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راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

حقوق محفوظ و افراد مجاز
این مستند وکلیه ضمائم آن توسط شرکت قاصدک سامانه تهیه شده است .این
مستند و كلیه اطالعات و دارایيهاي فكري موجود در آن دارایي شرکت قاصدک
سامانه بوده و بازتولید و انتقال آن به هر شكل و وسیله و ارسال آن به
شخص ثالث منوط به اجازه كتبي از شرکت قاصدک سامانه مي باشد.
كلیه عالئم و نامهاي تجاري مؤسسات و محصوالت متعلق به سازمانها،
شركتها و یا افراد صاحب امتیاز بوده و به همین صورت نیز شناخته شدهاند.
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نرم افزار NetBill

اطالعات تماس
ً براي كسب اطالعات بیشتر در مورد این سند با شخص زیر تماس حاصل
لطفا
نمائید:
آدرس پست الكترونیكي:
نام شركت:

info@ghasedak.com

شرکت قاصدک سامانه

نشانی :میدان رسالت ،خیابان نیروی دریائی ،خیابان شهدای گل ،شماره
4
تلفکس02173010 :
وب سایتhttp://www.ghasedak.com :
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عالئم

و نکات بکار رفته در نوشتن

=

نکته مهم

=

توجه

نرم افزار NetBill

این راهنما :

توضیحات راهنما

 - ۱در این راهنما منوی اصلی با عالمت(

 - ۲زیر منوها با عالمت(

)مشخص شده است.

)نمایش داده شده است.

 - ۳منوی سوم که در واقع زیر (زیرمنوها ) نمایش داده می شود با عالمت(

)

مشخص شده است.
 - ۴کلیک های موردی در صفحه ها با عالمت (

)نمایش داده می شود .

✓  IPسیستمی که  NetBillروی آن نصب است  192.168.0.171 ،فرض شده است .بدیهی
است این  IPبر اساس نیاز شما قابل تنظیم میباشد.

در این مستند سعی شده توضیخات الزم درباره کار با نرم افزار  NetBillشرح
داده شود.
عالوه بر این سازمان ها میتوانند به مستند مربوط در سایت www.NetBill.ir

دسترس

داشته باشند.

پیش نیازهای نصب سیستم
به منظور نصب سیستم ،فراهمآوری پیشنیازهای زیر ضرورت دارد:
• رایانه دارای کارت گرافیکی مناسب ،گرداننده لوح فشرده و دستگاه موشواره.
www.NetBill.ir
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نرم افزار NetBill

• لوح فشرده سیستم جامع حسابرسی .NetBill
همچنین ،پیش از انجام فرآیند نصب ،دستگاه پیشفرض برای راهاندازی سیستم را در
پیکربندی سیستم به گرداننده لوح فشرده تغییر دهید .ضمنا مطمئن شوید تاریخ و
ساعت سیستم در  BIOSصحیح تنظیم شده باشد.

مراحل نصب نسخه 5
پس از قراردادن لوح فشرده سیستم جامع حسابرسی  NetBillدر گرداننده لوح فشرده،
رایانه را بازراهاندازی نموده و از پیشفرض بودن گرداننده لوح فشرده به عنوان
دستگاه راهانداز اطمینان حاصل نمائید .پس از راهاندازی رایانه با استفاده از
لوح فشرده ،با صفحهای که در تصویر زیر آورده شده است ،روبرو خواهید شد

در این صفحه سه گزینه مشاهده می نمایید:
 .1گزینه اول مربوط به نصب  NetBillمی شود.
 .2گزینه دوم فرآیند ریکاوری
 .3گزینه سوم مرحله  rebootسیستم می باشد.

www.NetBill.ir
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.4

نرم افزار NetBill

دقت داشته باشید که در این صفحه از طریق

کلید های جهت می توانید بین گزینه ها جابجا شوید و برای انتقال به کادر های

دیگر از دکمه  tabو برای انتخاب از  enterاستفاده نمایید.
از این قسمت می توانید هارد خود را انتخاب نمایید؛ انتخاب هارد با دکمه
 Spaceانتخاب می شود.

www.NetBill.ir
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نرم افزار NetBill

با انتخاب هارد از شما در باره ادامه مراحل که فرمت کردن و پارتیشن بندی
جدید و نصب می باشد  ،می پرسد؛

با انتخاب yesو

فشردن  enterوارد مرحله بعدی نصب خواهید شد.

مرحله آخر برای نصب زمان بیشتری الزم خواهد بود و نیاز به صبوری بیشتری
دارد.

www.NetBill.ir
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با پایان

نرم افزار NetBill

مراحل نصب وارد مرحله بعدی می شویم که مربوط تنظیم پسورد در

ارتباط sshمی باشد؛
مرحله بعد به تنظیمات آی پی برای دسترسی از طریق وب می باشد؛

www.NetBill.ir
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نرم افزار NetBill

و نهایتا به مرحله آخر که همان  rebootکردن سیستم می باشد می رسیم.

www.NetBill.ir
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نرم افزار NetBill

به دنیای  NetBillخوش آمدید
پس از راه اندازی مجدد ،برای انجام تنظیمات سیستمی نظیر تاریخ ،ساعت DNS ،و
نظائر آن میتوانید با نام کاربری  rootو کلمه عبوری که به هنگام نصب دادهاید
به پنل مدیریت وارد شده و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید .کاربران حرفه ای
میتوانند بدون استفاده از این پانل ،با استفاده از دستورات محیط  shellدر سیستم
عامل  Linuxنسبت به انجام این تنظیمات اقدام کنند.

