
 

 راهنمای مقدماتی

 ۱.۱.۲۵نسخه 

 

 Dialin Userافزار حسابرسی کاربران یک نرم واینترنت شبکه ارتباطحسابرسی مطمئن یسامانه - ساشاافزار نرم

 گیردهای اینترنتی مورد استفاده قرار میتماما فارسی و ایرانی بوده و برای مدیریت انواع سرویس

 

 :ندازیاامکانات مورد نیاز جهت راه

 Windows XP - 7 - 8 - 8.1 – 2003 – 2008 - 2012های مورد پشتیبانی: سیستم عامل

 )بایست فعال باشدمی TCP)پروتکل و باالتر SQL Server 2008Expressاز: یپایگاه داده مورد ن

 

 محیط برنامه نویسی:

 Rad Studio 10 Seattleزبان برنامه نویسی: 

 SQL Server Express 2008بانک اطالعاتی پایه: 



 وهای پردازشی توجه شده بودن تمامی عملیات  Database Sideو  Threadاستفاده از در طراحی این نرم افزار به

 .گیرددر سمت نرم افزار کنسول صورت میکار با بانک اطالعاتی کمترین عملیات 

 نصب و بروزرسانی سریع و آسان نرم افزار 

  و سهولت در تعویض سخت افزاراص خعدم وابستگی به سخت افزار ، 

 نرم افزار  آسان عدم وابستگی جهت جا به جایی سرور، نصب و بروزرسانی 

 ( سهولت انتقال کاربران از هر برنامه حسابداری اینترنت دیگر، به نرم افزارNTTacPlus , Sib, DeltaSib ) 

 یک باالی کاربرانتوزیع کاربران مراکز مختلف بر روی سرورهای متفاوت در صورت تراف 

 امکانات کلی نرم افزار 

  حسابداری سرویس هایADSL, Wireless, DialUp  به صورت یکپارچه 

 های پست الکترونیک مختلف قابلیت اتصال به سرور 

 امکان ثبت نام ، تایید حساب توسط پیامک و پرداخت برخط هزینه 

 )امکان تعریف انواع کارت شارژ )ریالی ، زمانی ، حجمی 

 کان اتصال به مسنجر تلگرام برای دریافت گزارش کارکرد و ارسال پیام به کاربرانام 

 برای مک نشانی هوشمندتوسط اعتبارسنجی HotSpot 

 کوتاه مختلف های ارسال پیامقابلیت اتصال به سرور 

  پشتیبانی از سرویسIN 

 ه صورت تلفنی(پشتیبانی از تلفن گویا)اعالم مانده اعتبار به کاربر و علت عدم اتصال ب 

 های دسترسی مختلفقابلیت تعریف سرور 

 روتکل های پشتیبانی از پCHAP , PAP,MSCHAP,MSCHAP2 

 تعیین نحوه عملکرد برنامه نسبت به کاربرانی که اعتبار آنها به اتمام رسیده است 

 Export  کردن کلیه گزارشات برنامه به فرمتExcel 

 کاربر روی خط همزمان(  1000شده با  پشتیبانی از تعداد نامحدود کاربر )تست 

 دارای کلمه عبور مخصوص فرزند و امکان تعیین ساعات مجاز اتصال 

 سیستم ایجاد و حذف کارت اینترنت بصورت گروهی 

  ثبت وضعیت دایری خطوطADSL های مختلفو همچنین گزارش 



 (میکروتیک) کاربران ای لحظه دریافت و ارسال سرعت مشاهده امکان 

 از استفاده با آنالین بصورت کاربران ترافیک اهدهمش امکان NetFlow  وURL Visit  

 پی با استفاده از امکان دریافت اطالعات مرور وب و ترافیک آیPacketSniffer 

  امکان مشاهده گراف تجهیزات دارای قابلیتSNMP افزاردر نرم 

 امکان تغییر سرویس تحت وب 

  پشتیبانی ازDynamic Queue 

 اسبه بازدید از سایت های امکان محHTTP با ضرایب مختلف ترافیک 

 دهنده، مشتری، کاربر(امکان بایگانی مدارک )سرویس 

 

 انواع روش پرداخت 

 چک، پرداخت های دستی با جزئیات: اطالعات فیشثبت پرداخت ،POS 

 Online ،ملت( ، بانکبانک ملیبانک اقتصاد نوین،  بانک تجارت، بانک پاسارگاد، )بانک سامان، بانک پارسیان 

 پال(های دارای واسطه )پیالین ، زرینو همچنین دروازه

 هاارسال پیام تبریک سالروز تولد برای مشتریان و یا سایر پیام 

 افزودن قابلیتهای سفارشی به نرم افزار 

 Accountingامکانات ویژه 

 محدود کردن زمانی و حجمی 

 اعمال محدودیت های حجمی و زمانی دوره ای : 

 مگا بایت( 300روزانه )به عنوان نمونه روزی یک ساعت و/یا روزی 

 ات( گیگابایت حجم ارسال و دریافت اطالع 1ساعت و/یا هفته ای  10هفتگی )به عنوان نمونه هفته ای 

 عات(گیگابایت حجم ارسال و دریافت اطال 3ساعت و/یا ماهیانه  40ماهیانه )به عنوان نمونه ماهیانه 

  تنظیمIP تصاصی برای کاربراناخ 

  محدود کردن اتصال کاربرانLAN  از یکMAC Address  وIP Address 

  گزارش گیری و جستجوی کاربران بر اساسMAC Address  وIP Address 

  اختصاص یک محدودهIP  به یک گروه از کاربران با استفاده ازFramed-Pool 

 فتامکان محاسبه و یا عدم محاسبه ترافیک ارسال و دریا 



 قطع اتصال کاربرانی که بروزرسانی نشده اند 

 برگشت شارژ کاربر 

 های حجمی و زمان دارای تاریخ انقضاءتعریف بسته 

 امکانات ویژه مدیریت پهنای باند 

  محدود کردن سرعت کاربران با ارسال دستوراتRateLimit Mikrotik 

  ایجاد محدودیت پهنای باند در روتر با استفاده از تغییرFramed-Pool 

 های زیرمجموعه ایجاد شرکت

 هاتعریف تعداد نامحدود شرکت 

 تخصیص اعتبار زمانی، حجمی و ریالی به سرویس دهنده و اپراتور 

 محدود کردن دسترسی هر مرکز به کاربران خودش 

 یین های تعهای متفاوت برای هر شرکت و اجبار در استفاده از سرویسهای مختلف با قیمتامکان تعریف سرویس

 شده

  محدود کردن تعداد مشترکینOnline هر شرکت 

  محدود کردن تعداد مشترکینOnline هر سرور دسترسی 

  نمایش مشترکینOnline به تفکیک هر شرکت 

 بستن حساب یک شرکت و مشترکین آن 

 بستن حساب یک سرور دسترسی و مشترکین آن 

  مشترکین  گزارشنمایشOnline ... به تفکیک هر شرکت و 

 های مختلفف جداول تخفیف برای سرویستعری 

 درون ریزی کاربران از فایل اکسل 

 ها تعریف اپراتورهای مختلف برای شرکت

 هاتعیین سطح دسترسی برای عملکرد اپراتور 

 تعیین میزان زمان و ترافیک )عادی و دوره ای( برای هر اپراتور 

 اعات رایگان اتصالتعیین ساعات مجاز اتصال کاربران یک اپراتور و همچنین ، س 

 وح دسترسی های مختلفاپراتور با سط قابلیت تعریف انواع 



 ارائه گزارش از جزئیات عملکرد مدیران ، اپراتورها در برنامه و یا برروی مشترکین آنان 

 ( Monitoringامکانات نظارتی )

  گزارش کاربران روی خط 

 ا جزئیات اتصال همانند ارائه گزارشات متنوع و مفید از کاربران روی خط، همراه بCaller ID وMAC 

Address 

 قطع اتصال کاربران روی خط به صورت تکی و گروهی 

 مشاهده تعداد کاربران روی خط در یک بازه زمانی خاص 

 های دسترسی مختلفها و سرورنمایش نمودار تعداد کاربران روی خط به تفکیک هر یک از شرکت 

 راساس پارامترهای مختلف همانند حروف اول فیلتر کردن لیست کاربران روی خط، بUsername ،ISP ،RAS ،

 مکان فیزیکی

  سرویس( نمایش کاربران روی خط به تفکیک هر سرویسDialUp ،Wireless ،ADSL،IN )... 

 امکان مشاهده دلیل عدم اتصال کاربران و یا قطع شدن کاربر از روی خط 

 و غیر رایگان مشاهده گزارش کارکرد هر یک از کاربران رایگان 

 کنسول گزارش اتصاالت 

 گزارشات مدیریتی 

  های مختلف جستجوبر اساس پارامترگزارش مشترکین 

 گزارش کارت ها و یا کاربرانی که در یک بازه زمانی ساخته شده اند 

 گزارش جزئیات اتصاالت کاربران در یک بازه زمانی دلخواه 

  عملکرد اپراتورهاگزارش 

 های آماریگزارش

 میزان مصرف اعتبار زمانی و حجمی کاربران در بازه زمانی دلخواه گزارش 

 گزارش کاربرانی که بیشترین استفاده زمانی و یا حجمی را داشته اند 

 گزارش مدت زمان اتصال کاربر 

 گزارش میزان تغییر اعتبار حجمی و زمانی کاربران توسط مدیران 

 وسط خودشانگزارش میزان تغییر اعتبار حجمی و زمانی کاربران ت 



 گزارش کامل کارنامه مالی کاربران 

 گزارش کاربرانی که تاریخ اعتبار آنها به اتمام رسیده است 

 گزارش کاربرانی که اعتبار حجمی و یا زمانی آنها به اتمام رسیده است 

 جستجوی کاربران 

  جستجوی کاربران بر اساسUsername و یا اطالعات آنان 

 سرویس خاص جستجوی کاربران یک گروه و یا 

 جستجوی کاربرانی که اعتبار آنها به پایان رسیده است 

 نمایش کاربران هر شرکت یا اپراتور 

 جستجوی کاربرانی که تاریخ انقضاء آنها یک تاریخ خاص باشد 

 جستجوی کاربرانی که تاریخ انقضاء آنها در یک تاریخ مشخص به پایان رسیده است 

 ده نشده استنمایش لیست کارت هایی که هنوز استفا 

 

 

 در سطح کاربران  WEBامکانات قابل دسترسی از طریق 

 ثبت نام برخط 

  پرداختOnline از طریق کارت های شتاب 

 نمایش مانده اعتبار 

  امکان تغییرPassword 

 ارائه گزارش جزئیات اتصاالت 

 قابلیت نمایش علت عدم اتصال 

 ارائه گزارش از تغییرات اعتبار توسط مرکز 

 ه پیغامهای دریافتی از طرف مدیر شبکهامکان مشاهد 

  ارسال درخواست پشتیبانی برای بخش مورد نظر 

 استفاده از کارت شارژ 

 



 ((محیط نرم افزار ))

 
 

 های نرم افزار قلم استفاده شده در تمامی قسمتTahoma  های استاندارد فارسی قلم از گزارشاتهمچنین در و

 .اشدبکه ضمیمه نرم افزار می استفاده شده

 های مختلف رهر پنجدر طراحی این نرم افزار سعی شده محیط نرم افزار بسیار ساده و دارای روال عملیاتی یکسانی د

های های مختلف فقط از کامپوننتهای نرم افزار برای سازگاری بیشتر با ویندوزباشد و همچنین در تمامی قسمت

 استاندارد استفاده شود.

