ISPCare
التعديالت في اإلصدار 1.8.7

اإلصدار  1.8.7يتضمن العديد من امليزات اجلديدة باإلضافة إىل تصحيح بعض األخطاء واملشاكل ضمن اإلصدارات السابقة

أوالً) توزيع عناوين االنترنت عبر مخدم التوثيق Radius
يسمح اإلصدار اجلديد بتعريف عناوين االنرتنت ضمن قواعد معطيات نظام احملاسبة بدالً من تعريفها ضمن جمموعات على جتهيزات الشبكة
واستخدام أحد امليزات Huawei-Framed-Pool-Group, Framed-Pool :لتمرير اسم عنوان جمموعة العناوين
لتجهيزة الشبكة ،اآللية اجلديدة تعتمد على تعريف اجملموعات ضمن لوحة حتكم املدير::املخدمات::جمموعات العناوين الديناميكية

ويسمح نظام احملاسبة بتوزيع العنواين من جمموعة واحدة أو من جمموعة حمددة حبسب عدة سياسات متاحة ،أحد السياسات املتاحة هي توزيع
العناوين حبسب عنوان جتهيزة نقطة التواجد .LAC
لتحقيق التوزيع حسب الـ  LACيتم اسناد اسم اجملموعة إىل نقطة التواجد من لوحة حتكم املدير::قوائم املعلومات::نقاط التواجد وحتديد قيمة
poolname

ثانياً) تغيير قيمة الميزة  Framed-Poolبشكل ديناميكي بحسب المدينة أو بحسب عنوان الـ LAC
مت إضافة امليزة إضافة بادئة املدينة أو حتديد قيمة امليزة  Framed-Poolحبسب املدينة اخلاصة باملشرتك املعرفة ضمن قاعدة املعطيات أو
حبسب عنوان الـ  LACاملرسل من قبل جتهيزة الشبكة يف مرحلة التوثيق يف احلالة األوىل يتم حترير جمموعة االشرتاك وحتديد امليزة Add
 City Prefixضمن حدود املورد dialup

ثالثاً) أرشفة قواعد بيانات الدخول CDR
يتم ختزين بيانات الدخول اخلاصة باملستخدمني ضمن قاعدة بيانات مستقلة ونتيجة كرب حجم البيانات وضرورة أرشفتها (ينصح بالقيام
باألرشفة كل  3أشهر) وذلك لضمان أفضل أداء يف عمليات البحث وعرض البيانات ضمن صفحات املشرتكني بسرعة .مت يف اإلصدار احلايل
أمتتة العملية عرب األمر التايل املتاح من واجهة األوامر ضمن صالحيات املستخدم  rootحصراً:
~ispcare/bin/misc/new_cdrdb.sh

الذي يقوم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة.
كما مت إضافة واجهة خاصة ضمن لوحة حتكم املدير::املخدمات::قواعد بيانات سجالت الدخول الستعراض قواعد البيانات اليت يتم أرشفتها

وعند البحث يف بيانات الدخول جيب اختيار قاعدة البيانات املناسبة إلجراء عملية البحث

رابعاً) معلومات الخدمة واالستهالك الشهري لعرض الحزمة
• عرض عدة بيانات ضمن صفحة املشرتك متثل معلومات اخلدمات املختلفة ،مثل االستهالك الشهري ومعلومات الوصول إىل خدمة
 IPTVعرب مزود اخلدمات PROTV

• إضافة املتحول "حجم االستهالك الشهري" لعرض احلزمة ضمن رسالة اإلعالم بالرصيد مما يسمح بإرساهلا ضمن املطالبة علماً أن
احتساب القيمة يتم بشكل شهري ،وجيب جدولته قبل إرسال الفاتورة للمشرتكني.

خامساً) خدمة تفعيل الحساب
مت إضافة خدمة تفعيل احلساب (مأجورة أو جمانية) منذ اإلصدار  rc1-1.8.6ويف اإلصدار التايل مت ما يلي:
• تطبيق احلد األعلى لعدد مرات التفعيل يف الدورة احملاسبية لكل مستخدم .وفق حمددات إعدادات النظام
• إضافة اشعار جديد ضمن قائمة اإلشعارات الستخدامه بعد تنفيذ طلب التفعيل يف حال كان مفعالً

سادساً) تعديالت محاسبية
• إمكانية تغيري حساب إيراد رسوم الرتكيب باإلضافة إىل حساب إيراد الرسوم الشهرية بشكل منفصل لكل جمموعة اشرتاك بدالً من
استخدام احلسابات  102 ،101االفرتاضية للتمييز بني اخلدمات