تنظیمات پس از نصب
 NetBillاز سه سامانه  SQL Server, Web Serverو  RADIUS Serverتشکیل شده است.
 CDنصب همزمان سه سامانه فوق را بر روی یک سیستم نصب میکند .بسته به تنظیمات
انجام داده شده میتوان سیستم نصب شده را برای یکی از سه سامانه فوق آماده
نمود .بدیهی است برای محیطهای با بار باال میتوان این سه سامانه را بر روی
 Serverهای جدا و متعدد (از هرکدام چند نسخه جهت استفاده به صورت پردازش توزیع
شده)

قرار داد تا به این صورت بتوان بار پردازشی را بین این  Serverها توزیع

نمود .این فرایند در حال حاضر در دنیا انحصارا توسط نرم افزار  NetBillبه صورت
خودکار انجام شده و نرم افزارهای مشابه چنین قابلیتی ندارند.
www.NetBill.ir
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نرم افزار NetBill

هر یک از سه سامانه فوق دارای فایلهای اصلی هستند که میبایست برای تنظیم آن
سامانه ویرایش شده تا آن سامانه به طور صحیح وارد مدار شود .در زیر نام و مسیر
فایلهای اصلی هر سامانه آورده شده است:

• سامانه

RADIUS Server

/etc/NetBill.conf

• سامانه

Web Server

/etc/netbill.conf

• سامانه

SQL Server

*/data/mysql/netbill
/etc/netbill.conf
/backup-data
برای مثال وقتی میخواهیم یک سامانه  RADIUS Serverرا به صورت  Serverجدای از
 SQL Serverو  Web Serverتنظیم و وارد مدار نمائیم کافیست با  CDنصب یک NetBill
نصب نموده و فایل اصلی مربوط به سامانه  RADIUS Serverرا برای برقراری ارتباط
آن با  SQL Serverموجود در شبکه ،ویرایش نمود .ساختار فایلهای فوق بسیار ساده
بوده و با ویرایشگرهای معمولی تحت  Linuxمانند  VIو  EMacsقابل ویرایش میباشند
برای بررسی مشکالت و خطاهای رخ داده می توانید به قسمت نگه داری و پشتیبانی
مراجعه نمایید.
نرم افزار  NetBillدارای سطوح دسترسی مختلفی میباشد که در زیر به توضیح هر
قسمت می پردازیم

:

سطوح مدیریتی

• سطح مدیریتی HOLDER
www.NetBill.ir
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راهنمای نصب و مدیریت

این سطح در واقع مخصوص مدیر یا مدیران سیستم است .در این سطح درگاههای
ورودی و خروجی و منابع سیستم ( شامل  NAS/NASها  VoIP GateWay ،ها  Radius ،ها
 SMS GateWay ،ها  IP Pool ،ها ) و نیز  ISPها تعریف شده و میتوان بر عملکرد
 VISPها و  USERها نیز نظارت نمود .ضمنا گزارشات متنوعی نیز در این قسمت در
دسترس قرار دارد.
این سطح از طریق نشانی http://192.168.0.171/holder

و با نام کاربری  adminو

کلمه عبور پیش فرض  xxxxقابل دسترسی است.

• سطح مدیریتی ISP
این سطح مخصوص  ISPهاست ISP .ها مجموعه هائی هستند که یا دارای سایت و
امکانات اتصال هستند که به صورت مشترک از یک نرم افزار  NetBillاستفاده میکنند
و یا اینکه خود یک  VISPبزرگ هستند که صرفا برای مدیریت  VISPهای زیر مجموعه
خود در سیستم به صورت یک  ISPتعریف شدهاند .این سطح به منابع سیستم دسترسی
نداشته و فقط از طریق سرویس هایی که از سطح باالتر ( )HOLDERبه آن مجوز
استفاده داده میشود  ،میتوانند استفاده کنند .ضمنا وظیفه تعریف و مدیریت VISP
ها و کنترل عملکرد کاربران  VISPها نیز بر عهده این سطح است.
این سطح از طریق نشانی http:// 192.168.0.171/isp

قابل دسترسی

است.

• سطح مدیریتی VISP
این سطح مخصوص نمایندگان فروش و کسانی است که با کاربران نهائی در ارتباط
هستند .در این سطح با استفاده از سرویس هایی که از سطح باالتر ( )ISPبه آن مجوز
استفاده داده شده است  ،سرویس هایی برای کاربران ساخته شده و یک یا چند سرویس
در یک  Service Groupدسته بندی شده و نهایتا کاربر یا کاربران در این

Service

 Groupها تعریف و مدیریت میشوند.
این سطح از طریق نشانی  http:// 192.168.0.171/vispقابل دسترسی است.

• سطح کاربران نهائی USER
در این سطح کاربران نهائی میتوانند از گزارشات و امکانات متنوع
استفاده کرده و در صورت کسب مجوز از سطح باالتر ( )VISPبه تعریف زیرکاربر
( )SubUserنیز اقدام نمایند.
این سطح از طریق نشانی  http:// 192.168.0.171/userقابل دسترسی است.

مجوز استفاده از

NetBill

احتما قبل از

 Activeمیبایست وارد  Shellدر

 NetBillشده و دستور

(wget

) netbill.orgرا وارد کرده و بعد از  %100شدن به مرحله بعد مراجعه کنید.

www.NetBill.ir
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برای استفاده از نرمافزار

نرم افزار NetBill

 NetBillاحتیاج به مجوز معتبر برای استفاده از نرم

افزار دارید تا هنگامی که مجوز را وارد نکرده باشید  ،نرمافزار به درستی کار
نکرده و پیغامی همانند زیر پس از ورود به سیستم مشاهده خواهید کرد :

پس از نصب  ، NetBillبا وارد کردن آدرس زیر میتوانید به صفحه مدیریت کل دسترسی
پیدا کنید .
http://192.168.0.171/holder
حتما پس از ورود با سطح  Holderرمزهای عبور پیش فرض را از منوی سمت چپ
وگزینه  Manage Adminsتغییر دهید.
در صورتی که همه چیز بدرستی نصب و پیکربندی شده باشد صفحه زیر به شما نمایش
داده خواهد شد .
که میتوانید با نام کاربری  adminو رمز عبور پیش فرض  xxxxوارد شوید.