  های  تصویری ، صدا و ... استفاده نشده است.سرعت نرم افزار از افکتبرای باالبردن کارآیی و 

 تواند همزمان از چندین باشد و اپراتور میهمزمان را دارا می افزار دارای قابلیت باز بودن چندین پنجرهمحیط این نرم

 گیردمیآن پنجره در پایین صفحه قرار  (Minimize)پنجره استفاده نماید، با کوچک کردن پنجره 

 ن تعداد های پشتیبانی خوانده نشده و همچنیدر قسمت نوار وضعیت پنجره اصلی: وضعیت اتصال ، تعداد درخواست

 شود.ثانیه بروزرسانی می 1۵باشد که وضعیت آنان هر می های داخلی خوانده نشده قابل مشاهدهپیام

 های مختلف اند به سرویسای وظایف سنگین تری بودههایی از نرم افزار که دارافزار قسمتبرای بهبود کارآیی نرم

 اندتفکیک شده

 

 ها:آشنایی با سرویس

 Rad TrustRadiusServerعملیات پردازش دستورات 

 TrustRadiusSMSServer ارسال و دریافت پیامک

 TrustRadiusModuleServer های خاصانداز ماژولراه

 TrustRadiusIVRServer تلفن گویا

 TrustRadiusTelegramServer ط با سرور تلگرامارتبا

 TrustRadiusLockServer کنترل قفل نرم افزار

 

 

 



 ((ویرایش و حذف ورود اطالعات ، نکات مهم))

  برای درج یک گزینه جدید از کلیدF3  لید کو یا کلید جدید استفاده نمایید و بعد از ورود اطالعاتF2 ره و یا ذخی

 را فشار دهید

 ت الزم را غییرارایش یک گزینه ابتدا آن را از فهرست مورد نظر انتخاب نموده و سپس در قسمت مشاهده تبرای وی

 و یا ذخیره را فشار دهید  F2اعمال نمموده و کلید 

  برای حذف یک گزینه ابتدا آن را از فهرست مورد نظر انتخاب نموده و سپس کلیدF8 فشار دهید  و یا حذف را 

 های متفاوتی روبرو شوید:های فوق ممکن است با خطاملیاتدر هنگام اجرای ع

 

 شویدیموبرو در صورتی که از موردی که قصد حذف کردن آن را دارید در جای دیگری استفاده شده باشد با این پیام ر

 های آن را حذف نماییدبایست ابتدا تمامی وابستگیو برای حذف آن می

 ن را حذف نمایید های زیر مجموعه آبایست تمامی شهریمثال: برای حذف یک استان ابتدا م

 

 

 شویددر صورتی که اطالعاتی که قصد ثبت آن را دارید تکرای باشد با این پیام روبرو می

 

 

 در باالی هر پنجره قسمتی برای جستجو و محدود نمودن فهرست اطالعات وجود دارد 

ها شما برای شود، در برخی از پنجرهمودن اطالعات اعمال میاین جستجو بصورت خودکار بوده و در هنگام وارد ن

 ل نماییدرا فعا جستجو در هنگام ورود اطالعاتبایست گزینه اعمال این نوع جستجو ابتدا می

http://wiki.freeradius.ir/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:DeleteError.jpg
http://wiki.freeradius.ir/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Duplicate.jpg
http://wiki.freeradius.ir/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Search.jpg


 باشندهای به شکل زیر دارای تصویری کنار قسمت ورود اطالعات میدر هنگام ورود اطالعات برخی از گزینه 

 توایند وارد قسمت جستجوی مقادیر شویدمی Insیکون و یا فشردن کلید با کلیک بر روی این آ

 پذیردها صورت میهای ورود اطالعات وارد نمودن اطالعات فقط توسط این آیکونتوجه: در برخی از قسمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ((های نرم افزارآشنایی با منو))

 تعاریف اولیه 

 ها:فهرست استان

 

 :های کشور از این گزینه استفاده نماییدن جدید و یا ویرایش اسامی استانبرای تعریف استا

 

ا نظر خود ر م مورد: برای ایجاد یک استان جدید ابتدا کلیک )جدید( را فشار دهید، سپس در قسمت نام استان، ناجدید

 وارد نموده و سپس کلید )اعمال( را فشار دهید.

 

ا ید اعمال ره و کلردیف را انتخاب و در قسمت پایین نام آن را ویرایش نمود : جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آنویرایش

 فشار دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

د امکان اشرفته بگتوجه داشته باشید در صورتی که نام یک استان برای تعریف شهر و یا شهرستان مورد استفاده قرار 

 .حذف آن وجود ندارد

 

 شودمی زار بروزرسانینرم اف جدیدهای های در صورت تغییر در نگارشفهرست استان

 

 



 

 تعاریف اولیه 

 ها و روستاها:فهرست شهر

 

 های کشور از این گزینه استفاده نمایید:برای تعریف شهر و یا روستای جدید و یا ویرایش اسامی شهر

 

هر مورد نی که شیک شهر جدید ابتدا کلیک )جدید( را فشار دهید، سپس در قسمت نام استان، استا: برای ایجاد جدید

عمال( پس کلید )اده و سنظر در آن قرار دارد را انتخاب نموده و سپس در قسمت نام شهر ، نام مورد نظر خود را وارد نمو

 را فشار دهید.

 

ا ید اعمال ره و کلنتخاب و در قسمت پایین نام آن را ویرایش نمود: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را اویرایش

 فشار دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

ود حذف آن وج امکان توجه داشته باشید در صورتی که نام پیش شماره یک شهر در برنامه مورد استفاده قرار گرفته باشد

 ندارد.

 

 شماره وجود نداردامکان ، تغییر در پیش اطالعات یک شهر در هنگام ویرایش

 

 

 



 تعاریف اولیه 

 مدیریت جداول تخفیف:

 

 این گزینه استفاده نمایید: آنان ازویرایش و یا  هاتعریف جداول تخفیف برای استفاده در سرویسبرای 

 مورد سرویس در هنگام تعریف وقت و ...شارژ ، تمدید ، تمدید م های مختلف در هنگامجداول تخفیف برای اعمال تخفیف

 گیرداستفاده قرار می

 

 ایجاد جدول تخفیف دارای دو مرحله )تعریف اولیه جدول و تعیین مقادیر آن می باشد( :جدید

 قسمت تعاریف اولیه جداول: * 

 ایید ر را انتخاب نمرویس دهنده مورد نظنام س، سرویس دهندهکلیک )جدید( را فشار دهید، سپس در قسمت نام   -1

 پس در قسمت نام جدول یک نام متناسب با استفاده آن جدول وارد نمایید س  -۲

اریف هری که این تخفیف برای آن شهر است را وارد نمایید )از این پیش شماره برای تفکیک تعپیش شماره ش -3

 شود(استفاده می

 کلید )اعمال( را فشار دهید. -4

 یین مقادیر جدول تخفیف:تع*

 ابتدا در قسمت )تعاریف اولیه جداول( نام جدولی که قصد تغییر در مقادیر جدول آن را دارید انتخاب نمایید -1

 به قسمت )تعیین مقادیر جدول تخفیف بروید( -۲

 کلیک )جدید( را فشار دهید -3

مورد نظر را وارد نموده و کلید )اعمال( را  ک تا صد()عددی بین ی از مقدار ... تا مقدار ... و همچنین درصد تخفیف -4

 فشار دهید.



 

کلید اعمال را  سپس و و اطالعات مورد نظر خود را ویرایش: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب ویرایش

 فشار دهید.

 :جدید و ویرایش نکات مهم

 اشداخل داشته ببایست با سایر مقادیر تعریف تدقادیر ) از و تا ( نمیم -1

 را وارد نمایید تاو یا  ازتوانید یکی از مقادیر شما می -۲

 شودفعال، تخفیفات مربوطه دیگر اعمال نمیر صورت تغییر وضعیت یک جدول تخفیف به غیرد -3

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 

 :حذف نکات مهم

 بایست مقادیر جدول تخفیف آن را حذف نماییدحذف کامل یک جدول ابتدا میبرای  -1

 اشد امکان حذف آن وجود نداردبی استفاده شده ر صورتی که از جدول در تعریف سرویسد -۲

 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعاریف اولیه 

 مدیریت جداول آی پی:

 
 ها و یا ویرایش آنان از این گزینه استفاده نمایید:سرویسبرای تعریف جداول آی پی برای استفاده در 

 گیردهای آزاد مختلف برای تعریف سرویس مورد استفاده قرار می  IPجداول آی پی برای تعریف محدوده 

 

 : ایجاد جدول آی پی دارای دو مرحله )تعریف اولیه جدول و تعیین مقادیر آن می باشد( جدید

 ول:*  قسمت تعاریف اولیه جدا

 نمایید  ( را فشار دهید، سپس در قسمت نام سرویس دهنده، نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخابکلیک )جدید  -1

 پس در قسمت نام جدول یک نام متناسب با استفاده آن جدول وارد نمایید س  -۲

شماره برای تفکیک تعاریف ست را وارد نمایید )از این پیش اپی برای آن شهر یش شماره شهری که این جدول آیپ -3

 شود(استفاده می

 کلید )اعمال( را فشار دهید. -4

 پی:تعیین مقادیر جدول آی*

 ب نماییدمت )تعاریف اولیه جداول( نام جدولی که قصد تغییر در مقادیر جدول آن را دارید انتخاابتدا در قس -1

 پی بروید(سمت )تعیین مقادیر جدول آیبه ق -۲

 را فشار دهیدکلیک )جدید(  -3

عمال( را استفاده نمایید( و کلید )ا Toو  Fromتوانید از را وارد نموده )در صورت نیاز می  IPv6و یا  IPv4مقدار  -4

 فشار دهید.

 

عمال را اکلید  سپس و و اطالعات مورد نظر خود را ویرایش: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب ویرایش

 فشار دهید.

 :جدید و ویرایش همنکات م

 با سایر مقادیر تعریف تداخل داشته باشد IPمقدار  -1



پی و یا تعریف سرویس جدول در دسترس در هنگام ارائه آیفعال، در صورت تغییر وضعیت یک جدول به غیر -۲

 باشد.نمی

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 

 :حذف مهم نکات

 آن را حذف نمایید آیذپیبایست مقادیر جدول رای حذف کامل یک جدول ابتدا میب -1

 جود نداردن حذف آن وی استفاده شده باشد امکار صورتی که از جدول در تعریف سرویسد -۲

 مکان حذف آن وجود نداردپی اختصاصی به یک کاربر ار صورت اختصاص یک آید -3

 

توانید بر روی پی و یا تغییرات کلی در آنان میصورت نیاز به تهیه پشتیبان از مقادیر جدول آیدر : خروجی به اکسل

 .نه )ذخیره در اکسل( را انتخاب نماییدکلیک کرده و گزیفهرست مقادیر جدول راست

 

 گزینه استفاده پی های جدید از اینپی های جدول انتخابی و یا اضافه نمودن آیآی : برای ویرایشبارگذاری از اکسل

ل( خیره در اکسکلیک نموده و گزینه )ذنمایید )برای آشنایی با فرمت ساخت فایل اکسل ابتدا بر روی جدول مقادیر راست

 اطالعات نیز از این فایل استفاده نمایید. بارگذاریرا انتخاب نمایید، برای 

 

 گ سبز در جدول مقادیربه یک کاربر خاص اختصاص داده شده باشد به رن IPدر صورتی که یک 

 شودنمایش داده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعاریف اولیه 

 مدیریت اطالعات فنی:

 
ها بصورت پیشفرض توسط های فنی مختلفی وجود دارد تعدادی از این شناسهبه ازای هر کاربر امکان تعریف شناسه

 از این گزینه استفاده نمایید:های بیشتر اسهتعریف شنبرای توایند اند در صورت نیاز شما میسیستم تعریف شده

 

 جدید نام فنی: برای ایجاد یک جدید

 کلیک )جدید( را فشار دهید ابتدا  -1

 انتخاب نمایید سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر رار قسمت نام د -۲

 ب نماییدانتخارا  نام فنی )مختص شرکت یا کاربر( دسته این -3

 قادیر پیشفرض را در صورت نیاز وارد نموده و توسط سمیکلون از یکدیگر جدا نماییدم -4

 ید )اعمال( را فشار دهید.وارد نموده و سپس کلنام فنی مورد نظر را  -۵

 

 داییتوانید از فیلتر ورود اطالعات برای دریافت صحیح مقادیر استفاده نم: در هنگام ورود اطالعات می1 نکته

 هایبایست در شرایط خاصی نمایش داده شود از گزینه: در صورتی که مقادیر یک نام فنی خاص فقط می۲نکته 

 شرایط نام فنی و مقدار استفاده نمایید:          

 نام فنی مورد نظر( ، و مقدار )ارزش نام فنی( برای نمایش مقادیر (شرایط نام فنی         

 

ا ید اعمال ره و کلدیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت پایین نام آن را ویرایش نمود: جهت ویرایش یک رویرایش

 فشار دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 در  ن نام فنیآعات در صورت حذف یک نام فنی که مورد استفاده قرار گرفته باشد، اطالتوجه داشته باشید : 1نکته 

 .شودقسمت اطالعات فنی کاربران دیگر نمایش داده نمی



 های سیستمی وجود ندارد: امکان حذف و یا ویرایش ردیف۲نکته 

 

 شودمی نرم افزار بروزرسانی جدیدهای در صورت تغییر در نگارش سیستمیاطالعات فنیفهرست 

 

 

 

 تعاریف اولیه 

 مدیریت اطالعات فنی:

 
 

 های مختلف از این گزینه استفاده نمایید.های ماژولتنظیم گزینهبرای 

 

 اندازی شودبایست مجددا راهنکته: برای اعمال تغییرات سرویس و یا ماژول مورد نظر حتما می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرویس دهندگان 

 مدیریت سرویس دهندگان اینترنت:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
باشد، بنا بر وسعت سازمان و یا شرکت ممکن ریف سرویس دهندگان اینترنت میاولین قدم در راه اندازی سیستم، تع

 است تعداد سرویس دهندگان شما متفاوت باشد.

