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) به شرح97.02.29فیدبک های بهره برداری نسخه اخیر هاتف (نسخه 

ذیل جهت انجام اصلحاات لزام به اطلعا می رساند.

Keyدر هر دو برنامه اندروید  و ویندوز، )1  Codeه ه ب  نمایش داده می شوند ک

لحاظ امنیتی صحیح نیست. 
6: در جهت تکمیل پروسه امنیننت سننامانه هنناتف پیننروی تمنناس تلفنننی مهم)2

خرداد لزما است ترتیبی اتخاذ شود که در هر دو بخش برنننامه امکننان تبننادل

داده خارج از سامانه هاتف وجود نداشته باشد. با تننوجه بننه اینکننه اطلعاننات

کشف در حافظه هر دو طرف سامانه وجننود داشننته و دسننتگاه ها بننه شننبکه

اینترنت اتصال دارند ضمیمه نشت اطلعاات به سهولت وجننود دارد کننه ایننن

لل صحیح نیست. اص
نمایش)3 و رLineضخامت ترسیم حاض ال ح در د. باش تنظیم قابل در برنامه

سننهولت قابننل خطوط در برنامه اندروید بسیار نازک نمایش داده شده و بننه

تشخیص نیست.
اماContactدر حالتی که )4 ا ن اطب ب دد مخ ود مج  حذف نشده و تلشا می ش

اماHCCدیگری رجیستر شود، برنامه  ویت انج راز ه ده و اح  دچار مشکل ش

–نمی شود (پیاما ها خارج نشده و برنامه به حننالت زمان سنننج بنناقی می ماننند 

 برنامه که این موضوع رخ داده موجود است).Log.txtفایل 
الGPSچنانچه)5 فع طراری اض عیت وض ه گزین پس س و است خاموشا تبلت

می شود، برنامه در وضعیت بلتکلیفننی قننرار می گیننرد. پیشنننهاد می شننود در

اLocationچنین حالتی با یک پیغاما از کاربر بخواهد  ازد و ی ال س ود را فع  خ

این کار به صورت خودکار صورت گرفته و سننپس پینناما وضننعیت اضننطراری

ارسال شود.



(GUIدر)6 ا دادهه ذخیره پوشه دسترسی مستیقم به مسیر وSnapshotهاتف

دانلود ها و ...) فراهم شود. 
هFrom/Toدر منوی سمت راست برنامه هاتف، مقابل عابارت )7  ناما مخاطب ب

 درج شود. User IDجای 
کد پسورد نصب هاتف تغییر یابد و پسورد قوی تر انتخاب شود (پیشنننهاد:  #)8

hAtePh!812056(
رهHCCتغییننرات مخنناطبین در )9 انیMessenger در پنج ه روز رس اتف ب  ه

نمی شود و چنانچه ناما مخاطب تغییر یا اصلحا شود، هر دو ناما قبلی و جدینند

در این بخش نمایش داده خواهد شد.
ویرHCC پرینت اسکرین از پنجره تنظیمات )10 ط تص ت و فق ذیر نیس  امکان پ

صفحه اصلی ذخیره می شود.
ون وAttach طریق ساده و کاربر پسندی برای نمایش فایل )11 ه پلی گ ده ب  ش

 دریافت شده اجرا شود. روال فعلی مقبول نیست.HCCخط که در 
بننه)12 هنناتف از ارسال یک پیاما متنی درHCCبا ار دین ب چن ذکور اما م پی ،HCC

دریافت می شود!.
ترنت راHCCبرنامه )13 ا این دت ب ولنی م رای ط ود ب اط خ ظ ارتب ان حف  امک

نداشته و ارتباط با اینترنت در طولنی مدت قطننع می شننود. در صننورتی کننه

ادهHCCداشتن ارتباط مستمر برای  ه آم   ضروریست و بایست در هر لحظ

دریافت پیاما نودهای هاتف باشد.
  ولوکیشن مخاطب بین تبلت های گروه وجودEmergencyامکان ارسال پیاما )14

ندارد.
ها (حذف) بر روی تبلت هنگاما ارسننال داده امکننانcontact  امکان ویرایش )15

پذیر نیست.
 افزوده شود.HCC برنامه Chat تیک ارسال و دریافت در تب )16
Send  در استفاده از )17  List اب ان انتخ هننا بننه صننورت گزینشننیcontact امک

تننوانوجننود ننندارد و فقننط قننابلیت حننذف دارد و نمیHCCدرپنجننره ارسننال 

مخاطب دیگری را به لیست افزوده و یا تیک ارسال را برداشت.
 پیاما از تبلتchat در بعضی مواقع که چندین بار هم تکرار شده در قسمت ,)18

در ولننی شننده خورده دریافت نیز و ارسال تیک و شده افتHCCارسال دری

نشده است.



در)19 دریافتی درHCCپلیگون کننه صننورتی می باشد به مشخصات فاقدپنجره

با کلیک بر روی آن یک پنجره ظاهر می شود که HCC دریافتی در targetیک 

شده قابل مشاهده و دانلود است ولنی در attachکامنت لوکیششن و فایل 

polygan   وLine.این پنجره وجود ندارد و فایل دریافتی امکان دانلود ندارد
نتایج جستجو در یک فایل اکسل نمایش داده شده و در سننتون هننایی مقابننل)20

هنر داده، نننوع ارسنال بنه/درینافت از (فرسننتنده/گیرنننده)، نننوع داده، زمنان

تبادل، ناما مرکز یا مخنناطب و محتننوا و مختصنات پیناما، نناما فایننل ضننمیمه ،

حجم فایل ضمیمه و ... درج شود. 
.HCC در Hybrid) عادما پشتیبانی از انواع نقشه  و نقشه21

افتMessenger در برنامه اندروید تا به بخش )22 وجه دری ود مت  مراجعه نش

پیاما چت نخواهیم شد. لطفننا بننا الگننو گیننری از گوشننی موبایننل، بننالی سننربرگ

اصلی هاتف دریافت پیاما متنی و تعداد آن به نحوی نمایش داده شود. مثل :

موفق باشید