www.NetBill.ir
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برای فعال سازی

NetBill

از طریق گزینه

نرم افزار NetBill

Options->License Information

عدد

موسوم به  SIDو مشخصاتی از قبیل نام  ،شماره تماس و تعداد کاربر همزمان را با
ورود به نشانی اینترنتی  www.NetBill.irبه صورت دقیق در قسمت درخواست مجوز وارد
کرده و منتظر  Emailحاوی اطالعات  Activationبمانید .پس از آن از طریق گزینه
 Activateمیتوانید اطالعات شامل  Serial Noو

Activation Key

را وارد کرده و NetBill

را برای کار آماده نمائید.
در پروسه  Activationباید موارد زیر را در نظر داشته باشید.
✓ تنها از اطالعاتی که از طریق  Emailو مختص  NetBillشما برایتان ارسال میشود
استفاده کنید.
✓ در حفظ و نگهداری  Emailحاوی این اطالعات کوشا باشید.
✓  NetBillبدون انجام عمل فعال سازی قابل استفاده نیست و فقط به صورت
نمایشی کار خواهد کرد.
✓ برای فعال سازی  ،حتما  NetBillباید با اینترنت ارتباط داشته و بتواند ضمن
دسترسی به پورت  80سایت  www.NetBill.orgبتواند آنرا  resolveکند (تنظیم
صحیح  DNSو  GateWayبسیار حیاتی است).
✓ پس از فعال سازی  ،پیغامهای مبنی بر عدم فعال بودن  NetBillاز رابط کاربری
آن حذف شده و در قسمت  License Informationاطالعات مربوط به  Licenseخریداری
شده قابل مشاهده خواهد بود.

www.NetBill.ir
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تنظیم

NetBill

در سطح

پس از ورود به نرم

نرم افزار NetBill

HOLDER

افزار با سطح دسترسی

 Holderدر سمت چپ خود منوی زیر را

مشاهده میکنید :

در زیر به شرح هر یک از این قسمتها خواهیم پرداخت :

MANAGE RESOURCES
از این قسمت به مدیریت منابع خواهید پرداخت  ،تنظیمات مربوط به سرور های
، Radius

 IP Poolها  SMS Carrier ،ها  VOIP ،و گروه بندیهای مربوط به

 NASها

همگی در این قسمت قرار دارند.

• Servers
در این قسمت میتوانید به تعریف  RADIUSسرور

بپردازید  ،یکی از امکانات

جالب  NetBillاین است که میتوان شش نوع  RADIUSسرور برای آن تعریف کرد ،با این
کار امنیت بیشتری برای دیتابیس و  RADIUSسرور فراهم خواهد شد
www.NetBill.ir
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نرم افزار NetBill

.

o

Name

در این قسمت نام  Radiusرا وارد میکنیم.

Server Type o
با توجه به اینکه کلیه ارتباطات با  NetBillبه صورت خودکار از طریق دیوار آتش
درونی آن کنترل میشود  ،به صورت پیش فرض هیچ دستگاهی حق برقراری ارتباط با
 NetBillرا نخواهد داشت .برای شناساندن دستگاههای موجود در شبکه که نیازمند
برقراری ارتباط با  NetBillهستند  ،از طریق این گزینه باید آنها را به سیستم
معرفی نمود .بدیهی است پس از تعریف هر یک از سیستمها در این قسمت  ،برحسب نوع
سرویسی که آن سیستم با  NetBillخواهد داشت  ،دسترسی متناظر آن باز خواهد شد.
سیستمهایی که مجازند از طریق این گزینه با  NetBillارتباط برقرار کنند  ،به شرح
زیر میباشند :
✓ NetBill Radius/WWW
در شبکه های با ترافیک باال میتوان از یک یا چند  NetBillبه صورت توزیع شده به
عنوان  Radius Serverاستفاده نمود .در اینصورت باید تک تک Radius Serverهای از
این دست را به  NetBillمرکزی معرفی نمود.
✓ NetBill LOG Archive
در شبکه هایی که الگ کانکشن زیادی از کاربران در سرور قرار میگیرد و مشکالتی
بوجود می آورد باید محل ذخیره سازی الگ ها را به سرور دیگری انتقال دهیم و آی
پی سرور مورد نظر را در اینجا اضافه کنیم .در تنظیمات  System Profileنیز باید
مقدار COMPLETE_LOG Archive Setting
را به  ONتغییر دهیم و با نرم افزار

 Puttyبه سرور متصل شده و با دستور

vi

 /etc/NetBill.confسطر  server_type =archiveرا به آخرین سطر آن اضافه می کنیم.
✓ Proxy Radius
هرگاه قرار باشد  NetBillاز طریق یک  Proxy Radiusدرخواستهای خود را ارسال و
دریافت نماید  ،باید آن  Radius Serverبا این گزینه به سیستم مرکزی معرفی گردد.
در این حالت  NASها در خواستهای خود را هم به اکانتیگ محلی و هم به سیستم
 NetBillارسال کرده و هر کدام که صحت آن اعتبار را تایید کردند به کاربر اجازه
www.NetBill.ir
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ورود خواهند داد  ،از این قابلیت برای اتصال سیستمهای  Accountingدر چند  ISPبه
یکدیگر استفاده میشود.
✓ Parent Radius
این حالت هنگامی بکار میرود که بخواهیم صحت یک شناسه کاربر و کلمه عبور
کاربری را که بر روی  RADIUSسرور دیگر قرار دارد بررسی کنیم .در این حالت ،
کاربرانی که رمز عبور آنها در  NetBillکلمه  importتعریف شده و برای اولین بار از
طریق سیستم  NetBillوارد شبکه میشوند ،

تقاضای آن به  RADIUSسرور دیگر فرستاده

شده و پس از دریافت پاسخ Remote RADIUS

مبنی بر صحت کلمه عبور  ،کلمه عبور

کاربر مربوطه در  NetBillذخیره شده و برای دفعات بعد  ،از این کلمه عبور برای
شناسائی کاربر استفاده خواهد شد .از این حالت بیشتر برای انتقال کلمات عبور
کاربران از یک اکانتیگ به سیستم  NetBillاستفاده میشود.
✓ Active Directory
در این حالت میتوان کاربران را از

 Active Directoryخوانده و در  NetBillوارد

نماییم .
✓ ....: Rsync Server
✓ ...:RSyslog
✓ ...: MySQL HA
✓ Symantec Backup Server

IP o
آی پی  Radiusرا وارد میکنیم.