 

 

 

 

 دهنده جدیدسرویس: برای ایجاد یک جدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 فارسی و نام انگلیسی سرویس دهنده را وارد نماییدنام   -۲

 دهنده را مشخص نماییدوضعیت سرویس  -3

 ای(پیش شماره مکانی که این سرویس دهنده در آنجا قرار دارد را وارد نمایید )تقسیمات منطقه -4

 ام خانوادگی مدیر را وارد نماییدننام و  -۵

 کلید )اعمال( را فشار دهید. -۶

 

 ماییدباشد آن عدد را وارد نمان میدر صورتی که این سرویس دهنده دارای محدودیت حداکثر تعداد کاربر همز: 1نکته 

 

ار عمال را فشلید اک: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت پایین نام آن را ویرایش نموده و ویرایش

 دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 .دهنده مورد استفاده قرار گرفته باشد، امکان حذف آن وجود ندارد در صورتی که سرویس: مهمنکته 

 

 



 ثبت نام برخط:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرویس دهندگان 

 مدیریت مراکز مخابراتی:

 

بایست مراکز مخابراتی تحت پوشش خود و همچنین هستید ابتدا می ADSLدر صورتی که شما سرویس دهنده خطوط 

 .ی نصب شده در هر مرکز را تعریف نماییدهااطالعات ترمینال

 

 جدید مرکز مخابراتی: برای ایجاد یک جدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 ا انتخاب نماییددر قسمت نام سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر ر  -۲

 ی(نام مرکز مخابراتی را وارد نمایید )مثال: فرشچ -3

 ای(در آنجا قرار دارد را وارد نمایید )تقسیمات منطقه تیمرکز مخابراپیش شماره مکانی که این  -4

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۵

 

 های مختلف یک مرکز را وارد نماییدتوانید اطالعات مورد نیاز جهت تماس با بخشدر این قسمت می :اطالعات تماس

 



را ویرایش نموده و کلید  اطالعات آنابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت پایین  : جهت ویرایش یک ردیفویرایش

 اعمال را فشار دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 .نداردمورد استفاده قرار گرفته باشد، امکان حذف آن وجود  مرکز مخابراتینکته مهم: در صورتی که 

 

 ات سرشمارهتوانید اطالعپس از تعریف مرکز مخابراتی مورد نظر و انتخاب آن در قسمت اطالعات اولیه، میها: سرشماره

 آن مرکز مخابراتی را نیز وارد نمایید

ورد استفاده قرار برای یک شماره خاص م ADSLاین اطالعات برای شناسایی دارا بودن و یا نبودن قابلیت دایری خطوط 

 گیردمی

 ( 441باشد )مثال : منظور از ارقام پیشین همان پیش شماره می1 نکته

 های دارای طول کمتر اولویت باالتری دارند: پیش شماره۲ نکته

 

 

پس از تعریف مرکز مخابراتی مورد نظر و انتخاب آن در قسمت اطالعات اولیه، میتوانید اطالعات ها: ترمینال

 براتی را نیز وارد نماییدهای  آن مرکز مخاترمینال

 گیردهای دایر شده در هر مرکز مورد استفاده قرار میاز این اطالعات برای محاسبه )ترمینال ، تیغه و اتصالی ( پورت

 

توانید با های رایج در کشور در این نرم افزار تعریف شده است ولی در صورت لزوم شما مینکته: بصورت پیشفرض ترمینال

 رمینال )سفارشی( اطالعات ترمینال مورد نظر خود را وارد نمایید.انتخاب نوع ت

 



 سرویس دهندگان 

 های دسترسی:مدیریت سرور

 

استفاده نمایید، بنا بر استفاده شده  (NAS)های دسترسی مختلف بایست از این قسمت برای تعریف سرورشما می

 ( باشید. RouterBoardو یا   Access Serverهای دسترسی )ممکن است دارای سرور

 

 : برای تعریف یک سرور دسترسی جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 یشوند(ارسال م TrustRadiusپی برای ها از این آیارد نمایید )درخواستوپی سرور دسترسی مورد نظر را یآ -3

 ا وارد نمایید )مثال: خطوط تلفنی مرکز خیام(نام فارسی و انگلیسی ر -4

 ای(یش شماره مکانی که این مرکز مخابراتی در آنجا قرار دارد را وارد نمایید )تقسیمات منطقهپ -۵

 وضعیت سرور دسترسی را مشخص نمایید -۶

  (Shared Secret) را وارد نمایید TrustRadiusو رمز مشترک سرور مورد نظر  -۷

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۸

 

 

 

 

 

 



توانید اطالعات ارتباط با سرور دسترسی مورد نظر جهت قطع ارتباط کاربران و یا تعداد در این قسمت می :هاگزینه

 کاربر همزمان مجاز این سرور دسترسی را وارد نمایید

بایست اعتبارسنجی دامین فعال باشد نام دامین را وارد های این سرور دسترسی میی درخواست: در صورتی که برانکته

 نمایید

 
 

: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت پایین اطالعات آن را ویرایش نموده و کلید ویرایش

 اعمال را فشار دهید.

 

 نتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهید: برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را احذف

 رد.نکته مهم: در صورتی که یک سرور دسترسی مورد استفاده قرار گرفته باشد، امکان حذف آن وجود ندا

 

 توانید سرور اعتبارسنجی خارجی برای این سرور دسترسی را مشخص نموده و یا در این قسمت می :پیشرفته

 عبور آن را وارد نماییدایید کلمهنممیکروتیک استفاده می Hotspot در صورتی که از اعتبارسنجی توسط مک

 ارد نماییدنماید زمان بروزرسانی را ودر صورتی که سرور دسترسی شما از بروزرسانی اطالعات کاربران پشتیبانی می

 4بیشتری مثال باشد در این قسمت مقدار دقیقه می ۲توجه داشته باشید که اگر مدت بروزرسانی در سرور دسترسی 

بران فهرست کار ربر ازدقیقه وارد نمایید )در صورتی که بعد از این مدت برای کاربر درخواست بروزرسانی ارسال نشود کا

 متصل خارج می شود(

 

 
 



 

 

عاریف در تتوانید پارامترهای توسعه یک سرور دسترسی را وارد نمایید از این در این قسمت می :پارامترهای توسعه

 شودای کاربران استفاده میبرای دریافت ترافیک لحظه TrustRadiusExpansionServer سرویس

 شود: در صورتی که پارامتری را مشخص ننمایید از مقدار پیش فرض آن استفاده مینکته

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرویس دهندگان 

 ها:تعریف نقش

 

 ها استفاده نماییدبهتر از نقش آنانبرای اختصاص دسترسی به باشد های شما زیاد میدر صورتی که اپراتور

 

 : برای تعریف یک نقش جدیدجدید

 ابتدا کلیک )جدید( را فشار دهید  -1

 در قسمت نام سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایید  -۲

 (نام نقش را وارد نمایید )مثال: مدیر  -3

 وضعیت نقش را مشخص نمایید -4

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۵

 

ها وارد قسمت مدیریت پس از تعریف نقش مورد نظر آن را انتخاب و با کلیک بر روی کلید دسترسی:هادسترسی

 های این نقش شوید.دسترسی

 دوبار کلیک نمایید (double click)ها بر روی قسمت سفید رنگ : برای باز نمودن درخت دسترسی1نکته 

 : برای اختصاص و یا عدم اختصاص یک دسترسی به کاربر بر روی آن را راست کلیک نمایید۲نکته 

های ریشه آن بصورت : در صورتی که یک دسترسی در پایین یک درخت به نقشی داده شود ، تمامی دسترسی3نکته 

 شودخودکار به آن نقش داده می



 
 

 

اطالعات آن را ویرایش نموده و کلید اعمال  باالدیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت : جهت ویرایش یک رویرایش

 را فشار دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 .مورد استفاده قرار گرفته باشد، امکان حذف آن وجود ندارد نقشنکته مهم: در صورتی که یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرویس دهندگان 

 :ActiveDirectoryارتباط با 

 
 برای تعریف اعتبارسنجی توسط دامین از این گزینه استفاده نمایید

 

 : برای تعریف یک دامین جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایید ر قسمت نام سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نامد  -۲

 (iaus.eduارد نمایید )مثال: نام دامین را و  -3

 را وارد نمایید Active Directoryنام کاربری و کلمه عبور ادمین )مدیر( برای اتصال به  -4

 بودن دامین را مشخص نمایید وضعیت فعال -۵

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۶

 

  اعتبارسنجی برای استفاده ازMSCHAP – MSCHAPv2  ازNPS یندوز استفاده نماییدو 

 

و کلید  نموده اطالعات آن را ویرایش باال: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت ویرایش

 اعمال را فشار دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 ها از این گزینه استفاده نماییدبرای بروزرسانی اطالعات کاربران و گروه :بروزرسانی اطالعات

 

 باشد PAPبایست می NASدر  Authenticationنکته: برای استفاده از اعتبار سنجی توسط دامین نوع 

 



 سرویس دهندگان 

 های سیستم:اپراتور

 
 از این گزینه استفاده نماییدبرای ایجاد یک اپراتور برای یک سرویس دهنده 

 

 جدید اپراتور: برای تعریف یک جدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 وضعیت اپراتور را مشخص نمایید -3

 را وارد نماییدور نام کاربری مختص این اپرات -4

 ی عبور اپراتور را وارد نماییدکلمه -۵

 را وارد نمایید  و نام خانوادگیاپراتور نام  -۶

 ای(یش شماره مکانی که این اپراتور در آنجا فعالیت دارد را وارد نمایید )تقسیمات منطقهپ -۷

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۸

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و کلیک بر روی تخصیص و ذخیره اطالعات با انتخاب اپراتور از فهرست اپراتوربعد از تعریف اپراتور :تخصیص سرور



 بایست به آنان دسترسی داشته باشد را مشخص نماییدهای دسترسی که اپراتور میتوانید سرورها میسرور

 
 

ها و کلیک بر روی تخصیص بعد از تعریف اپراتور و ذخیره اطالعات با انتخاب اپراتور از فهرست اپراتور :تخصیص مرکز

 بایست به آنان دسترسی داشته باشد را مشخص نماییدتوانید مراکز مخابراتی که اپراتور میمرکز می

 
 

ها و کلیک بر روی تعیین بعد از تعریف اپراتور و ذخیره اطالعات با انتخاب اپراتور از فهرست اپراتور :هاتعیین نقش

 بایست به آنان دسترسی داشته باشد را مشخص نماییداپراتور میهایی که توانید، نقشها مینقش

 
 

 



ها ها و کلیک بر روی دسترسیبعد از تعریف اپراتور و ذخیره اطالعات با انتخاب اپراتور از فهرست اپراتور :هادسترسی

 اییدبایست به آنان دسترسی مستقیم داشته باشد را مشخص نمتوانید، امتیازاتی که اپراتور میمی

 

 
 

 توضیحات بیشتر در قسمت تعریف نقش ذکر شده است

 

اطالعات آن را ویرایش نموده و کلید اعمال  باال: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت ویرایش

 را فشار دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 ، امکان حذف آن وجود ندارد.اپراتور فعالیتی در سیستم داشته باشدمهم: در صورتی که یک نکته 

 

 

را  توانید اتصال اپراتورا میبعد از تعریف اپراتور و ذخیره اطالعات با انتخاب آی پی های مجاز شم :های مجازآی پی

 محدود به یک آی پی خاص نمایید

 

 
 



ه برای کرا دارید  امکان تعریف اپراتور و ذخیره اطالعات با انتخاب این گزینه شما این بعد از :اطالعات اتصال و اعتبار

اپراتور  اربران اینتصال ککاربران این اپراتور محدودیت زمانی، حجمی اعمال نمایید، همچنین شما این امکان را دارید که ا

 گان تعریف نماییدی زمانی رایرا محدود به یک زمان خاص نموده و یا برای آنان بازه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده کنندگان 

