
 

 
 

 4.9+ نسخه اندروید  5.2لیست ویژگی های کیهان نسخه 

 4.9نسخه  -  ه نسل دوم آنید و ارایتحت اندرو ینسخه کاربر یبروز رسان 
 شامل موارد مهم افزار نرمتغییر رابط کاربری  .1

 افزار  ايجاد صفحه اسپالش در هنگام باز نمودن نرم 

 افزار در نصب اولیه +  مشاهده صفحات راهنماي نحوه کار با نرمHelp افزار جهت سهولت کاربري نرم 

 )امکان چند زباني )عربي و انگلیسي 

 ات افزار کااربري )اتصاا ق ع،اسق ساعي در اتصاا ( و اطالعا       امکان اطالع از آخرين وضعیت اتصالي نرم

افازار + بفا     اتصالي )شناسه کاربر و آدرس سرور متصا  شاده( از طارخ مفتلاف )صافحه او  نارم      

Notification عام  +  سیستمToolbar افزار( عام  + صفحه الگ نرم سیستم 

 تر عابلیت اتصا  از طريق اثر انگشت به عنوان عام  احراز اصالت نماي  و مديريت آسان 

 شده در عسامت   هاي انتفاب امکان نماي  برنامهApplication      بفا  تنيیماات در بااالي صافحه آن

 جهت سهولت بررسي و اطالع از تنيیم صورت گرفته

 

   افزار نرممحصول در  5( نسل USFامکان استفاده از توکن مجازی ) .2

از طریق فایل به نرم افزار کااربری اندرویاد تهات ساهولت      Route, DNSامکان ورود تنظیمات  .3

 تنظیم و توزیع تنظیمات سازمانی

 مگار باا اطامد مادیر    کاربری نمایش متنی در پایین صفحه تنظیمات مبنی بر عدم تغییر تنظیمات  .4

 )جهت هشدار به کاربران( سامانه

 امکان بروز رسانی اتوماتیک نرم افزار کاربری .5

 های گزارشی مشتریان رفع کلیه باگ .6

 

 مدیریت تغییرات برنامه 

  ی مربوطهها یساز نهیبهی مدیر و انجام ها تراکنشقابلیت رویدادنگاری از  ارتقا .1

 بدون نیاز به ریست سرور  -حظه لدر   SNMP, Syslogیها سیرواعمال تغییرات مربوط به س .2

 تنظیماتتغییر ظاهر برنامه مدیریت از لحاظ معماری و نحوه نمایش  .3

 تغییر روش وابسته نمودن کاربران به کانالهای ورودی شبکه ای )کنترل شبکه اتصالی کاربران(  .4

  Export & Importدر قالب  5به سامانه کیهان  4امکان ورود اطمعات کاربران از سامانه کیهان  .5

 کاربر با انتخاب - افزاری سخت و افزار نرم توکن طریق از سامانه به کاربر اتصال امکان .6

 نرم افزار مدیریت تنظیمات تغییر روش مدیریت کارتهای شبکه در  .7



 2  پرداز شرکت مهندسی ارتباطی پیام
 

 
 

با اضافه شدن اين عابلیتهاق مديري مي تواند کنتر  بیشاتري را باروي    – چک سالمتيسرويس عابلیتهاي ارتقا  .1

سیستم کاربر و نحوه کار آن داشته باشد و از ايجاد مفاطره در امنیت ساازمان توساک کااربران م،لاس و از آن     

 جلوگیري نمايد.

 امکان تشفیص وجود آنتي ويروس بروي سیستم و اتصا  و يا جلوگیري از اتصا  کاربر 

 تشفیص اجراي کالينت بروي ماشین مجازي و اتصا  و يا جلوگیري از اتصا  کاربر امکان 

 ( و اتصا  و يا جلوگیري از اتصا  کاربرRDPامکان تشفیص اجراي کالينت از راه دور )از طريق  .2

 های گزارشی مشتریان رفع کلیه باگ .3

 

 نرم افزار کاربری 

 اضافه نمودن کارت شبکه به سیستمی مدرن در هنگام ها استیسرفع باگ عدم اعمال  .1

 تغییر رابط کاربری مربوطه – ش آن به کاربرانیو نحوه نما یچک سممت یام هایپ ینه سازیبه .2

 یکاراکتر 16ا ین کیدر نظر گرفتن طول پ –رفع مشکل کتابخانه توکن  .3

 یافزار کااربر د نرم یتهت اطمد کاربر از وتود نسخه تد یبه نرم افزار کاربر یاضافه نمودن اخطار .4

 تهت استفاده

 یبه نرم افزار کاربر یکاربر یراهنما لیاضافه نمودن فا .5

در سیستم بعضی از کاربران که منجر به قطعی آنان بمفاصله بعد از اتصال مای   Keepaliveرفع باگ  .6

 .گردید

  نرم افزار کاربری کیهاناز کار انداختن تلوگیری  –حفاظت از نرم افزار کاربری  .7

  هاي محصو از توعف سرويسجلوگیري 

 هاي محصو جلوگیري از بستن سرويس 

  هاي آنجلوگیري از پاک نمودن پوشه نصب و يا تغییر نام فاي 

 جلوگیري از توعف درايور شبکه 

 درخواست پسورد براي  –جلوگیري از پاک نمودن نرم افزارUninstall نمودن 

هیچ وجه امکان ايجاد توعف در سرويس دهي محصو  را نفواهد داشات. فرايناد   : در صورتي کاربر سیستمق کاربر محدود باشد به تذکر

براي کاربراني که مدير سیستم مي باشندق سفت و پیچیده شده است و از طريق ابزارهاي کمکي نیز بعضا عادر به پاک نمودن نرم افازار  

 به صورت کام  عابلیت گارانتي نمودن را نداردهاي کام  در سیستمق اين مورد نفواهند بود. اما با توجه به داشتن دسترسي

 های گزارشی مشتریان رفع کلیه باگ .8

 

 سامانه کیهان 

 حذف ریست شبانه سرور کیهان .1 

 موارد تنظیماتی بر روی سرور نیاز به ریست تهت اعمالحذف کلیه  .2
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 تهت عیب یابی و آمارگیری SNMPان رویدادنگاری از کلیه تراکنشهای سرویس کام .3

 Watchdogو  SNMPرفع مشکل منابع در دو سرویس  .4

تهات اطامد و اساتفاده در     Watchdogامکان چاپ کلیه تغییرات کارتهای شبکه در الگ سرویس  .5

 موارد عیب یابی

 های گزارشی مشتریان رفع کلیه باگ .6