Radius Secret o
یک کلمه مشترک را انتخاب و با

آن ارتباط دو  Radiusرا برقرار میکنیم.

AS Groups
در  NetBillمیتوان براي  Access Serverها گروه تعریف کرد و همزمان چند  ASرا
به یک گروه اضافه کرد .این منو در  NetBillاین امکان را براي متصل کردن چند AS
در مکانهای مختلف  ،برای استفاده از یک  NetBillبه ما می دهد.

Group Name o

www.NetBill.ir
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در این قسمت نامي را برای گروه انتخاب کنید .این نام به عنوان گروه  Nasهاي
شما میباشد و چند  Nasهمزمان میتوانند در این گروه باشند.

Description o
در اینجا توضیحات الزم برای گروه مورد نظر قرار می دهیم.

• Access Servers
برای تعریف  NASاز قسمت  Access Serversبر روی دکمه add new

کلیک کنید

شکل

زیر نمایش داده خواهد شد.

NAS short name o
در این قسمت نام اختصاری برای دسترسی راحت به  NASجاری اختصاص می دهیم.

NAS Name o
نامی که  NASدر شبکه به آن نام شناخته میشود.

Owner ISP o
 ISPصاحب این  NASکه آنرا برای استفاده در شبکه به اشتراک میگذارد..

PerHour Charge o
هر  NASمتعلق به یک  ISPبوده و قیمت خرید هر ساعت سرویس را  ISPمزبور مشخص
کرده و در این قسمت وارد کنید .در این صورت به ازاء هر ساعت استفاده کاربران
سیستم از این  NASبه میزان این مقدار به حساب بستانکار  ISPمزبور افزوده
www.NetBill.ir

19

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

خواهد شد .هر  ISPمیتواند مقداری را به ازای هر ساعت استفاده از  NASخود از
شرکت صاحب  NetBillمطالبه کند که این مقدار در این فیلد مشخص خواهد شد.

IP Address o
آدرس  IPرا برای  NASمشخص کنید.

NAS Detection method o
در این قسمت روش تشخیص  NASرا برای استفاده در شبکه تعیین می کنیم؛
✓ NAS IP Address
بر اساس آی پی اختصاص داده شده به سرور NAs
✓ Start Port & End por
پورت شروع و پایان را برای  NASمشخص کنید .با استفاده از این گزینه
میتوانید از یک  NASبرای دو یا چند سرشماره مختلف ( بر حسب شماره شروع و
پایان  )Portاستفاده نمود .مقدار  0به معنای تمامی پورتها خواهد بود.
✓ )Calling Number/Service Name (DNIS
اگر در  Access Serverخود چند لینک  E1با سر شماره های مختلف دارید میتوانید
از این گزینه با وارد کردن  DNISبرای هر یک از شماره های فوق یک  NASجدا
تعریف کرده و آنرا از سایر خطوط جدا نمایید
✓ Roaming Path Prefix
✓ NAS Port ID Prefix

NAS Type o
از این قسمت نوع  NASرا مشخص کنید.

Vedicis Smart NAS o
Interim Update Period o
این قسمت را باید طبق تنظیمات  Radiusسرور خود انجام دهید که برای ارتباط با
NetBill

این مقدار را برابر  3دقیقه قرار میدهیم  ،در غیر این صورت کاربرهای

شما از لیست  Online Userها در نرم افزار  Radiusحذف میشوند  ،در حالی که هنوز
متصل هستند.

NAS Port Attribute Generated By o
✓ NAS
با انتخاب این گزینه عمل  Attributeکردن  Portها را  NASانجام می دهد.
✓ NetBill
با انتخاب این گزینه  Attributeکردن  Portها را  NetBillانجام می دهد.

o

Shaping Method

www.NetBill.ir

20

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

✓  : Rate Limitبه صورت  Defaultاکثر روتر سیسکوها و میکروتیک ها از این روش
استفاده می کنند که پارامترهای مشخص شده در سرویس گروپ  ،عینا با دستور
rate_limitبه راتر ارسال می شوند.

Tx Rate Apply Policy

o

 :در بعضی از انواع روتر سیسکوها با ورژن باال

از این روش استفاده کنیم .ابتدا باید  PolicyMapهایی با پارامترهای
سرویس گروپ و با همان نام مثال  512kbدر روتر

ایجاد کرده و سپس نت

بیل  ،عدد مربوط به  Rx ، Txرا عینا بعنوان نام  PolicyMapبه سمت
روتر می فرستد.

When concurrent user logging from same CLID o
این گزینه به شما اجازه می دهد که در صورت کانکتی هم زمان یک یوزر با CLID
یکسان ،عملیات مناسب را انتخاب

نمایید.

Ignore User's Properties/Restrictions o
در اینجا می توانید تعیین کنید که دراین  NASکدام یک از ویزگی های کاربر
ندیده گرفته شود.

Override User's Max Simultaneous Login o
در صورت غیر فعال بودن این گزینه تعداد کانکتی هم زمان از طریق یک یوزر د رهر
یوزر قابل تغییر خواهد بود و در صورت فعال شدن حتی با تغییر دستی این مقدار در
سمت یوزر  ،مقدار وارد شده در این قسمت برای آن ست میگردد.