 :مشتریانمدیریت 



 
 از این گزینه استفاده نمایید مشتری جدیدبرای تعریف یک 

توانند به یک مشتری خاص اختصاص یابند، از این قابلیت برای دسترسی مشتری چیست؟ یک و یا تعدادی از کاربران می

 شوداستفاده می و همچنین تفکیک کاربران ران مختلف خود )منزل، محل کار و ...(هرچه بهتر مشتری به کارب

 

 جدید مشتری: برای تعریف جدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 ا انتخاب نماییددر قسمت نام سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر ر  -۲

 داشخاص را مشخص نمایی -3

 بر اساس نوع اشخاص، کد ملی و یا شناسه ملی شرکت را وارد نمایید -4

 شودکد ملی و یا شناسه ملی شرکت در نظر گرفته می:نام کاربری 

 را وارد نمایید مشتریی عبور کلمه -۵

 ای(یش شماره مکانی که این مشتری به انجا تعلق دارد را وارد نمایید )تقسیمات منطقهپ -۶

 تری را مشخص نماییدوضعیت مش -۷

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۸

 

ل کلید اعما موده و: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نویرایش

 را فشار دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 در صورتی که یک مشتری مورد استفاده قرار گرفته باشد، امکان حذف آن وجود ندارد.نکته مهم: 

 

 استفاده کنندگان 

 ها:مدیریت گروه



 
 جدید از این گزینه استفاده نمایید گروهبرای تعریف یک 

ن امتیازات یک تعییرای گروه بخاص اختصاص یابند، از  گروهتوانند به یک چیست؟ یک و یا تعدادی از کاربران می گروه

 شودگروه خاص از کاربران و یا تغییر آسان تر در تنظیمات آنان استفاده می

 جدید گروه: برای تعریف جدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 انگلیسی را وارد نمایید نام فارسی و -3

 کلمه عبور و کلمه عبور فرزند را وارد نمایید -4

 ای(ارد نمایید )تقسیمات منطقهنجا تعلق دارد را وآپیش شماره مکانی که این مشتری به  -۵

 شود()در صورت غیر فعال بودن گروه تنظیمات گروه اعمال نمی را مشخص نمایید گروهوضعیت  -۷

 ا فشار دهیدکلید )اعمال( ر -۸

 

ل کلید اعما موده و: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نویرایش

 را فشار دهید.

 

 ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهید گروه: برای حذف یک حذف

 ر گرفته باشد، امکان حذف آن وجود ندارد.مورد استفاده قرا گروهنکته مهم: در صورتی که یک 

 

فی بایست وارد این قسمت شوید، در این قسمت تنظیمات مختلبرای اعمال تنظیمات خاص این گروه می :هاگزینه

 وجود دارد:



 
 

 :های اتصالمحدودیت

  تواند متصل باشدزمانی که یک کاربر میحداکثر :مدت اتصالحداکثر 

  تواند ردوبدل نمایدترافیکی که کاربر در یک ارتباط میثر حداک:ترافیک اتصالحداکثر 

 :دتوانند به سیستم متصل باشنحداکثر تعداد کاربرانی که در یک زمان میحداکثر تعداد کاربر همزمان 

 غیر فعال کردن کاربران عضو این گروه:عدم امکان اتصال کاربران عضو این گروه 

 ی بیشتر عداد کاربران به حداکثر رسیده باشد و درخواست هایدر صورتی که ت:قطع اتصال تمامی کاربران

 شونددریافت شود تمامی کاربران متصل قطع می

 های پورتNAS:بر مجوز اتصال از آنان را دارد:های مجازی که کارپورت 

Ethernet* , Async* , Serial* , Virtual* 

 CallerID مجاز:CallerID  های در سرویس از آنان را داردهای مجازی که کاربر اجازه اتصالPPPOE 

 کارت شبکه مبدا IPمعموال  VPNو در سرویس های  MACمعموال 

  ثبتCallerID لین اربر اودر صورتی که این گزینه فعال باشد بعد از اولین اتصال ک:بعد از اولین ارتباط

CallerID شود.می یرهو ذخ ظر گرفتهاتصال در ن تمامی دریافتی از کاربر بعنوان آدرس مبدا کاربر برای 

  محاسبهCallerID در نرم افزار :همانند تکپالسNTTacPlus  مقدارCallerStationID  نیز به آخر

CallerID شود در صورتی که در قسمت اضافه میCallerID  مقدارCallerStationID  را نیز وارد

 اید این گزینه را عالمت بزنیدنموده

 ورت اتمام اشتراکاجازه اتصال به کاربر در ص: 

 ا عالمت بزنید فقطردر صورتی که این گزینه :فعال شده استاجازه اتصال به کاربر زمانی که اشتراک غیر 

 شودارسال نمی NAS( به RadiusReplyاعتبار سنجی کاربر تایید شده و هیچگونه پارامتر دیگری )



 اجازه  ه این گزینه فعال باشدفقط درصورتی کهای خارجی:اجازه اعتبارسنجی توسط سایر سیستم

 شوداعتبارسنجی کاربر توسط سرور خارجی داده می

 :در صورت فعال بودن این گزینه نام کاربری توسط بررسی فقط نام کاربری در اعتبارسنجی خارجی

 شوداعتبارسنجی خارجی و رمز عبور توسط سیستم داخلی بررسی می

 ثبت  فعال بودن این گزینه در صورتی که مک آدرس کاربردر صورت اعتبارسنجی توسط نشانی مک: اجازه

 شودکاربری به وی داده میشده باشد اجازه اعتبارسنجی توسط ارسال نشانی مک به جای نام

 میکروتیک کاربرد دارد  HotSpot: این گزینه در اعتبارسنجی توسط نکته

 

 ای کاربر را توسط سیستم یک لحظهدر صورتی که قصد ذخیره سازی ترافای:ثبت اطالعات ترافیک لحظه

NetFlow دیسک  ادی ازدارید این گزینه را فعال نمایید، توجه داشته باشید ذخیره سازی اطالعات حجم زی

 روز انتخاب نمایید ۷نماید بنابراین مدت زمان نگهداری اطالعات را کمتر از شما را اشغال می

 

 

 

 
 

 :های زمانیمحدودیت

 مدت اتصال این کاربر به دقیقه حداکثر:اعتبار زمانی 

 مدت اتصال زمانی باقیمانده این کاربر به دقیقه:ماندهاعتبار زمانی باقی 

 یان ورت پاحتی در صدر صورتی که این گزینه را عالمت بزنید :اجازه به کاربر برای استفاده از زمان بیشتر

 شوداعتبار کاربر ، اتصال وی تا قطع ارتباط توسط خود کاربر قطع نمی

 :تواند: روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه باشدنوع دوره مینوع دوره سهمیه زمانی 



 حداکثر مدت اتصال این کاربر در دوره به دقیقهزمانی: ایدوره سهمیه مجموع 

 ربر به دقیقهمدت سهمیه زمانی باقیمانده این کا:ماندهای زمانی باقیسهمیه دوره 

  تی در حدر صورتی که این گزینه را عالمت بزنید :از سهمیه  زمانی بیشتراجازه به کاربر برای استفاده

 شودصورت پایان اعتبار کاربر ، اتصال وی تا قطع ارتباط توسط خود کاربر قطع نمی

 یت محدود با این قابلیت می توان با توجه به سوابق اطالعات اتصال کاربر :محدودیت حداکثر زمان اتصال

 در روز ، هفته ، ماه ، سال ایجاد نمود های زمانی برای اتصال

 شود بنا  ین حددر صورتی که میزان زمان باقیمانده کاربر کمتر از ا:میزان زمان باقیمانده برای اطالع رسانی

 شودبر تنظیمات )ارسال ایمیل و یا ارسال پیامک( پیامی برای کاربر ارسال می

رسانی العها در قسمت اطیک و پیامک تنظیمات این سرویسنکته: برای استفاده از قابلیت ارسال پست الکترون

 بایست انجام پذیردمی

 

 
 

 :های حجمیمحدودیت

 حداکثر میزان دریافت اطالعات این کاربر به کیلوبایت:اعتبار حجمی 

 میزان دریافت باقیمانده این کاربر به کیلوبایت:ماندهاعتبار حجمی باقی 

  ان ورت پایدر صورتی که این گزینه را عالمت بزنید حتی در ص:حجم بیشتراجازه به کاربر برای استفاده از

 شودحجم دریافت کاربر ، اتصال وی تا قطع ارتباط توسط خود کاربر قطع نمی

  تواند: روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه باشدنوع دوره می:حجمینوع دوره سهمیه 

 یتالعات این کاربر در دوره به کیلوباحداکثر میزان دریافت اط:ایحجمیدوره سهمیه مجموع 

 کاربر به کیلوبایت میزان دریافت اطالعات باقیمانده این:ماندهای حجمی باقیسهمیه دوره 



 تی دردر صورتی که این گزینه را عالمت بزنید ح:اجازه به کاربر برای استفاده از سهمیه  حجمی بیشتر 

 شودطع ارتباط توسط خود کاربر قطع نمیصورت پایان اعتبار حجمی کاربر ، اتصال وی تا ق

 اییدعال نمشما میتوانید محاسبه ترافیک ارسال و یا دریافت را غیرف:عدم محاسبه ترافیک دریافت ، ارسال 

 کاربر  با این قابلیت می توان با توجه به سوابق اطالعات اتصال :محدودیت حداکثر حجم مورد استفاده

 روز ، هفته ، ماه ، سال ایجاد نمودمحدودیت های حجمی برای اتصال در 

 حد  ز اینادر صورتی که میزان ترافیک باقیمانده کاربر کمتر :میزان ترافیک باقیمانده برای اطالع رسانی

 شودشود بنا بر تنظیمات )ارسال ایمیل و یا ارسال پیامک( پیامی برای کاربر ارسال می

رسانی العها در قسمت اطیک و پیامک تنظیمات این سرویسنکته: برای استفاده از قابلیت ارسال پست الکترون

 بایست انجام پذیردمی

 

 

 

 

 

 

 



 
 :هاسایر محدودیت

 س از اربر پدر صورتی که برای این گزینه مقداری تعیین شده باشد ک:مدت زمان اتصال بعد از اولین ارتباط

یخ مقدار تار گزینه ر صورت استفاده از ایناولیت اتصال به مدت وارد شده قابلیا اتصال به سیستم را دارد ، د

 شودشروع ارتباط در تنظیمات کاربر بصورت  خودکار ثبت می

 بر  ود بناشدر صورتی که مدت اعتبار حساب کاربر کمتر از این حد :مدت زمان باقیمانده برای اطالع رسانی

 ودشتنظیمات )ارسال ایمیل و یا ارسال پیامک( پیامی برای کاربر ارسال می

رسانی العها در قسمت اطنکته: برای استفاده از قابلیت ارسال پست الکترونیک و پیامک تنظیمات این سرویس

 بایست انجام پذیردمی

 باشدو نیاز به توضیح بیشتری ندارد ها و یا کاربر قابل اعمال میاین تنظیمات برای گروه:تنظیمات مالی 

 ی که برای کاربر محدودیت پارامترهای در صورت :بررسی تمامی پارامترهای شرایطRadius م در هنگا

که توسط  یصورتر اتصال تعریف نموده باشید در صورتی که این گزینه را فعال نمایید بررسی پارامترها حتی د

 سرور دسترسی ارسال نشده باشد اجباری می شود

 تصل ل در فهرست کاربران مدر صورت فعال بودن کاربر پس از اتصا :عدم نمایش درفهرست کابران متصل

 شودنمایش داده نمی

 



 

 :های راه دورمحدودیت

 باشدو نیاز به توضیح بیشتری ندارد ها و یا کاربر قابل اعمال میاین تنظیمات برای گروه:تنظیمات وب 

 داردباشدو نیاز به توضیح بیشتری ن ها و یا کاربر قابل اعمال میاین تنظیمات برای گروه:تنظیمات تلگرام 

 

 

 

 :Radiusهای پارامتر

  نام فروشنده(Vendor): در صورتی که پارامتری که قصد ارسال آن بهNAS ک شرکت را دارید مربوط به ی

 باشدهای رایج میبرای پارامتر Globalنمایید در غیر اینصورت  باشد نام آن را انتخاب)فروشنده( خاص می

  نام پارامتر(Attribute Name - ID):مثال Framed-IPAddress  سته ددرGlobal  و یا

Mikrotik-Rate-Limit ر دسته دMikrotik 



  مقدار پارامتر(Attribute Value): صورت بدر صورتی که پارامتر انتخابی دارای مقادیر پیشفرض باشد