• إمكانية إضافة خدمة شهرية الشرتاك سنوي ،وخدمة سنوية الشرتاك شهري .وتصحيح بعض مشاكل إصدار الفواتري املرتبطة بذلك،

باإلضافة إىل إعادة تنفيذ األمر ~ ispcare/bin/account.php username mkinvoiceملعاجلة
إعادة الفوترة وإعادة تنفيذ األمر ~ ispcare/bin/invoice.phpملعاجلة حذف الفواتري من قبل مدير النظام.
• إمكانية تقدمي حسم على اخلدمات االختيارية (احلسومات والعروض مل تكن متاحة يف أي من اإلصدارات السابقة بالنسبة
للخدمات االختيارية) ،حيث مت إضافة منح عدد من األشهر (السنوات) لدى إضافة كل جمموعة خدمات اختيارية إىل احلساب
على أن تكون جمانية ملدة ال تتجاوز  2أشهر ( 3سنوات) وذلك عن طريق تعريف سياسة البدء بالفوترة للمجموعات االختيارية.

• إضافة األمر ~ ispcare/bin/account.php chkinvoicesلربط الفواتري بالدفعات
• تصحيح تقرير الدورات احملاسبية وإضافة بعض احلقول إىل قائمة الدورات احملاسبية
• إضافة تقرير أرصدة املشرتكني الذي يسمح بتوليد تقرير لكل مشرتك ضمن أي جمال زمين حمدد يتضمن التسديدات والفواتري ضمن
هذه الفرتة مما يسمح ببناء تقرير تتبع الديون بشكل شهري علماً أن توليد التقرير ممكن لفرتات سابقة.
• إضافة نسخة أولية من تقرير الفواتري يسمح بتوليد تقرير بكافة العناصر اليت مت فوترهتا على أن يتم تعديله حبيث يسمح بتجميع
العناصر وفق نوع اخلدمة

سابعاً) لوحة تحكم مدير النظام
لوحة تحكم المدير::واجهة البحث
• إمكانية البحث بني تارخيني يف كل التطبيقات واحلقول من نوع تاريخ

لوحة تحكم المدير::التقارير::سجل المستخدمين المتصلين
إضافة خمطط املستخدمني املتصلني حبسب املدينة

لوحة تحكم المدير::التقارير::المستخدمون المتصلون
إضافة معلومات إىل تقرير املستخدمني املتصلني حبسب املقسم ومتييز املقاسم اليت حتوي مشرتكني من املقاسم اليت اليوجد فيها اشرتاكات،
باإلضافة إىل تعديالت أخرى

لوحة تحكم المدير::قوائم المعلومات
• إمكانية حترير القوالب بشكل مرئي ،بدالً من حتريرها بشكل نصي ،وذلك يف تطبيقات( :يف حال كان النص املراد حتريره من نوع

)HTML
◦ إشعارات
◦ إشعارات االشرتاك

◦ وثائق االشرتاك املولدة
• إمكانية تعطيل أي نوع من اإلشعارات بتغيري احلالة من فعال إىل معطل

لوحة تحكم المدير االشتراكات
• عرض احلالة املالية
• البحث حبسب املدينة والرصيد

لوحة تحكم المدير تصدير البيانات:
•

إلغاء كافة التقارير املولدة بصيغة  CSVواستبداهلا بصيغة Excel

• توليد التقارير اليت حتوي عدد كبري من األسطر على املخدم ضمن اجرائية منفصلة تعمل يف خلفية النظام تقوم بتوليد التقارير حبيث
ميكن استعراض النتائج وحتميل التقارير من واجهة "التقارير احملفوظة" مما يسمح بإتاحة مشاركة هذه التقارير وإمكانية تسميتها مبا
مييزها للرجوع إليها فيما بعد ،التقارير املولدة على املخدم هي التقارير اليت يتجاوز عدد أسطرها ،احلد املعرف ضمن إعدادات النظام
 ISPCARE_MAX_EXPORT_ROWSضمن امللف  main.confعلماً أن القيمة االفرتاضية هي  5000سطر.
عند تصدير البيانات تظهر الرسالة التالية

يقوم النظام بالبدء بتوليد التقرير خالل مدة  5دقائق كحد أقصى وميكن تتبع تقدم عملية التوليد من لوحة حتكم
املدير::تقارير::التقارير احملفوظة
بعد انتهاء عملية توليد التقرير ميكن حتميل امللف

ثامناً) أوامر النظام
يقدم نظام احملاسبة  ISPCareالعديد من الواجهات الستعراض املستخدمني املتصلني ويتكامل مع خدمة  radiusيف االحتفاظ بسجل
املستخدمني املتصلني ضمن قواعد البيانات ويتم مزامنتها مع خمدمات الوصول  NASأو  LNSعرب عدة تقنيات حبسب نوع التجهيزة
الشبكية املسؤولة عن تثبيت اجللسات على الشبكة ويدعم حالياً:


جتهيزات Cisco



جتهيزات Huawei



جتهيزات Microtik



جتهيزات Nomadix



جتهيزات Chillispot Captive Portal

احملافظة على قيم متطابقة للجلسات بني خمدم التوثيق (راديوس) وبني جتهيزة الشبكة يتم عرب تبادل معلومات  Accountingلدى بدء

اجللسة ولدى انتهائها عرب بروتوكول الراديوس.
حيث يتم تسجيل اجللسة لدى وصول طلب من جتهيزة الشبكة  Accounting-Startويتم حذفها لدى وصول الطلب -Accounting
وبسبب طبيعة بروتوكول  Radiusالغري موثوقة العتماده على نقل البيانات وفق بروتوكول  UDPالذي ال يعاجل عملية التأكد من وصول
الطلبات وتكون طلبات باجتاه واحد من دون انتظار الرد ،األمر الذي يؤدي أحياناً وألسباب متعددة تتعلق مبوثوقية الشبكة وحجم البيانات
املتبادلة إىل عدم وصول طلب اإليقاف  Accounting-Stopوبالتايل تكون اجللسة مثبتة على خمدم قواعد البيانات بينما هي يف احلقيقة غري
موجودة على جتهيزة الشبكة وهي ما تسمى بـ "جلسة ومهية" وفق مفهوم نظام احملاسبة.
يقدم نظام احملاسبة  ISPCareباإلضافة إىل التقارير واإلحصائيات ضمن واجهة لوحة حتكم املدير وآلية الفصل والتحقق من اجللسة األوامر
التالية املتاحة من خالل أوامر النظام بصالحيات املستخدم ispcare
• األمر  :online.phpملعاجلة املستخدمني املتصلني ويأخذ الوسطاء كما يف اجلدول التايل
الوسيط

الداللة

مثال

 rm-staleحذف اجللسات الومهية وهي اجللسات الغري موجودة على جتهيزة
الشبكة

~ispcare/bin/online.php rm-stale
192.168.1.13

 rm-unrecحذف اجللسات الغري مسجلة :وهي اجللسات املوجودة على جتهيزة
الشبكة ولكن مل يتم إعالم خمدم الراديوس هبا أو مل يصل اإلعالم
ببدءها

~ispcare/bin/online.php rm-unrec
all

 rm-mlutiحذف اجللسات املتكررة لنفس املستخدم
 rm-stale-unrecتقوم بتنفيذ كل من اخليار اخلاص حبذف اجللسات الومهية واجللسات
الغري مسجلة وهو األمر الذي جيب أن يتم تنفيذه بشكل دوري
لضمان مزامنة اجللسات ويتم عادة كل  5دقائق بشكل افرتاضي
 rm-allتنفيذ كل اخليارات السابقة :حذف اجللسات الومهية والغري مسجلة
واملتكررة
 ls-nasاستعراض اجللسات على جتهيز الشبكة ،يتم طباعة اسم املستخدم
ومعرف اجللسة إن أمكن حبسب نوع جتهيزة الشبكة
 ls-dbاستعراض اجللسات على خمدم الراديوس مع معرف اجللسة

ينصح جبدولة عمل األمر حلذف اجللسات الومهية كل دقيقة واجللسات الغري مسجلة كل  5دقائق واجللسات املكررة كل نصف ساعة.
• األمر  :optimize.phpخمصص لصيانة جداول قواعد البيانات ويفضل تنفيذه كل شهر مرة على األقل.

تاسعاً) متفرقات
• نقاط البيع :احلسابات املسموح تسديد الدفعات هلا :حبسب سياسة املزود يتم السماح لنقطة البيع بتسديد الدفعات ألي حساب
أو تسديد الدفعات للحسابات املرتبطة باملقاسم واملدن املسندة لنقطة البيع .مت إضافة إمكانية تغيري هذه السياسة يف أي وقت عرب
املتحول املعرف يف إعدادات النظامBILLING_POS_PAYMENT_ANY :
• إعادة احتساب ميزة العنوان الثابت لدى استخدام أمر التدقيق
• تصحيح مشكلة حترير مزودي خدمة الرسائل القصرية
• إضافة تاريخ اليوم يف كل عملية جديدة مل يتم حتديد التاريخ فيها يف إدارة بوابات احلزمة العريضة
•

دعم امليزة Huawei-Framed-Pool-Group

•

تصحيح مشكلة بعض التطبيقات لدى وجود dbrs readonly