Radius SecretKey o
تنظیمات کلمه Secret

برای ارتباط دو

RADIUS

Disconnect Method o
✓ POD
اگر  NASمورد نظر شما این فیلد را پشتیبانی میکند مقدار آن را وارد کنید  ،از
این فیلد برای  Disconnectکردن کاربران در بعضی از  NASها استفاده میشود برای
فعال سازی آن در روتر های سیسکو میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :
Router# aaa pod server auth-type any ignore server-key
بهتر است مقدار پیش فرض را برای آن برگزینید.
برای  Disconnectکردن  ،تنظیم صحیح گزینه  Portالزامی است.
✓ Telnet
اگر  NASمورد نظر شما این فیلد را پشتیبانی میکند مانند اکسس سرور Huawei
 ،با قرار دادن نام کاربری و رمز عبور  NASدر این فیلد می توان برای Disconnect
کردن کاربران از آن استفاده کنید.

Auth Method o

www.NetBill.ir
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میتوانید راه های مختلف برای تعیین هویت ( )Authenticationمشترک را انتخاب
نمایید.
✓ NORMAL
در این روش مشترک با  Usernameتعریف شده در  NetBillتعیین هویت می شود.
✓ ANI
در این روش  CallerID / MACمشترک به عنوان

 Usernameانتخاب میشود

✓ DID
در این روش شماره مقصدی که مشترک انتخاب و شماره گیری میکند به عنوان
 Usernameآن مشترک ذخیره میشود
✓ IN
با انتخاب این گزینه  NAS shotr nameشما به عنوان  Usernameذخیره میشود
✓ DIDI
✓ GPP-IMSI3
✓ Noath

Automatic User Generation with o
تولید خودکار کاربر هنگام اتصال ( هر نام کاربری و رمز عبوری که برای بار
اول وارد شود در سیستم بعنوان کاربر ایجاد می شود )
✓ Username
در این روش کاربر با نام کاربری ایجاد می شود.
✓ CallerID / MAC
در این روش کاربر با  MACورودی آن ایجاد می شود.
✓ Into VISP : Service Group
✓ پس از تولید خودکار کاربر  ،آنرا به سرویس گروه مشخص شده متصل می کند.

SNMP Community(ReadOnly) o
تنظیمات مربوط به استفاده از  SNMPدر حالت مانیتورینگ میباشد.
✓ Draw Bandwith MRTG
با انتخاب این گزینه در  MRTGمقدار مصرف پهنای باند را نشان خواهد داد.

Username Perfix Remove o
این گزینه برای نادیده گرفتن پیشوند کاربران می باشد که با وارد کردن حروف و
یا اعداد مورد نظر در کادر این کار صورت میگیرد.

Username Suffix Remove o
این گزینه برای نادیده گرفتن پسوند کاربران می باشد که با وارد کردن حروف و
یا اعداد مورد نظر در کادر این کار صورت میگیرد.

www.NetBill.ir
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• RoamingPath Bypass

Name o
اسم روال تعیین شده RoamingPath

Prefix o
پیشوند در نظر گرفه برای نمایش RoamingPath
:Description o
ثبت توضیحات
:Status o
فعال یا غیرفعال کردن سرویس

• IP Pool
در این قسمت میتوانید به تنظیمات  IP Poolبپردازید.
برای اضافه کردن یک  IP Poolبر روی دکمه Add New

www.NetBill.ir
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در استفاده از  IP Poolدقت کنید که باید نام IP Pool

تعریف شده با نام

 IP Poolموجود بر روی روتر یکی باشد .

Pool Name o
نامی که  IP Poolدر شبکه به آن نام شناخته میشود.

IP Start o
اولین  IPکه محدوده  IP Poolدر آن تعریف می شود.

IP End o
آخرین  IPکه محدوده  IP Poolدر آن تعریف می شود.

Manage IP Pool At o
✓ NAS Side
با انتخاب این گزینه  IP Poolها از طریق  Access Serverمدیریت میشود.
✓ NetBill Side
با انتخاب این گزینه  IP Poolها از  NetBillمدیریت میشود.
الزم به ذکر است در این بخش میتوان با انتخاب گزینه های ( First Time Connected
 Usersیا  Expired Usersیا

 ) Low Cradit Overlimited Usersدر هنگام پایان تاریخ

انقضا کاربران (زمانی و یا حجمی)  IP-Poolمشخصی را به این گروه کاربران اختصاص
داد.

•

SMS Carrier

با کلیک بر روی دکمه

 Add Newمیتوانید یک  SMSCarrierحدید اضافه کنید.

Gateway / Name o
یک نام برای  Gatewayانتخاب کنید.

Gateway / Number o
در این قسمت شماره خط سرویس  SMSرا وارد میکنیم.
✓ URL Call
www.NetBill.ir
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با انتخاب این گزینه قابلیت اضافه نمودن درگاه  SMSخارجی به غیر از شرکت
مگفا توسط  URLامکان پذیر می باشد.

Send URL o
لینک وب سرویس مگفا باید با موارد نام کاربری ( )usernameکلمه عبور و اسم
دامین که شرکت مگفا به شما اختصاص میدهد تصحیح شود.

Verification Message o
پیام تاییدیه ای که برای کاربران فرستاده می شود را در اینجا وارد می کنیم.

Status o
وضعیت سرویس را  Enableکنید.

* دقت داشته باشید که برای تعریف یک سرویس پیاام کوتااه حتماا
باید این قسمت تعریف شده باشد*.
• تعریف VoIP Carriers
هر  ISPبر اساس نیاز و سیاستهای خود از یک یا چند  Carrierسرویس خود را تهیه
می کند لذا برای تعریف آن از این قسمت استفاده می کنیم .این قسمت شامل دو بخش
 Automatic Route Planو  Zone Exceptionمی باشد.
با کلیک بر روی گزینه  Add Newمیتوانید یک  Carrierجدید اضافه کنید.