 یدبایست آن را وارد نماییم Framed-IPAddressشود در غیر اینصورت مثال در می خودکار نمایش داده

 ها به مقادیر سیستمی نیاز دارند مثال برخی از پارامتر:انتخاب مقادیر سیستمیSession-TimeOut 

 مزمان ، هاربر در این قسمت شما برای استفاده از این پارامتر شرایط خاصی همانند )تعداد ک:شرایط پارامتر

 تاریخ و زمان( خاصی را مشخص نمایید

 

 شودارسال نمی NASغیرفعال باشد، آن پارامتر به  نکته: در صورتی که وضعیت پارامتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در صورتی که کاربران یک گروه در یک بازه زمانی خاص اجازه اتصال داشته باشند، برای تنظیم این بازه زمانی از  :بازه اتصال

 این قسمت استفاده نمایید

 
های )دارد( مورد بررسی قرار های )ندارد( و سپس مجوز، ابتدا مجوز: در صورتی که یک ردیف جدید اضافه نمایید 1نکته 

 گیردمی

 ، از زمان و تا زمان( استفاده نماییدبرخی از مقادیر )از تاریخ ، تا تاریخ زفقط ادر صورت نیاز : شما میتوانید ۲نکته 

یچکدام از انان نباشد اجازه اتصال به کاربر داده ای تعریف کرده باشید و زمان اتصال کاربر در ه: در صورتی که شما بازه3نکته 

 شودنمی

 

شود های تعریف شده به سیستم متصل شود اتصال وی رایگان محاسبه میدرصورتی که کاربر در بازه :بازه اتصال رایگان

 شودیعنی ترافیک ارسال، دریافت و مدت زمان اتصال برای وی محاسبه نمی

 اتصال گروه( می باشد یینه همانند )بازهتنظیمات و شرایط اعمال این گز

 

ها و یا کاربران خاصی اختصاص توانید انان را به گروهشما می (NAS)بعد از تعریف سرورهای دسترسی  :تخصیص سرور

 دهید )تا اعضای آن گروه و یا کاربر خاص( مجوز استفاده از سرور دسترسی مورد نظر را داشته باشد

 

 



 استفاده کنندگان 

 ها:ریت سرویسمدی

 
 برای تعریف یک سرویس جدید از این گزینه استفاده نمایید

برسی تواند به یک یا تعدادی از کاربران اختصاص یابد ، از سرویس برای کنترل حساسرویس چیست؟ یک سرویس می

 شودباشند استفاده میهایی که دارای عملیات مالی میاشتراک

 : برای تعریف سرویس جدیدجدید

 ابتدا کلیک )جدید( را فشار دهید  -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

ا بایست از آن خوانده شود رگروه، با استفاده از آیکون جستجو نام گروهی را که تنظیمات سرویس می در قسمت نام -3

 انتخاب نمایید

 ارسی و انگلیسی را وارد نماییدنام ف -3

 دوره زمانی را مشخص نمایید )صفر: بدون محدودیت( -4

 ای(یش شماره مکانی که این مشتری به انجا تعلق دارد را وارد نمایید )تقسیمات منطقهپ -۵

 باشد(ترس نمیوضعیت استفاده سرویس را مشخص نمایید )در صورت غیر فعال بودن این سرویس برای ارئه در دس -۷

 ها را تکمیل نماییدتنظیمات هزینه-۸

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۸

ل کلید اعما موده و: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نویرایش

 را فشار دهید.



 ا فشار دهیدابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( ر سرویس: برای حذف یک حذف

 مورد استفاده قرار گرفته باشد، امکان حذف آن وجود ندارد. سرویسنکته مهم: در صورتی که یک 

 

 های سرویس را تعریف نماییدهای مختلف سرویس و قابلیتبایست هزینهدر هنگام تعریف سرویس می :هاهزینه

 
 

 :رایگان(هزینه سرویس به ازای هر دوره به ریال )صفر هزینه این سرویس : 

یف در صورتی که سرویس به ازای تمدید )یک دوره و یا دوره یکجا( شامل تخف نام جدول تخفیف سرویس:

 شود جدول تخفیف مربوطه را انتخاب نماییدمی

 در صورتی که سرویس  امکان تمدید دارد این گزینه را عالمت بزنید امکان تمدید سرویس:

  هزینه هرIP :هزینه  اختصاصیIP اصی به ازای هر دوره به ریالاختص 

 مربوطه را تعریف نمایید IPطالعات اولیه جداول بایست در قسمت اابتدا می IPبرای ارائه  :IPv4نام جدول 

ا عالمت اختصاصی را دارد این گزینه ر IPدر صورتی که سرویس  امکان دریافت  اختصاصی:  IPامکان دریافت 

 بزنید

 هزینه ترافیک اضافه به ریال فه:هزینه هر کیلوبایت ترافیک اضا 

شود جدول های مختلف شامل تخفیف میترافیک حجمدر صورتی که سرویس به ازای دریافت  نام جدول تخفیف:

 تخفیف مربوطه را انتخاب نمایید

نه را ین گزیدر صورتی که سرویس امکان استفاده از ترافیک اضافه را دارد ا امکان استفاده از ترافیک اضافه:

 مت بزنیدعال



 :هزینه هر دقیقه زمان اضافه به ریال هزینه هر دقیقه زمان اضافه 

ه شود جدول تخفیف مربوطدر صورتی که سرویس به ازای شارژ زمانی مختلف شامل تخفیف می نام جدول تخفیف:

 را انتخاب نمایید

ا عالمت زینه ره را دارد این گدر صورتی که سرویس امکان استفاده از زمان اضاف امکان استفاده از زمان اضافه:

 بزنید

 :هزینه هر روز تمدید موقت حساب به ریال هزینه هر روز تمدید موقت 

شود جدول تخفیف های مختلف شامل تخفیف میدر صورتی که تمدید موقت به ازای روز نام جدول تخفیف:

 مربوطه را انتخاب نمایید

بل راک قابلیت تمدید حداکثر تا چند روز پس از پایان اشتقا اجازه تمدید تا ... روز پس از اتمام اشتراک:

 باشداستفاده می

 نیددر صورتی که سرویس امکان تمدید موقت را دارد این گزینه را عالمت بز امکان تمدید موقت حساب:

 

 گیرداین قسمت برای ارئه جدول فروش در پنل تحت وب مورد استفاده قرار می :جدول فروش

 

نمایید هایی که شما در این قسمت تعریف میشود گزینهبر وارد بخش تمدید شارژ اشتراک در پنل تحت وب میزمانی که کار

 کند.را مشاهده می

 نحوه استفاده از این گزینه همانند تعریف گروه می باشد :ی اتصال رایگانبازه

 باشدترتیب اولویت میها به گروه -3سرویس  -۲اربر ک -1نکته: ترتیب اولویت اعمال این گزینه: 

 

 شوددر صورتی که قیمت را خالی بگذارید، هزینه بصورت خودکار محاسبه مینکته: 



 گیردرار میهای حجمی و زمانی دارای تاریخ انقضاء به کاربر مورد استفاده قاین قسمت برای ارئه بسته :پیشنهاد ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استفاده کنندگان 

 مدیریت کاربران سیستم:

 
 برای تعریف یک کاربر جدید از این گزینه استفاده نمایید

لمه عبور دارید این کاربر را شما نیاز به یک نام کاربری و ک (NAS)های دسترسی کاربر چیست؟ برای اتصال به سرور

 ههایی نماییدتوانید در این قسمت تعریف نموده و به آن سرویسی را اختصاص داده یا آن را عضو گرومی

 : برای تعریف کاربر جدیدیدجد

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 ر صورتی که این کاربر به مشتری خاصی تعلق دارد آن را انتخاب نماییدد -3

 د(باشد آدرس دامین را نیز وارد نماییضو دامین میع)در صورتی که کاربر  رد نماییدنام کاربری را به انگلیسی وا -4

 عبور فرزند را وارد نماییدعبور و کلمهکلمه -۵

 نام خانوادگی را وارد نمایید -۶

 ای(ماره مکانی که این مشتری به انجا تعلق دارد را وارد نمایید )تقسیمات منطقهپیش ش -۷

 مشخص نمایید )در صورت غیر فعال بودن این کاربر امکان اتصال را ندارد( وضعیت کاربر را -۸

 پراتور این کاربر را مشخص نمایید )پیشفرض اپراتور فعال(ا -۹

 کلید )اعمال( را فشار دهید -10

ل اعماکلید  موده و: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نویرایش

 را فشار دهید.



 : برای حذف یک سرویس ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 نکته مهم: در صورتی که یک کاربر عملیات مالی داشته باشد، امکان حذف آن وجود ندارد.

 

 برای اعمال تنظیمات مختص این کاربر از این بخش استفاده نمایید :تنظیمات شخصی

 
 

 های قبل(ها مجاز به اتصال است )توضیحات بیشتر در قسمتی که کاربر در آن زمانهای زمانبازه:ی اتصالازهب

ند امکان باشد )عادی ، مخصوص فرزند( برای کلمه عبور مخصوص فرزهر کاربر دارای دو کلمه عبور می:ی اتصال فرزندبازه

 تعریف ساعات اتصال خاص وجود دارد.

های خاصی اختصاص دهید و اولویت ان خواهید کاربر مورد نظر را به گروه و یا گروهدر صورتی که شما می:های عضوگروه

 ییدها را تعیین نمایید از این قسمت استفاده نماگروه

 شودها کم نمیی که اعتبار )حجمی و زمانی( کاربر درآن زمانهای زمانبازه:ی اتصال رایگانبازه

توایند یک کاربر را عضو سرویس خاصی نمایید، فقط در صورتی که ها مختلف، شما میریف سرویسبعد از تع:سرویس عضو

 های شارژ ، تمدید سرویس و تمدید موقت را خواهد داشتکاربر عضو سرویس باشد امکان انجام عملیات

IP همانطور که از نام این گزینه مشخص است برای اختصاص یک :اختصاصیIP زینه گاربر از این اختصاصی به یک ک

غیر  شود )فقط در صورتی که کاربر عضو سرویس باشد، امکان تخصیص آی پی از این قسمت وجود دارد( دراستفاده می

 ماییدناقدام   Radiusهایها( پارامترمی بایست از قسمت )گزینه IPاینصورت برای تخصیص 

 



 از این قسمت استفاده نمایید های مختلف برای یک کاربر خاصبرای ثبت یادداشت :یادداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 برای تمدید اعتبار زمانی ، حجمی ، تمدید موقت ، تمدید سرویس از این بخش استفاده نمایید :شارژ و تمدید

 شود()این بخش برای کاربرانی که عضو سرویس نباشند نیز استفاده می

 
 .کاربر و یا شارژ آن از این گزینه استفاده نماییدبرای اختصاص اعتبار زمانی به یک :شارژ اعتبار زمانی

 برای اختصاص اعتبار حجمی به یک کاربر و یا شارژ آن از این گزینه استفاده نمایید.:شارژ حجم ترافیک

 برای ایجاد محدودیت اتصال زمانی برای یک کاربر و یا تمدید محدودیت فعلی.:تمدید موقت حساب

 توانید سرویس وی را تمدید نمایید.کاربر عضو سرویس باشد، با استفاده از این گزینه می در صورتی که:های سرویسعملیات

 های سرویس نیز از این گزینه استفاده نمایید.برای اختصاص بسته

 ( می توانید در صورت نیاز استفاده نماییدIPهای )انتقال زمان ، انتقال ترافیک و انتقال نکته: از تیک

 ای از این بخش استفاده نماییدای تمدید اعتبار زمانی ، حجمی سرویس دورهبر :ایحساب دوره

 



 های مختلف کاربران )حضوری( از این بخش استفاده نماییدبرای ثبت پرداخت :امور مالی

 
 

 لت قفلز حابداری ا: در صورتی که پرداختی توسط حسابداری ثبت و قفل شود، امکان تغییر آن تا زمانی که توسط حسا1 نکته

 خارج شود ، وجود ندارد

 تنظیم شده اسهای حرارتی ت: برای تحویل رسید به کاربر از کلید چاپ رسید استفاده نمایید، این رسید برای پرینتر۲نکته 

 

 

 

 شودمی این بخش برای اصالح دستی سوابق مالی بوده و معموال امتیازات آن به حسابدار داده:خالصه وضعیت مالی

 
 

