్వేళ QTR గోపాతా విధానంలో గురితంచని వాకితగత డేటయ
కాగల ఏదైనా డేటయను మాక్ు పంపినటో యితే, అంద్ుక్ునన తరువాత మం వంటనే అటువంటి డేటయను తొలగిసత ాం.

QTR యొక్క కొనిన వరషన్లు ఇంటరేనషనల్ మొబైల్ ఎకిాప్మెంట ఐడంటిఫెైయర (IMEI)ని సేక్రించే సామరాాయనిన
క్లగి ఉంటయయి, అయితే ఈ సామరా యం పరసత ుతం ఉపయోగించబడటం లేద్ు. ఒక్వేళ, భవిషాతత
త లో, మం IMEIని
సేక్రించ్చనటో యితే, ఇది వలో డషంచడం కొరక్ు, అవసరమెైన ఉదేద శాాల కొరక్ు, మరియు అనువరితంచే అనిన డేటయ
సంరక్షణ మరియు గోపాత చటయటలక్ు అనుగుణంగా సేక్రించబడుతతంది. చ్చవరిగా, QTR యొక్క కొనిన వరషన్లోో డషవైస్
లొకేషన్ సమాచారానిన మాక్ు పంపడానిన ఎంచుక్ునేంద్ుక్ు మిమమలన అనుమతించే సామరాాయనిన క్లగి ఉంటయయి.
ఒక్వేళ మీరు లొకేషన్ డేటయను మాక్ు పంపడం కొరక్ు ఎంచుక్ుననటో యితే, ఉదాహరణక్ు, తక్ుకవ వైరల స్ సిగనల్
క్వరేజీ ఉనన పారంతాలను గురితంచడానికి మాక్ు సహాయపడటయనికి మీ పరిక్రం యొక్క లొకేషన్ సమాచారానిన మం
నియతానుసారంగా సేక్రించవచుి.

Snapdragon Smart Protect
Qualcomm® Snapdragon™ Smart Protect అనేది Android ఆధారిత పరిక్రాల కొరక్ు యూరోపియన్
ఆరి్క్మండల పారంతంలో QT టెకానలజీస్ ఐరాోండ్ లమిటెడ్, అమెరికాలో Qualcomm టెకానలజీస్ ఇంక్ దాారా
అందించబడే సెక్ూారిటర సాఫ్ట వేర సరీాస్ (“Smart Protect”). Smart Protect అది ఇన్సాటల్ చేయబడడ పరిక్రాలపెై

Android అపిో కేషన్ల యొక్క పరవరత నను malware, spyware, adware, ansomware, మరియు రాన్సమవేర
యొక్క సంభయవా సూచ్చత పరవరత నలను గురితంచడం కొరక్ు మెష్ిన్ ల రినంగ్ని ఉపయోగించుక్ుంటుంది. Smart

Protect అటువంటి పరవరత నను అదే పరిక్రం మీద్ ఇన్సాటల్ చేయబడడ మా క్సట మర యొక్క తృతీయ పక్ష సెక్ూారిటర
అనువరత నాలను రిపో రట చేసత ాయి.

Smart Protect, మరియు ఈ గోపాతా పాలసీలో మం వివరించ్చన ఇతర ఉపయోగాలను మెరుగుపరచడంలో
సహాయపడటం కొరక్ు, Smart Protect యాప్ యొక్క పేరు మరియు అలరటని క్లగించే దాని యొక్క కారాక్లాపం,
తయారీ, మోడల్, మరియు ఆపరేటింగ్ సిసటమ వరషన్ వంటి పరిక్రానికి సంబంధించ్చన బేసిక్ డేటయ, మరియు భయషా
సెటట ంి గ్, కాారియర, మరియు దేశ్ం కోడ్ వంటి పరిక్రం కానిిగరేషన్క్ు సంబంధించ్చన డేటయతో సహా సంభయవా మాల్వేర
గురితంపప(లు) యొక్క సారాంశానిన మాక్ు పంపపతతంది.