Name o
نام  Carrierخود را در این قسمت وارد نمایید

IP o
 IP Carrierرا در این قسمت وارد نمایید

Routing Dial Patter o
در

 NetBillبا تعریف  Routing Dial Patternبرای هر  Carrierو ارسال آن به روتر

برای شناسایی  Carrierها از این قسمت استفاده میشود

Currency Exchange Rate o
www.NetBill.ir
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مقدار ضریب  Rateرا میتوان انتخاب کرد  ،مقداری که در این قسمت وارد می کنید
در نرخ مبلغ سرویسی که از  Carrierمی گیرید ضرب می شود اگر عدد  1باشد همان
مبلغ اصلی منظور میگردد

Time zone o
ساعت را به وقت محلی تنظیم می کند.
سه قسمت زیر را با توجه به مقدار نرخ محاسبه ای که  Carrierدر اختیار ما قرار
می دهد تکمیل می کنیم

First Pulse Length o
با انتخاب این گزینه میتوانید مشخص کنید که در  Pulseابتدایی از کاربر به چه
میزان کسر شود به طور مثال اگر اولین  Pulseرا  60انتخاب کنید کاربر به محض
اتصال حتی اگر  10ثانیه مکالمه داشته باشد به میزان  60ثانیه از اعتبار آن
کاربر کسر میگردد.

Next Pluses Length o
با انتخاب این گزینه مشخص میکنید که  Pulseهای بعدی هر کدام به چه میزان از
کاربر کسر گردد

Free Pulse Length o
این قسمت برای تعریف زمان پالس رایگان برای کاربر می باشد که اصوآل در ابتدای
مکالمه منظور می گردد  ،بعنوان مثال می توانین  10ثانیه ابتدای هر مکالمه را
با وارد کردن عدد  10بصورت رایگان تعریف کنید.

• Automatic RoutePlan
در این قسمت می توانید مشخص کنید که بر چه اساسی یک ارتباط بر قرار شود  ،با
کلیک بر روی گزینه  Add Newمی توانیم رویه خاصی را از جمله کمترین هزینه ،
بهترین کیفیت و یا عبور از یک  Carrierخاص بصورت ثابت را تعریف کنیم.
Holder  Manage Resources  VOIP Carriers  Automatic RoutePlan

Name o
یک نام برای  Route Planانتخاب کنید

Route Policy o
سیاست های

مسیریابی

✓ Static Route
www.NetBill.ir
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مسیریابی بصورت دستی
✓ Least Cost Route
مسیریابی بر اساس کمترین هزینه
✓ Best Quality Route
مسیر یابی بر اساس بهترین کیفیت

• Add Carrier To RoutePlan
پس از اضافه کردن صفحه مانند زیر خواهد بود که می توانید لیستی از Automatic
 RoutePlanرا مشاهده کنید  ،با کلیک بر روی  Add Carrier To Routeplanمی توانید
یک  Carrierکه از قبل تعریف کرده اید به آن اضافه کنید.

• Zone Exceptions

www.NetBill.ir
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Manage ISPs
در این قسمت میتوانید به تعریف  ISPبپردازید.

 ISPسطح دوم سیستم است که از سطح اول امکانات دسترسی به اینترنت را دریافت
کرده و در اختیار سطح پایینتر خود یعنی  VISPقرار میدهد ISP .میتواند خود صاحب
 NAS/NASباشد که از طریق  Manage Resourceتوسط مدیر سیستم در سطح  Holderتعریف
میشود یا اینکه تنها یک فروشنده بزرگ است که میتواند چندین ) Reseller (VISPرا
اداره نماید .برای اضافه کردن یک  ISPوارد قسمت مربوطه شده و بر روی دکمه Add
New

کلیک کنید .صفحه زیر نمایان خواهد شد.

www.NetBill.ir
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ISP Name o
یک نام برای  ISPتعریف کنید.

ISP Admin Username o
نام کاربری مدیر ارشد ( ISPکه همان نام  ISPخواهد بود).

ISP Admin Password o
رمز عبور برای مدیر  ISPمورد نظر.

ISP Admin Email o
 Emailمعتبر برای مدیر .ISP

Expire Date o
تاریخ انقضای  .ISPبدیهی است پس از آن تاریخ کلیه کاربران و  VISPتحت
مدیریت این  ISPامکان ورود به سیستم نخواهند داشت..
با کلیک بر روی دکمه  Moreمیتوانید به اطاعات بیشتری دسترسی پیدا کنید.

Status o
وضعیت دسترسی آن  ISPرا مشخص میکند که میتوانید یکی از  ۳گزینه  ،فعال  ،غیر
فعال و منقضی شده را انتخاب کنید.

Export o
از این قسمت میتوانید مجوز استخراج اطالعات کاربران را به  ISPاعطاء کنید.

Payment Method o
در این روش میتوانید انتخاب کنید که  ISPمورد نظر امکان منفی شدن اعتبار خود
را داشته باشد.
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✓ اگر  PrePaidرا انتخاب کنید بدین معنی است که  ISPمورد نظر فقط به میزان
اعتبار وارد شده حق استفاده دارد
✓ اگر گزینه  PostPaidرا انتخاب کنید بدین معنی است که

 ISPمورد نظر

میتواند اعتبار منفی نیز داده باشد .

NotPaid Credit o
در این قسمت مشخص میکنید که چه میزان اعتبار به  ISPاختصاص داده شده
که هنوز آن را پرداخت نکرده است ( بدهکار ).

Paid Credit o
میزان اعتباری که پرداخت شده است را در این قسمت مشخص کنید.