 باشد که اقدام به ثبت اطالعات و یا ویرایش آن نموده استهمان اپراتوری می :نندهاقدام ک

 در ثبت )شرح( دقت نمایید تا اطالعات کامل و دقیقی را وارد نمایید: 1 نکته

 تواند بدهکار و یا بستانکار باشد: ردیف سند می۲نکته 



 ر آن وجود ندارد: در صورتی که ردیف مالی قفل شده باشد امکان تغییر د3نکته 

 : برای چاپ خالصه وضعیت مالی از کلید مربوطه در پایین پنجره استفاده نمایید4نکته 

 در این قسمت وجود دارد رتی که کاربر به شبکه متصل شده باشد، امکان مشاهده سوابق اتصال ویودر ص :گزارش کارکرد

 
 

 شود.ش داده میردیف از نتیجه جستجو در این قسمت نمای 100: فقط 1نکته 

 شودبندی نیز محدود می: در صورتی که نتیجه جستجو را محدود نمایید، ردیف نمایشگر جمع۲نکته 

 

 

 برای ثبت اطالعات فنی مختلف برای کاربر از این بخش استفاده نمایید :امور فنی

 
 

 ن گزینه جدید از در صورتی که گزینه مورد نظر شما در این بخش وجود ندارد برای اضافه نمود :نکته

 های مورد نظر خود را اضافه نماییداز منوی اطالعات اولیه گزینه مدیریت اطالعات فنی را انتخاب نمایید و گزینه

 



 از این بخش استفاده نمایید صال از آنان را داردهایی که کاربر امکان اتمک آدرسبرای  :ارتباط توسط مک

 

 دها: اعتبارسنجی توسط نشانی مک را فعال نماییبایست در قسمت گزینه: برای فعال شدن این امکان می1نکته 

 میکروتیک و اعتبارسنجی توسط مک کاربرد دارد HotSpot: این امکان در استفاده از ۲نکته 

 بایست در قسمت سرور دسترسی : در صورت استفاده از میکروتیک تنظیمات مربوط به رمز عبور مک می3نکته 

 شود. تعریف         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استفاده کنندگان 

 مدیریت ثبت نام:

 

 : برای تعریف صبت نام جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 را مشخص نمایید نوع اشخاص و کاربر -3

 ادگی و یا شرکت را وارد نماییدنام خانو -4

 و کلمه عبور را واد نمایید نام کاربری -۵

 .کلید )اعمال( را فشار دهید -۶

 : برای حذف اطالعات یک ثبت نام آن را انتخاب و کلید حذف را فشار دهیدحذف

 

 نام استفاده نماییدنکته: در صورت نیاز به تایید ثبت نام یک کاربر بصورت دستی از کلید پذیرش ثبت 

 

 

 

 

 

 

 



 استفاده کنندگان 

 کارت اینترنت:

 
 از این گزینه استفاده نماییدو یا حذف آنان  کارت اینترنتبرای تعریف 

 جدید کارت اینترنت: برای تعریف جدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 س دهنده مورد نظر را انتخاب نماییدر قسمت نام سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سروید  -۲

 بایست با حروف خاصی شروع شود آن را وارد نماییدنام کاربری میدر صورتی که  -3

 دا وارد نماییرماه ایجاد ، نوع کارت ، سری کارت در ماه ، طول کلمه عبور و تعداد کارت برای ایجاد  -4

 نام دسته کارت را در صورت نیاز اطالح نمایید -۵

 دبایست قابلیت انجام عملیات مالی را داشته باشند انتخاب نماییهای اینترنت میرویس عضو را در صورتی که کارتس -۶

 ای(یش شماره مکانی که این مشتری به انجا تعلق دارد را وارد نمایید )تقسیمات منطقهپ -۷

 .کلید )اعمال( را فشار دهید -۸

اید اطالعات را وارد نموده و کلید حذف ها را ایجاد نمودههمانند زمانی که کارت ها دقیقادسته از کارت : برای حذف یکحذف

 ها را فشار دهیدکارت

 .شوداطالعات ان کارت حذف میعملیات مالی داشته باشد،  کارت اینترنتنکته مهم: در صورتی که یک 

 

 ده نماییدها از این گزینه استفا: برای اختصاص یک گروه خاص به کارتهای عضوگروه

 

ها اطالعات کارت مورد نظر را جستجو کارت ها به فرمت متنی و یا اکسل در قسمت فهرست: برای ذخیره اطالعات کارتنکته

 نموده و سپس بر روی فهرست راست کلیک نمایید



 استفاده کنندگان 

 کارت شارژ:

 

 برای تعریف کارت شارژ و یا حذف آنان از این گزینه استفاده نمایید

 : برای تعریف کارت شارژ جدیددیدج

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 روع شود آن را وارد نماییدبایست با حروف خاصی شر صورتی که نام کاربری مید -3

 یدمه عبور و تعداد کارت برای ایجاد را وارد نمایکارت ، سری کارت در ماه ، طول کلماه ایجاد ، نوع  -4

 ییدنوع کارت شارژ را مشخص نما -۵

 تاریخ اعتبار را در صورت نیاز وارد نمایید -۶

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۷

 

حذف  اید اطالعات را وارد نموده و کلیدنمودهها را ایجاد ی که کارتها دقیقا همانند زمان: برای حذف یک دسته از کارتحذف

 ها را فشار دهیدکارت

 

 

ها اطالعات کارت مورد نظر را جستجو کارت ها به فرمت متنی و یا اکسل در قسمت فهرست: برای ذخیره اطالعات کارتنکته

 نموده و سپس بر روی فهرست راست کلیک نمایید



 استفاده کنندگان 

 :شارژ خودکار

 

 ریف شارژ خودکار برای یک کاربر و یا حذف آنان از این گزینه استفاده نماییدبرای تع

 : برای تعریف کارت شارژ خودکار جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 ر قسمت نام کاربر با استفاده از آیکون جستجو کاربر مورد نظر را انتخاب نماییدد  -۲

 شود(ورت برقراری عملیات شارژ انجام مینوع شرط را مشخص نمایید )درص -3

 ر صورتی که دفعات شارژ دارای محدودیت است تعداد دفعات مجاز را مشخص نماییدد -4

 نوع عملیات را مشخص نمایید -۵

 بسته به نوع عملیات مقدار مورد نظر را وارد نمایید  -۶

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۷

 

 

 

 

 

 



 استفاده کنندگان 

 :دارکبایگانی م

 

 مدرک جدید و یا حذف آنان از این گزینه استفاده نمایید افزودنبرای 

 افزودن مدرک جدید: برای جدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 مشاهده مدارک نوع کاربر را انتخاب نماییددر قسمت   -۲

 نمایید سپس در قسمت جستجو سرویس دهنده، مشتری و یا کاربر مورد نظر را انتخاب -3

 نوع مدرک و فایل مورد نظر را انتخاب نمایید -4

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۵

 

 : برای حذف یک مدرک را انتخاب و کلید حذف را فشار دهیدحذف

 

 برای اسکن مدرک از گزینه مشاهده / اسکن استفاده نمایید: نکته

 

 

 

 

 



 استفاده کنندگان 

 :ADSLدایری خطوط 

 
 و یا حذف آنان از این گزینه استفاده نمایید  ADSL وطبرای ثبت دایری خط

 : برای ثبت دایری جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 ماییدنم مرکز مخابراتی با استفاده از آیکون جستجو نام مرکز مخابراتی مورد نظر را انتخاب در قسمت نا  -۲

 رد نماییدشخصات مالک خط تلفن و شماره تلفن را را وام -3

 ییدمشخصات متقاضی را وارد نما -4

 ییدوضعیت درخواست را وارد نما -۵

 .کلید )اعمال( را فشار دهید -۶

 

 دید راج: برای تغییر وضعیت یک درخواست ابتدا آن درخواست را انتخاب و سپس وضعیت تغییر وضعیت درخواست

 مشخص نموده و سپس کلید اعمال را فشار دهید

 درخواست ابتدا درخواست مورد نظر را انتخاب و سپس کلید حذف را فشار دهیدیک : برای حذف حذف

 MDFبایست پورت در اید میها تعریف ننموده DSLAMنکته مهم: در صورتی که اطالعات پورت را برای مراکز مخابراتی و 

 را صفر وارد نمایید

 

 

 

 



توانید اولین پورت خالی را با استفاده از این کلید می MDFو  ها در مرکز مخابراتیدر صورت تعریف پورت:اولین پورت خالی

MDF جستجو نمایید 

 

را تعریف نموده باشید با  MDFهای ها و پورت DSLAMهای در صورتی که شما اطالعات کارت:موقعیت در ترمینال

 ر کارت را مشاهده نماییدو همچنین اطالعات پورت د MDFتوانید موقعیت پورت در ترمینال استفاده از این کلید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استفاده کنندگان 

 :NTTacPlusبرد اطالعات از درون

 
 از این گزینه استفاده نمایید NTTacPlusبرد اطالعات از بانک اطالعاتی نرم افزار برای درون

 : برای تعریف روش اتصال جدید به بانک اطالعاتیجدید

 دفشار دهی ابتدا کلیک )جدید( را  -1

 اتی را مشخص نماییدنوع بانک اطالع  -۲

 سته به نوع بانک اطالعاتی انتخاب سایر مقادیر درخواستی را وارد نماییدب -3

 های اتصال مناسب را انتخاب نماییدگزینه -4

 ای را وارد نماییداطالعات منطقه -۵

 .( را فشار دهیداتصالکلید ) -۶

 

واهید کاربری ، نام گروه، تاریخچه اتصاالت( ممکن است بخطالعات )نامبرد ا: در هنگام درونبردتنظیمات درون

 تنظیمات مختلقی را اعمال نمایید.

جاد و مجددا ای هایی قبلی همنام حذفدر صورتی که گزینه بازنویسی را انتخاب نمایید اطالعات کاربر و گروه بازنویسی:

 شودمی

نیاز به  ممکن است شما دیگر Accountingبرد تاریخچه اتصاالت رونبرد نشود: در داطالعات کاربران حذف شده درون

 اند نداشته باشیدانتقال اطالعات کاربرانی که حذف شده

 

 ها ، کاربران ، تاریخچه اتصال( انجام دهیدبرد اطالعات را به ترتیب )گروه: عملیات دروننکته مهم



 

 ها به بانک اطالعاتی فعلی از این گزینه استفاده نماییدانتقال گروهبرای :ها ، کاربران و تاریخچه اتصالبرد گروهدرون

 

 
 

 
 

مراحل: ابتدا کلید خواندن از بانک اطالعاتی فعلی را فشار داده و پس از رویت اطالعات و صحت آنان، کلید انتقال به بانک 

 اطالعاتی جدید را فشار دهید

 

برد اطالعات را مشاهده و در صورت نیاز با راست کلیک کردن بر روی آن ، درون توانید وقایعشما در پنجره رویدادها می نکته:

 اقدام به ذخیره سازی نمایید.

