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 .1تغییر رابط کاربری نرمافزار شامل موارد مهم

 ايجاد صفحه اسپالش در هنگام باز نمودن نرمافزار

 مشاهده صفحات راهنماي نحوه کار با نرمافزار در نصب اولیه  Help +نرمافزار جهت سهولت کاربري
 امکان چند زباني (عربي و انگلیسي)

 امکان اطالع از آخرين وضعیت اتصالي نرمافزار کااربري (اتصاا ق ع،اسق ساعي در اتصاا ) و اطالعاات
اتصالي (شناسه کاربر و آدرس سرور متصا شاده) از طارخ مفتلاف (صافحه او نارمافازار  +بفا
 Notificationسیستمعام  Toolbar +سیستمعام  +صفحه الگ نرمافزار)
 نماي

و مديريت آسانتر عابلیت اتصا از طريق اثر انگشت به عنوان عام احراز اصالت

 امکان نماي برنامههاي انتفابشده در عسامت  Applicationبفا
جهت سهولت بررسي و اطالع از تنيیم صورت گرفته

تنيیماات در بااالي صافحه آن

 .2امکان استفاده از توکن مجازی ( )USFنسل  5محصول در نرمافزار
 .3امکان ورود تنظیمات  Route, DNSاز طریق فایل به نرم افزار کااربری اندرویاد تهات ساهولت
تنظیم و توزیع تنظیمات سازمانی
 .4نمایش متنی در پایین صفحه تنظیمات مبنی بر عدم تغییر تنظیمات کاربری مگار باا اطامد مادیر
سامانه (جهت هشدار به کاربران)
 .5امکان بروز رسانی اتوماتیک نرم افزار کاربری
 .6رفع کلیه باگهای گزارشی مشتریان

تغییرات برنامه مدیریت
 .1ارتقا قابلیت رویدادنگاری از تراکنشهای مدیر و انجام بهینهسازیهای مربوطه
 .2اعمال تغییرات مربوط به سرویسهای  SNMP, Syslogدر لحظه  -بدون نیاز به ریست سرور
 .3تغییر ظاهر برنامه مدیریت از لحاظ معماری و نحوه نمایش تنظیمات
 .4تغییر روش وابسته نمودن کاربران به کانالهای ورودی شبکه ای (کنترل شبکه اتصالی کاربران)
 .5امکان ورود اطمعات کاربران از سامانه کیهان  4به سامانه کیهان  5در قالب Export & Import
 .6امکان اتصال کاربر به سامانه از طریق توکن نرم افزار و سخت افزاری  -انتخاب با کاربر
 .7تغییر روش مدیریت کارتهای شبکه در نرم افزار مدیریت تنظیمات
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 .1ارتقا عابلیتهاي سرويس چک سالمتي – با اضافه شدن اين عابلیتهاق مديري مي تواند کنتر بیشاتري را باروي
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

 امکان تشفیص اجراي کالينت بروي ماشین مجازي و اتصا و يا جلوگیري از اتصا کاربر
 .2امکان تشفیص اجراي کالينت از راه دور (از طريق  )RDPو اتصا و يا جلوگیري از اتصا کاربر
 .3رفع کلیه باگهای گزارشی مشتریان

نرم افزار کاربری
 .1رفع باگ عدم اعمال سیاستهای مدرن در هنگام اضافه نمودن کارت شبکه به سیستم
 .2بهینه سازی پیام های چک سممتی و نحوه نمایش آن به کاربران – تغییر رابط کاربری مربوطه
 .3رفع مشکل کتابخانه توکن – در نظر گرفتن طول پین کیا  16کاراکتری
 .4اضافه نمودن اخطاری به نرم افزار کاربری تهت اطمد کاربر از وتود نسخه تدید نرم افزار کااربری
تهت استفاده
 .5اضافه نمودن فایل راهنمای کاربری به نرم افزار کاربری
 .6رفع باگ  Keepaliveدر سیستم بعضی از کاربران که منجر به قطعی آنان بمفاصله بعد از اتصال مای
گردید.
 .7حفاظت از نرم افزار کاربری – تلوگیری از کار انداختن نرم افزار کاربری کیهان


جلوگیري از توعف سرويسهاي محصو



جلوگیري از بستن سرويسهاي محصو



جلوگیري از پاک نمودن پوشه نصب و يا تغییر نام فاي هاي آن



جلوگیري از توعف درايور شبکه



جلوگیري از پاک نمودن نرم افزار– درخواست پسورد براي  Uninstallنمودن

تذکر :در صورتي کاربر سیستمق کاربر محدود باشد به هیچ وجه امکان ايجاد توعف در سرويس دهي محصو را نفواهد داشات .فرايناد
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
نفواهند بود .اما با توجه به داشتن دسترسيهاي کام در سیستمق اين مورد به صورت کام عابلیت گارانتي نمودن را ندارد

 .8رفع کلیه باگهای گزارشی مشتریان

سامانه کیهان
 .1حذف ریست شبانه سرور کیهان
 .2حذف کلیه موارد تنظیماتی بر روی سرور نیاز به ریست تهت اعمال
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 .3امکان رویدادنگاری از کلیه تراکنشهای سرویس  SNMPتهت عیب یابی و آمارگیری
 .4رفع مشکل منابع در دو سرویس  SNMPو Watchdog

 .5امکان چاپ کلیه تغییرات کارتهای شبکه در الگ سرویس  Watchdogتهات اطامد و اساتفاده در
موارد عیب یابی
 .6رفع کلیه باگهای گزارشی مشتریان