Total Credit o
میزان کل اعتبار  ISPرا مشخص میکند.

Allowed Low Balance Level o
مشخص میکنید که تا چه میزان بعد از اتمام اعتبار یک  ISPبه آن اجازه
استفاده داده شود ( تا چه میزان اعتبار منفی به آن اختصاص پیدا کند ).

Max Online Users o
حداکثر تعداد کاربران آنالین.

Max Users o
حداکثر تعداد کاربران قابل تعریف.

SHETAB Payment Gatewaye Exchange Rate o
 oگزینه برای نرخ محاسبه سامانه شتاب میباشد

Description o
در این قسمت توضیحاتی که برای کاربران وجود دارد را میتوانید وارد کنید .
بعد از تعریف یک ISPمی توانید آن را ویرایش نمایید،
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Manage VISPs
این گزینه برای مدیریت کلی بر روی

 VISPمیباشد و میتوان اجازه استفاده از

 IP-Poolو مدیریت آن را پس از انتخاب  VISPمورد نظر در صفحه  Edit VISPصادر کرد.

Manage Users
با کلیک بر روی این قسمت میتوانید اطالعات مربوط به کاربران موجود در سیستم
را مشاهده کنید و یا کاربر جدید به سیستم اضافه کنید.
تنها سطح مدیریتی که امکان اضافه  ،حذف و ویرایش کاربران را دارد  ،سطح
 VISPاست پس برای اضافه کردن کاربر باید در سطح  VISPبه سیستم وارد شوید.
www.NetBill.ir
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از قسمت  Queryمیتوانید گزارشی بر اساس مقادیر نام کاربری  ،شماره سریال
و  ...از کاربران موجود در سیستم بگیرید  ،با خالی گذاشتن آنها

در سطح VISP

میتوانید کلیه کاربران موجود برای آن  VISPرا مشاهده کنید.
رنگهای مشخص شده برای هر کاربر معانی مختلفی دارند
حساب کاربر فعال و دارای اعتبار کافی برای اتصال میباشد.
حساب کاربر (توسط مدیر سیستم) مسدود شده است.
حساب کاربر منقضی شده است.
اعتبارحساب کاربر به پایان رسیده است.
از این حساب هنوز استفاده نشده است.
کاربرانی که این ستاره را دارند کاربرانی هستند که مبلغی برای
آنها محاسبه نمیشود و اگر اعتبارشان منفی شود باز هم اتصالشان برقرار میشود .

• Online Users
در این قسمت میتوانید کاربرانی که هم اکنون به سیستم متصل هستند را مشاهده
کنید و با کلیک بر روی  Show Detailsمیتوانید جزئیات بیشتری از اتصال آنها را
از جمله  VISP ، Caller ID ، Connect Time ، IP Addressو  ...را مشاهده کنید.
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• Summary
در این قسمت پارامتر های مصرف شده توسط  ISPو میزان مصرف آن نمایش داده
میشود.

• User Phonebook
از این قسمت با

انتخاب فید های فیلتر و نوع فایل می توانید یک گزارش خروجی

شامل ,Username,CallerID,Shortcut No. Name,DestinationNoداشته باشید

www.NetBill.ir
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Bulk Operation

در این قسمت میتوانید بر اساس شروطی  ،تغییراتی را به طور کلی بر روی گروهی
از کاربران سیستم اعمال کنید .در هر مر حله پس از اعمال شروط و تغییرات با
کلیک بر روی دکمه  Nextمیتوانید

ادامه عملیات را دنبال کنید.

برای مثال فرض کنید میخواهید لیستی از تمامی کاربران تعریف شدهی مربوط به
 ISPخاصی با نام  Ghasedakرا در فایلی استخراج کنید و یا وضعیت آنها را به غیر
فعال تغییر دهید ،برای این کار همانند شکل زیر عمل

میکنیم :

پس از کیلک بر روی دکمه  Nextبا توجه به شروطی که اعمال کرده بودید  ،لیستی
از کاربران شامل آن شروط برای شما نمایش داده میشود :
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34

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

در صفحه بعدی میتوانید نوع عملیات را مشخص کنید

و با کلیک بر روی دکمه

 Nextو پس از پاسخ دادن به سوال تاییدیه  ،میتوانید

نتیجه کار را مشاهده کنید.

Manage Services
این قسمت شامل  ۲بخش است که در هر کدام میتوانید به تعریف یکی از سرویسهای
 NET,VoIPو  SMSاقدام کنید.

www.NetBill.ir
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• NET Services

با کلیک بر روی دکمه

Add New

صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده میشود که

میتوانید به تعریف سرویس جدید بپردازید.

o

Name

یک نام براي سرویس خود انتخاب کنید مثال Default :

o

ISP PerHour Charge Type 1 & 2

میزان شارژ هر  ISPبابت هر ساعت استفاده کاربران آن با استفاده از این دو
پارامتر قابل تعریف است .مجموع مقادیر دو پارامتر فوق برابر کل مقداری است که
به ازای هر ساعت استفاده کاربران یک  ، ISPاز اعتبار آن  ISPکم میشود.
برای مثال فرض کنید

سرویسی را برای یک  ISPتعریف کردهاید  ،که این سرویس

برای شما 100تومان هزینه در بر داشته و میخواهید برای هر ساعت استفاده از این
سرویس مبلغ  ۱۲۰تومان از  ISPدریافت کنید  ،برای این کار میتوانید  Type1را
برابر  ۱۰۰و  Type2را برابر  ۲۰تومان تعریف کنید که جمعا  120تومان خواهد شد،
این کار به شما کمک خواهد کرد که مقدار واقعی سود خود را از فروش سرویس بدست
آورید.