 

 

 



 :Excelبرد اطالعات از درون

 
 .استفاده نمایید NTTacPlusبرد اطالعات از از قسمت درون Accessبه  Excelنکته: بعد از تبدیل فایل 

 

 :Excelل ستون های قابل شناسایی در فای

 ,'Username' نام کاربری

 ,'Passwd[Global]' رمز عبور

: مرد1: زن    0جنسیت:        '[Global]Gender', 

 ,'Name[Global]' نام

گیدنام خانوا  '[Global]FirstName', 

 ,'FatherName[Global]' نام پدر

 ,'CompanyName[Global]' نام شرکت

 ,'Email[Global]' پست الکترونیک

 ,'NationalCode[Global]' کد ملی  )حتما صحیح باشد(

 ,'EffectiveFrom[Global]' تاریخ فعال شدن

 ,'EffectiveFromJalali[Global]' تاریخ فعال شدن شمسی

 ,'Expires[Global]' تاریخ غیر فعال شدن

 ,'ExpiresJalali[Global]' تاریخ غیر فعال شدن شمسی

ی( توسط کاماگروه های عضو )انگلیس  '[Global]Groups', 

 ,'MaxLogins[Global]' حداکثر تعداد کاربر همزمان

(1 – 0در صورت به حداکثر رسیدن کاربر )  '[Suspicious]OnMultipleAccessKill', 

 ,'Port[Global]' پورت های مجاز

 ,'CallerID[Global]' شناسه های تماس مجاز



باطل شدهاجازه اعتبارسنجی به حساب های   '[Suspicious]OnExpiredAuthenticate', 

 ,'TimeInitial[Credits]' زمان پایه به دقیقه

 ,'TimeLeft[Credits]' زمان باقی مانده به دقیقه

daily – weekly – monthly - yearly '[Credits]QuotaPeriod', 

ای پایهزمان دوره  '[Credits]Quota', 

ای باقیماندهزمان دوره  '[Credits]QuotaLeft', 

:بلی(1:خیر  0قطع اتصال در صورت اتمام دوره  )  '[Credits]OnQuotaExceededKill', 

:بلی(1:خیر  0ارسال ایمیل در صورت اتمام زمان حساب )  '[Suspicious]OnTimeLowEMail', 

 ,'KbytesInitial[Credits]' حجم پایه به بایت

 ,'KbytesLeft[Credits]' حجم باقی مانده به بایت

:بلی(1:خیر  0اجازه اتصال در صورت اتمام حجم  )  '[Credits]OnExtraKBytesCharge', 

:بلی(1:خیر  0ارسال ایمیل در صورت اتمام حجم حساب )  '[Suspicious]OnTrafficLowEMail', 

:بلی(1:خیر  0ارسال ایمیل در صورت باطل شدن حساب )  '[Suspicious]OnExpiringEMail', 

 ,'LoginHours[Global]' مثال: 00:01-23:00

 ,'Sun[WeekPlan]' مثال: 00:01-23:00

 ,'Mon[WeekPlan]' مثال: 00:01-23:00

 ,'Thu[WeekPlan]' مثال: 00:01-23:00

 ,'Wed[WeekPlan]' مثال: 00:01-23:00

 ,'Thu[WeekPlan]' مثال: 00:01-23:00

 ,'Fri[WeekPlan]' مثال: 00:01-23:00

 'Sat[WeekPlan]' مثال: 00:01-23:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حسابرسی 

 مدیریت کاربران برخط:

 

 برای مشاهده فهرست کاربرانی که در حال حاضر به شبکه متصل هستند از این گزینه استفاده نمایید

 نمایید های موجود در باالی پنجره استفادهتوانید از گزینهبرای جستجو در این فهرست می

 های اطالعاتی بیشتر در قسمت تنظیمات نمایش ستون مورد نظر خود را انتخاب نماییدبرای مشاهده ستون

 

 

 اطالعات کلی کاربر را در پنجره مدیریت کاربران به شما نمایش می دهدمشاهده اطالعات کاربر: 

 دهددسترسی( را نمایش می های موردای کاربر )سرعت ، آدرساطالعات ترافیک لحظهمشاهده ترافیک: 

تخاب ل( را انگزینه )ذخیره در اکس نیاز به ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کرده و در صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 یدتوایند ارتباط کاربر با سیستم را قطع نمایبا راست کلیک کردن بر روی یک ردیف میقطع ارتباط این کاربر: 

 

ا از اربر رکبا راست کلیک کردن بر روی یک ردیف و انتخاب این گزینه می توانید یک بران متصل: حذف از فهرست کار

 فهرست کاربران متصل خارج نمایید

زینه نیاز به حذف جمعی کاربران متصل از فهرست اتصال از این گدر صورت حذف تمام کاربران متصل در لیست: 

 .استفاده نمایید



 حسابرسی 

 سی:های حسابررویداد

 

 (NAS)لف های دسترسی مختهای حسابرسی که از سمت سرورتوایند آخرین رویدادهای درخواستدر این قسمت شما می

 شوند را مشاهده نمایید.ارسال می

 

 دهای اطالعاتی بیشتر در قسمت تنظیمات نمایش ستون مورد نظر خود را انتخاب نمایی: برای مشاهده ستون1نکته 

 د را مشاهدهها میتوانید با استفاده از امکانات جستجو فقط اطالعات مورد نظر خوباال بودن حجم رویداد: در صورت ۲ نکته

 نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 



 حسابرسی 

 های مسدود شده:فهرست آدرس

 

 برای افزودن ، ویرایش و یا حذف یک آدرس برای مسدود شدن از این گزینه استفاده نمایید

 

 ید: برای تعریف یک آدرس جدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 ی تماس گیرنده()شناسه ماییدنآدرس مورد نظر را وارد   -3

 (PPPOEبرای  MAC Addressو یا  VPNبرای  192.168.50.10)مثال:  

 ت فعال بودن را مشخص نماییدوضعی -4

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۵

 

لید اعمال کموده و اطالعات آن را ویرایش ن باال: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت ویرایش

 را فشار دهید.

 

 : برای حذف یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 

 

 

 



 حسابرسی 

 گزارش کارکرد:

 

 د گزارش کارکرد کاربر مورد نظر خود را مشاهده نماییدنیتوادر این قسمت شما می

 یدمحدود نمای کاربر ، نام مشتری و یا ...(قبل از جستجو برای تسریع در مشاهده نتیجه ، نتیجه جستجو را به )نام: 1نکته 

 

تخاب ل( را انگزینه )ذخیره در اکس ست بر روی لیست راست کلیک کرده و نیاز به ذخیره فهردر صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 
 

 ترافیک نتیجه به نتیجه مورد نظر خود دست یابیدو: یا استفاده از بخش پیشرفته و مدت اتصال۲نکته 

 رد: مجموع ساعات و ترافیک نمایش داده شده در پایین صفحه به نتیجه جستجوی شما بستگی دا3نکته 

 

 

 



 حسابرسی 

 کاربران:و وب گزارش ترافیک 

 

 دای کاربران را مشاهده نماییحظهتوانید گزارش ترافیک لدر این قسمت شما می

بایست فعال شده و تنظیم می TrustRadiusExpansionServerبرای فعال سازی این قسمت سرویس : 1نکته 

 پیشرفته در سرور دسترسی انجام شده باشد

 اشدای فعال شده بمت تنظیمات یک کاربر گزینه: ثبت اطالعات ترافیک لحظه: در قس۲نکته

 

تخاب ل( را انگزینه )ذخیره در اکس نیاز به ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کرده و در صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 

 

 

 

 

 



 رسانیاطالع 

 کوتاه:های پیاممدیریت اشتراک

 
 م کوتاه جدید از این گزینه استفاده نماییدبرای تعریف یک اشتراک پیا

 : برای تعریف اشتراک جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 اپراتور سرویس دهنده پیام کوتاه را انتخاب نمایید -3

 وارد نمایید و کلمه عبور را  ام کاربرین -4

 را وارد نمایید باشد نام دامیندر صورتی که سرویس دهنده شما مگفا می -۵

 تعداد در هر ارسال و دریافت بستگی به نوع سرویس شما دارد -۶

 را همانند تصویر فوق وارد نمایید WSDLآدرس اتصال  -۷

 وضعیت اشتراک را مشخص نمایید -۸

 اعمال( را فشار دهیدکلید ) -۹

ل کلید اعما موده و: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نویرایش

 را فشار دهید.

 ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهید اشتراک: برای حذف یک حذف

 

 

 



 رسانیاطالع 

 :مدیریت ارسال پیام کوتاه

 
 یدهای در صف ارسال از این گزینه استفاده نمایبرای ارسال یک پیام کوتاه جدید و یا ویرایش و حذف پیام

 : برای ایجاد پیام کوتاه جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 ب نماییدر قسمت نام سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاد  -۲

 ام کاربر یا مشتری مورد نظر را انتخاب نماییدن -3

 ر صورتی که شماره گیرنده پیام خالی بود آن را وارد نماییدد -4

 متن پیام را وارد نمایید -۵

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۶

ل کلید اعما وده وایش نم: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرویرایش

 را فشار دهید.

 کوتاه ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهید: برای حذف یک پیامحذف

 

 های ارسالی وجود نداردنکته: امکان ویرایش و حذف پیام

تخاب ( را انه در اکسلگزینه )ذخیر نیاز به ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کرده و در صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 

 

 رسانیاطالع 

 های کوتاه دریافتی:مشاهده پیام



 
 زینه استفاده نمایید.گهای کوتاه دریافتی از این برای مشاهده پیام

 

 کوتاه ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهید: برای حذف یک پیامحذف

 

 دهنده مگفا در حال حاضر وجود ندراد نکته: امکان دریافت پیام از سرویس

 

تخاب ل( را انگزینه )ذخیره در اکس نیاز به ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کرده و در صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسانیاطالع 

 های پست الکترونیک:مدیریت اشتراک

 
 استفاده نمایید برای تعریف یک اشتراک پست الکترونیک جدید از این گزینه

 : برای تعریف اشتراک جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 امل پست الکترونیک را وارد نماییدآدرس ک -3

 ییدکلمه عبور را  وارد نما ونام کاربری  -4

 رور را وارد نماییدآدرس اتصال به س -۵

 تعداد ارسال در روز و حداکثر تعداد ارسال در هر درخواست را مشخص نمایید -۶

 وع اعتبار سنجی و همچنین نوع رمزگذاری را مشخص نماییدن -۷

 وضعیت اشتراک را مشخص نمایید -۸

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۹

لید اعمال کموده و ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش ن: جهت ویرایش یک ردیف ویرایش

 را فشار دهید.

 : برای حذف یک اشتراک ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 

 

 



 رسانیاطالع 

 پست الکترونیک:ارسال مدیریت 

 
 

 های در صف ارسال از این گزینه استفاده نماییدیرایش و حذف پیامبرای ارسال یک پست الکترونیک جدید و یا و

 الکترونیک جدید: برای ارسال یک پستجدید

 ابتدا کلیک )جدید( را فشار دهید  -1

 در قسمت نام سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایید  -۲

 د نظر را انتخاب نماییدنام کاربر یا مشتری مور -3

 در صورتی که آدرس گیرنده پیام خالی بود آن را وارد نمایید -4

 موضوع و متن پیام را وارد نمایید -۵

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۶

 

 

باشد، پس از ثبت پیام و انتخاب ان از فهرست به الکترونیک ارسالی شما دارای ضمیمه میدر صورتی که پستضمیمه: 

 های بروید:ضمیمهبخش 

 ابتدا کلیک )جدید( را فشار دهید -1

 فایل ضمیمه مورد نظر را انتخاب نمایید -۲

 کلید بارگذاری را فشار دهید -3



 

: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نموده و کلید اعمال ویرایش

 را فشار دهید.

 الکترونیک ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدیک پست : برای حذفحذف

 

 های ارسالی وجود ندارد: امکان ویرایش و حذف پیام1نکته 

 کلیک نموده و گزینه ارسال مجدد را انتخاب نمایید: برای ارسال مجدد یک پیام بر روی آن پیام راست۲نکته 

تخاب ل( را انگزینه )ذخیره در اکس ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کرده و  نیاز بهدر صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 

 

 

 

 

 



 رسانیاطالع 

 مدیریت سرویس تلفن گویا:

 
 برای تعریف یک خط جدید برای تلفن گویا از این گزینه استفاده نمایید

 : برای تعریف خط جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 ا انتخاب نماییددر قسمت نام سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر ر  -۲

 شماره تلفن را وارد نمایید -3

 ربری و کلمه عبور را  وارد نماییدنام کا -4

 رس و پورت اتصال به سرور را وارد نماییدآد -۵

 آدرس و پورت داخلی را مشخص نمایید -۶

 ا مشخص نماییدوضعیت خط ر -۷

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۸

ل کلید اعما موده و: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نویرایش

 را فشار دهید.

 : برای حذف یک اشتراک ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 

 مایید.نهای ارتباط را انتخاب هده ریز گزارشات هر خط بر روی ردیف مورد نظر کلید کرده و رویدادنکته: برای مشا

 



 رسانیاطالع 

 های تلفن گویا:مشاهده درخواست

 
 

 لفن گویا از این گزینه استفاده نماییدهای دریافتی توسط تبرای مشاهده درخواست

 

خاب ل( را انتگزینه )ذخیره در اکس بر روی لیست راست کلیک کرده و نیاز به ذخیره فهرست در صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسانیاطالع 

 مدیریت بات های تلگرام:

 
 برای تعریف یک بات جدید از این گزینه استفاده نمایید

 : برای تعریف بات جدیدجدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 دستفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نماییاا در قسمت نام سرویس دهنده ب  -۲

 را وارد نمایید APIآدرس توکن  -3

 درس سرور تلگرام راوارد نمایید )ضروری نیست( آ -4

 ی ورود به سیستم را انتخاب نماییدنحوه -۵

 در صورت نیاز به نمایش پیام سفارشی به کاربران آن را وارد نمایید -۶

 وضعیت بات را مشخص نمایید -۷

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۸

ل کلید اعما موده و: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نویرایش

 را فشار دهید.

