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Giriş 

 

Bu dokumanda Berqnet güvenlik duvarının ana yazılımı olan berqOS’un 4.1.5 sürüm notları yer almaktadır. 

 

       Desteklenen Modeller 

Bu sürümde aşağıdaki Berqnet güvenlik duvarı modelleri desteklenmektedir: 
 

• bq25 

• bq50 

• bq60 

• bq100 

• bq200 

• bq300 

 

      Yükselebilecek Sürümler ve Yedek Dosyaları 

Bu sürüme aşağıdaki berqOS sürümlerden doğrudan yükseltme yapılabilmektedir.  

Bu listede olmayan bir sürümün öncelikle bu listedeki bir sürüme yükseltilmesi ve ardından yeni  

sürüme yükseltilmesi gerekmektedir. 

• 4.1.3 

Bu sürümde aşağıdaki berqOS sürümlerin yedek dosyaları kullanılabilmektedir:  

• 4.1.5 

 

 

 
 

Not:  

Yedek dosyaları, yedeğin alındığı cihaz ile aynı model bir cihaza yüklenebilmektedir,  

farklı model bir cihaza yüklenememektedir. 
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      Sürümle Gelen Yenilikler 

Bu sürümde aşağıdaki yenilikler yer almaktadır: 

1) Hotspot kullanıcı arayüzündeki yetki sıralaması değiştirilebilir hale getirildi 

Yönetim arayüzündeki Ayarlar -> Hotspot ayarları ekranındaki sıralamaya göre kullanıcı arayüzünde görülecek 

yetki sıralaması değiştirilebilir hale getirildi.   

2) Hotspot SMS servis sağlayıcı listesine ÖdemişSMS eklendi 

3) Hotspot otel entegrasyonları listesine İbem Otel Yazılımı eklendi 

4) Active Directory domain controller sunucusuna birden fazla berqnet agent kurulabilir hale getirildi  

Birden fazla berqnet cihazın aynı domain controller sunucusuna bağlanabilmesi için sunucuya birden fazla agent 

kurulabilmesi sağlandı 

5) SSL sertifikası yönetim arayüzünden indirilebilir hale getirildi 

HTTPS taramayı kullanmak için client bilgisayarlara yüklenmesi gereken SSL sertifikası Ayarlar -> Web Filtre 

ayarları ekranına eklenen buton ile arayüzden indirilebilir hale getirildi. 

6) Standart lisans sona erdiğinde Web Filtre servisinin durdurulmasına başlandı 

berqOS 4.1.5 ve üzerindeki bir sürümde aktifleştirilecek olan standart lisanslar sona erdiğinde Web Filtre servisi 

durdurulacak şekilde düzenleme yapıldı. Daha önceki sürümlerde aktifleştirilen lisanslar bu düzenlemeden 

etkilenmeyecektir. 

7) IPS imzaları güncellendi 

 

      Önemli Notlar 

Berqnet lisans sözleşmesi yenilenmiştir ve eski sürümlerden berqOS 4.1.5 sürümüne güncelleme alındığında 

arayüzde sözleşmenin tekrar kabul edilmesi gerekecektir. 

 

      Çözülen Sorunlar 

Bu sürümde aşağıdaki sorunların çözümleri yer almaktadır: 

1) Birinci sayfadan sonraki sayfalarda yer alan kurallara sürükleme yapılamama sorunu 

2) VLAN arayüz ayarları değiştirildiğinde görülen sorunlar 

3) Web Filtre açıkken izleme akranında servisin kapalı görünme sorunu  
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4) Yedekten geri dönmede görülen çeşitli sorunlar 

5) Konfigürasyonları sıfırlamada görülen çeşitli sorunlar 

6) Hotspot kullanıcı arayüzünde görülen çeşitli sorunlar 
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