Vellamo
Vellamo అనేది Android ఆధారిత పరిక్రాల కొరక్ు Qualcomm ఇనననవేషన్ సెంటర. ఇంక్ దాారా అందించబడడ
బంచ్ మారికంగ్ సాఫ్ట వేర అపిో కేషన్ (“Vellamo”). Vellamo అది ఇన్సాటల్ చేయబడడ పరిక్రం యొక్క సిసటమ
పనితీరును విశలోష్ిసత ుంది మరియు నివేదిసత ుంది. మం టెస్ట చేసిన ఇతర పరిక్రాలతో మీ పరిక్రం యొక్క పనితీరును
పో లిడానిన క్ూడా మీరు ఎంచుకోవచుి, ఆ విధంగా చేయడంలో, మీ పరిక్రం మాక్ు టెస్ట ఫలతాలు మరియు సిసటమ
సమాచారానిన పంపవచుి. అటువంటి సిసటమ సమాచారంలో ఇవి ఉండవచుి: పరిక్రం యొక్క తయారీదారుడష
పేరు, మోడల్ మరియు వరషన్; మీ పరిక్రంపెై ఉండే పారసెసర, మెమరీ మరియు లభాం అవపతతనన సెనాిరలు;
ఆపరేటింగ్ సిసటమ యొక్క రక్ం మరియు వరషన్; డషస్పేో సమాచారం; ఇంటరసనట పో ర టోకాల్ అడరస్, బరరజర యూజర
ఏజసంట, మరియు పరిక్రం క్నక్ట చేయబడడ సెలూాలర నటవరక గురించ్చన సమాచారం వంటి హారడ వేర గురించ్చన
సమాచారం. మం సేక్రించ్చన డేటయను ఈ పాలసీలో వివరించబడడ ఉదేద శాాల కొరక్ు మం ఉపయోగిసత ాం, మీరు అభారిాంచే
పనితీరు బంచ్ మారికంగ్ సరీాస్ అందించడం మరియు మొబైల్ డషవైస్ పనితీరు గురించ్చ ‘రియల్- వరల్డ ’ గణాంకాలను
క్ంపెైల్ చేయడంతో సహా.

XTRA – ఊహించే GNSS శాటిల ైట్్ఆరిిట్్డేటా
మొబైల్ పరిక్రం పనితీరును మెరుగుపరచడానికి అమెరికాలో QT టెకానలజీస్ ఐరాోండ్ లమిటెడ్ మరియు
యూరోపియన్ ఆరిాక్ మండల పారంతంలో Qualcomm యూరోప్ దాారా XTRA అనే టెకానలజీ అందించబడుతతంది.

XTRA గోోబల్ నావిగేషన్ శాటిల ైట సిసటమ (GNSS) శాటిల ైటల యొక్క ఊహంచబడే ఆరిిటలను క్లగి ఉండే డేటయ
ఫెైలును Qualcomm నుంచ్చ డౌన్లోడ్ చేసుక్ుంటుంది. XTRA డేటయ ఫెైలును ఉపయోగించడం దాారా డషవైస్ దాని
యొక్క లొకేషన్ టెైమని ల కికంచే సమయానిన తగిగసత ుంది, తదాారా లొకేషన్ ఆధారిత అపిో కేషన్లను
ఉపయోగించేటపపపడు సమయం మరియు బయాటరీ పవర సేవ్ చేయబడతాయి. XTRA సాఫ్ట వేర కొతత వరషన్ మాక్ు
కొంతమొతత ంలో డేటయను క్ూడా అప్ లోడ్ చేసత ుంది. ఈ పాలసీలో వివరించ్చన కాాలటర, సెక్ూారిటర యొక్క నిరాహణ
మరియు మెరుగుద్ల మరియు సేవల యొక్క సమగిత వంటి పరయోజనాల కొరక్ు మం అప్లోడ్ చేయబడడ డేటయను
ఉపయోగించుక్ుంటయం. XTRA దిగువ పేరకకనన డేటయ రకాలను అప్లోడ్ చేసత ుంది: యాద్ృచ్చిక్ంగా జనరేట చేయబడడ

పరతేాక్ ID, చ్చప్సెట పేరు మరియు సీరియల్ నంబరు, XTRA సాఫ్ట వేర వరషన్, మొబైల్ క్ంటరర కోడ్ మరియు నటవరక
కోడ్ (దేశ్ం మరియు వైరల స్ ఆపరేటర యొక్క గురితంపపక్ు అనుమతించబడుతతంది), ఆపరేటింగ్ సిసటమ మరియు
వరషన్ యొక్క రక్ం, డషవైస్ తయారీ మరియు మోడల్, అపిో కేషన్ పారసెసర మరియు మోడం యొక్క చ్చవరగా బూట
చేయబడడ సమయం, మరియు పరిక్రంపెై మా సాఫ్ట వేరల జాబ్సతా.