 : برای حذف یک بات ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 بایست در سایت تلگرام بات مورد نظر خود را ایجاد نماییدبرای ساخت بات ابتدا مینکته: 

https://core.telegram.org/bots#botfather 

 

 

 

 

https://core.telegram.org/bots#botfather


 رسانیاطالع 

 مدیریت ارسال پیام تلگرام:

 
 

 های در صف ارسال از این گزینه استفاده نماییدرایش و حذف پیامبرای ارسال یک پیام جدید و یا وی

 : برای ارسال یک پیام جدید به کاربرانی که با نام کاربری خود وارد بات تلگرام شده اندجدید

 شار دهیدابتدا کلیک )جدید( را ف  -1

 نظر را انتخاب نمایید ر قسمت نام سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده موردد  -۲

 ام کاربر یا مشتری مورد نظر را انتخاب نماییدن -3

 متن پیام را وارد نمایید -4

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسانیاطالع 

 ها:سفارشی سازی پیام

 

 فاده نمایید.های سیستمی از این گزینه استبرای سفارشی سازی پیام

 

 رسانیجدید ارسال پیام اطالع: برای ثبت یک قالب جدید

 ا فشار دهیدرابتدا کلیک )جدید(   -1

 یدم سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نمایدر قسمت نا  -۲

 نوع هشدار را انتخاب نمایید -3

 الکترونیک را وارد نماییدتن پیام کوتاه و متن پستم -4

 ( را فشار دهیدکلید )اعمال -۵

 

ل کلید اعما موده و: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نویرایش

 را فشار دهید.

 : برای حذف یک قالب ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهیدحذف

 نداردهای پیشفرض سیستمی وجود نکته: امکان حذف پیام

 های پیشفرض:پیام

 Param1عمومی: 

 ماندهاستدقیقهباقیParam1ازاعتبارزمانیحسابشماکمترازParam2بانامکاربریParam3مانده زمانی یا حجمی : کاربرگرامی

 شماپاسخدادهشدParam1پاسخ پشتیبانی: بهدرخواستشماره



 رسانیاطالع 

 رسانی:ارسال پیام اطالع

 

 .زینه استفاده نماییداز کاربران از گ ی به گروهیرسانارسال پیام اطالعبرای 

 

 رسانی را مشخص نماییدتوانید تاریخ و زمان ارسال و همچنین نوع اطالع: شما در این قسمت میجدید

 بتدا کلید جستجو را فشار داده و کاربر و یا کاربران مورد نظر خود را جستجو نماییدا -1

 ییدص نماتاریخ و زمان ارسال را مشخ -۲

 ماییدنوع اطالع رسانی را مشخص ن -3

 متن پیام را وارد نمایید -4

 کلید ارسال را فشار دهید -۵

 

 کوتاه را دارید سعی نمایید طول پیام بیش از سه قسمت نشود: در صورتی که قصد ارسال پیام1 نکته

 هد را مشاهده نماییددتوانید وقایعی که در هنگام ارسال پیام روی میها می: درقسمت رویداد۲نکته 

 

 

 

 

 

 



 رسانیاطالع 

 های عمومی:مدیریت پیام

 

 .ارسال پیام عمومی به کاربران از گزینه استفاده نماییدبرای 

 شودمی نمایش داده هاو مشتری و همچنین در کنسول اپراتور این پیام در پنل تحت وب کاربران

 

 : برای ارسال یک پیام عمومی جدیدجدید

 لیک )جدید( را فشار دهیدابتدا ک  -1

 م سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نماییددر قسمت نا  -۲

 انتخاب نماییدکه امکان مشاهده پیام را داشته باشد ام کاربر ، مشتری و یا اپراتور مورد نظر را ن -3

 د نماییدان شروع و پایان نمایش را وارتاریخ و زم -4

 د نماییدموضوع و متن پیام را وار -۵

 وضعیت پیام را مشخص نمایید -۶

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۷

 

ام سرویس نتواند برای تمامی کاربران یک سرویس دهنده نمایش داده شود برای این منظور فقط کافی است پیام می نکته:

 ری و یا اپراتور( را خالی بگذارید.دهنده را مشخص نموده و سایر مقادیر )کاربر ، مشت

: جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نموده و کلید اعمال را ویرایش

 فشار دهید.

 ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهید پیام عمومی: برای حذف یک حذف

 



 امورمالی 

 تم پرداخت الکترونیک:مدیریت سیس

 

 .ن گزینه استفاده نماییدهای پرداخت الکترونیک از ایتعریف دروازهبرای 

 

 : برای ایجاد یک دوروازه جدیدجدید

 شار دهیدابتدا کلیک )جدید( را ف  -1

 م سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نماییددر قسمت نا  -۲

 نا بر نام بانک اطالعات درخواستی را وارد نماییدب -3

 خت را مشخص نماییدوضعیت دروازه پردا -4

 نوع درخواست را مشخص نمایید -۵

 کلید )اعمال( را فشار دهید -۶

 

ا ید اعمال رو کل : جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نمودهویرایش

 فشار دهید.

 

 ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهید دروازه پرداخت: برای حذف یک حذف

 

 ظر پشتیبانینها فعال نشد )بانک مورد نکته: در صورتی که بانک مورد نظر خود را انتخاب نموده ولی هیچ کدام از گزینه

 شود(نمی

 



 امورمالی 

 ترونیک:های سیستم پرداخت الکرویداد

 

 

 ها از این گزینه استفاده نمایید.های دروازه پرداختبرای مشاهده آخرین رویداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امورمالی 

 گزارش شارژ کاربران:

 

 

 برای مشاهده شارژ کاربران و یا حذف یک عملیات شارژ از این گزینه استفاده نمایید.

ربر از ار فعلی کاه اعتبکمازاد استفاده( بعد از حذف یک شارژ در صورتی نکته: در صورت انتخاب گزینه )محاسبه ترافیم و زمان 

 شودمقدار شارژ شده کمتر بود، اختالف در قسمت ترافیک اضافه ثبت می

 

 

 

 

 

 

 



 پشتیبانی 

 های پشتیبانیتعریف گروه

 

 .تعریف نمایید پشتیبانی را هایبایست ابتدا گروهدر صورتی که قصد فعال نمودن بخش پشتیبان، پنل تحت وب را دارید می

 

 : برای ایجاد یک گروه جدیدجدید

 شار دهیدابتدا کلیک )جدید( را ف  -1

 م سرویس دهنده با استفاده از آیکون جستجو نام سرویس دهنده مورد نظر را انتخاب نماییددر قسمت نا  -۲

 یدنام گروه / بخش را وارد نمای -3

 وضعیت گروه را مشخص نمایید -4

 ید )اعمال( را فشار دهیدکل -۵

عضو  های مورد نظر خود راگروه ردیف مورد نظر را انتخاب و بر روی تخصیص اپراتور کلیک نموده و اپراتور پس از تعریف -۶

 این گروه نمایید

 

ا ال رید اعمو کل : جهت ویرایش یک ردیف ابتدا آن ردیف را انتخاب و در قسمت باال اطالعات آن را ویرایش نمودهویرایش

 فشار دهید.

 

 ابتدا آن ردیف را انتخاب و سپس کلید )حذف( را فشار دهید گروه: برای حذف یک حذف

 

 شودهای مربوط به آن گروه حذف مینکته مهم: در صورتی که یک گروه را حذف نمایید تمامی تیکت

 



 پشتیبانی 

 های پشتیبانیگزارش درخواست

 

توانند بر نحوه های مدیر کاربرد داشته و مدیران در این قسمت میای اپراتورهای پشتیبانی بیشتر برگزارش درخواست

 ها نظارت داشته باشند.های عادی به درخواستپاسخگویی اپراتور

 

تخاب ل( را انگزینه )ذخیره در اکس نیاز به ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کرده و در صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شتیبانیپ 

 های پشتیبانی مندرخواست

 

 هایی را که برای او رسیده است مشاهده نمایدتواند درخواستاپراتور در این قسمت می

 های یک درخواست بر روی کلید مشاهده کلید نماییدبرای مشاهده تمامی سوال و جواب

 
اسخ در پایین پنجره جواب مورد نظر را وارد جهت ارسال پاسخ یک درخواست ردیف مورد نظر را انتخاب و در قسمت متن پ

 نموده و کلید ارسال را فشار دهید

 کوتاه را دارید گزینه مورد نظر را تیک بزنیدرسانی کاربر از طریق پست الکترونیک و پیامکنکته: در صورتی که قصد اطالع

 

گزینه )ذخیره در اکسل( را انتخاب  و  نیاز به ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کردهدر صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید



 گزارشات 

 فهرست کاربران سیستم

 

 برای جستجو کاربران بر اساس مقادیر خاص از این گزینه استفاده نمایید.

 

 این جستجو شامل: اطالعات اولیه ، تنظیمات شخصی ، اعتبار کاربر ، امور مالی و گزارش کارکرد می باشد

 

 

 

تخاب ل( را انگزینه )ذخیره در اکس نیاز به ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کرده و در صورت : لخروجی به اکس

 .نمایید

 

 



 گزارشات 

 ADSLفهرست دایری خطوط 

 

 خاص از این گزینه استفاده نماییدبر اساس شرایط  ADSLهای فعال برای جستجوی پورت

 

 

تخاب ل( را انگزینه )ذخیره در اکس بر روی لیست راست کلیک کرده و  نیاز به ذخیره فهرستدر صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 

 یدا بزننکته: در صورتی که فقط نیاز به جستجو در خطوط دایر و فعال دارید، تیک گزینه تمامی خطوط برقرار ر

 

 

 

 

 

 

 

 



 گزارشات 

 ADSLآمار دایری خطوط 

 

 رایط خاص از این گزینه استفاده نماییدبر اساس ش ADSLهای فعال برای مشاهده امار پورت

 

 باشدیآمار حذفی و آمار کلی مراکز م این آمار شامل: آمار دایری ،

 
 

 

گزینه )ذخیره در اکسل( را انتخاب  نیاز به ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کرده و در صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 

 

 

 

 



 گزارشات 

 هاسوابق فعالیت اپراتور

 

 دها از این گزینه استفاده نماییبرای مشاهده گزارش کارکرد اپراتور

 

تخاب ل( را انگزینه )ذخیره در اکس نیاز به ذخیره فهرست بر روی لیست راست کلیک کرده و در صورت : خروجی به اکسل

 .نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ))محیط وب ((

 

 

 توانند از آن استفاده نمایند:های مختلف میعملیات محیط وب مخصوص کاربران بوده و کاربران برای انجام 

 

 اندازی:امکانات مورد نیاز جهت راه

 IISهمراه به Windows XP - 7 - 8 - 8.1- Server 2003 – 2008 - 2012های مورد پشتیبانی: سیستم عامل

 

 محیط برنامه نویسی:

 #Visual Studio 2013 Cزبان برنامه نویسی: 

 

 

 گزارش کارکرد:

 



 گزارش مالی:

 

 وضعیت حساب:

 

 

 پرداخت الکترونیک:

 

 



 شارژ اشتراک:

 

 تغییر کلمه عبور:

 

 

 

 پشتیبانی:

 



 

 های عمومی:پیام

 

 وضعیت اتصال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ))محیط کنسول ماژول ((

 

 

 ایید.افزار استفاده نماز این نرم TrustRadiusModuleServerبرای اتصال به سرویس 

 نمایید را اجرا TrustRadiusModuleConsoleراه اندازی سرویس مورد نظر نرم افزار  پس از -1

پس از چند ثانیه   « های فعالسرویس»در زبانه  ر صورتی که درسیستم شما تنظیمات فایروال خاصی انجام نشده باشدد -۲

 شوداطالعات سرویس اجرای نمایش داده می

 شودبر روی شبکه شما فعال باشد، تمامی انان نمایش داده می نکته: در صورتی که چند سرویس ماژول

ز ورود شود و شما با وارد نمودن رمیک بر روی آن اطالعات جستجو شده در بخش باال نرم افزار نمایش داده میبا دوبار کل -3

 ( adminرمز ورود:  admin  امکان ورود به سیستم را خواهید داشت )پیشفرض: نام کاربری:

 



 

شود و شما با انتخاب ماژول مورد نظر خود های بازگذاری شده برای شما نمایش داده میس از ورود موفق فهرست ماژولپ

 توانید یک عملیات را انتخاب نماییدمی

 

 

 برای تغییر رمز عبور و یا تغییر عنوان سرویس از این قسمت اتفاده نمایید