ISP PerDay Charge o
مشخص میکنید که به ازای هر روز استفادهی یک کاربر یک  ISPاز این سرویس چقدر
دریافت شود از این گزینه برای تعریف سرویسهای نامحدود استفاده خواهد شد .بدیهی
www.NetBill.ir
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است در تعریف سرویسهای نامحدود ،نمیتوان پارامترهای زمان و حجم تبادل اطالعات
را مقداردهی کرد .ضمنا ISP ،و به طبع آن  VISPدریافت کننده سرویسهای نامحدود
نیز نمیتواند بر اساس آن ،سرویسهای ساعتی و حجمی ایجاد کند بلکه تنها میتواند
سرویس نامحدود ،با قیمتی متفاوت و یا یکسان ایجاد نماید.

o
AS Group o
گروهی از  NASها که میتوانند از این سرویس استفاده کنند را مشخص کنید.
گروه بندی به این صورت انجام میشود که ما چندین  NASرا در یک گروه قرار
میدهیم و

 ISPرا برای این  AS Groupتعریف میکنیم.

Port Type o
نوع پورتی که کاربران با آن متصل میشوند برای مثال برای کاربران Dialup
گزینه

 Asyncرا انتخاب کنید.
باید توجه داشته باشید در هر زمان که سرویسی ساخته شد باید حتما این

سرویس به  ISPمورد نظر  Permitشود.

از ستون  Time Tableو با کلیک بر روی عدد موجود  ،میتوانید مشخص کنید که در
ساعات خاصی از روز یا هفته ،

قیمت هر ساعت استفاده از سرویس در چه مضربی ضرب

شود و یا اجازه استفاده در چه ساعاتی از شبانه روز از  ISPاستفاده کننده از
این سرویس گرفته شود.
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در شکل فوق با کلیک بر روی عدد صفر  ،صفحه جدیدی باز میشود که با کلیک بر
روی دکمه  Add Newمیتوانید یک  Time Tableجدیدی اضافه کنید.

Start Date o
تاریخ شروع این محدودیت را مشخص میکند.

End Date o
تاریخ پایان این محدودیت را مشخص میکند.

Start Time o
ساعت شروع این محدودیت را مشخص میکند.

End Time o
ساعت پایان این محدودیت را مشخص میکند.

Week Days o
روزهایی از هفته را که خواهان اعمال محدودیت هستید را مشخص کنید.

Roaming Path Prefix o
در صورت تکمیل کردن این فیلدمحدودیت مذکور در ارائه سرویس خواهید

داشت.

Tx/Rx Shaping Multiplier o
www.NetBill.ir
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Priority o
به محدودیت خود یک اولویت میدهید.

Multiplier o
در این قسمت مشخص میکنید که در ساعات تعریف شده برای این  Time Tableنرخ
شارژ با چه ضریبی محاسبه میشود.
 oاز ستون IP Poolهم می توانید  poolمورد نظر خود را برای سرویس
انتخاب نمایید

• VOIP Services
با کلیک بر روی گزینه  Add Newصفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده میشود که
میتوانید به تعریف سرویس جدید بپردازید.
Holder Manage Services VoIP Services
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Name

یک نام برای سرویس خود انتخاب کنید بعنوان مثال default :

o

Do not route call if its profit was less than

در این قسمت میتوان با تعیین  %انتخاب کرد که اگر سرویسی کمتر از مقدار
تعیین شده سود داشته باشد تماسی به آن ارسال نشود.

AS Group o
گروهی از  NASها که میتوانند از این سرویس استفاده کنند را مشخص کنید.

RoutePlan o
در این قسمت می توانید مشخص کنید که بر چه اساسی یک ارتباط بر قرار شود.

First Pulse Length o
مشخص می کنید که اولین پالس چه مدت خواهد بود برای مثال اگر شما مقدار 10
ثانیه را وارد کنید ،تمامی تماس های زیر  10ثانیه برای مشتری یک پالس خواهد
بود.

Next Pulses Length o
مشخص می کنید که بعد از پالس اول ،پالس های بعدی به چه میزان از زمان خواهند
بود.

Free Pulse Length o
مشخص می کنید که پالس رایگان به چه میزان خواهد بود.
باید توجه داشته باشید در هر زمان که سرویسی ساخته شد باید حتما این سرویس
به  ISPموردنظر  Permitشود.
برای انجام این کار روی  Permited ISPکلیک کرده و نام  ISPمورد نظر را انتخاب
مطابق شکل زیر  Addکنید.
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در ستون  Service Nameمی توانید لیستی از سرویس های موجود را مشاهده کنید
از ستون  Permited ISPsمی توانید مشخص کنید که کدام  ، ISPاجازه استفاده از
این سرویس را خواهد داشت.
از ستون  Rate Tableمی توانید مشخص کنید که بر اساس چه نرخی ،هر یک از تماس
های گرفته شده از طریق سرویس Voiceمحاسبه شود.

برای این کار بر روی عدد این ستون کلیک کرده و صفحه ای همانند باال نمایش
داده میشود که با کلیک بر روی گزینه add newمی توانید  Rateجدیدی تعریف کنید.

Rate Table Name o
ابتدا برای آن یک نام مشخص کنید.

Effective date o
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در این قسمت مشخص می کنید که از چه تاریخی این قیمت اعمال شود.

Copy Prefixes from Table o
در این قسمت می توانید مشخص کنید که آیا خواهان اضافه کردن  Prefixها از یک
 Rate tableکه قبال تعریف کرده اید به این

 Rate Tableهستید با خیر.

از ستون  Prefixesمی توانید مشخص کنید که هر مسیر ارتباطی به چه میزان شارژ
شود  ،برای مثال با کلیک بر روی عدد موجود در این ستون صفحه جدیدی باز خواهد
شد.
توجه کنید ابتدا جهت اضافه کردن

 Perfixمورد نظر خود باید یک  Perfixبصورت

پیشفرض اضافه نمایید  ،برای این کار پس از ورود به این صفحه بر روی Add new
کلیک کنید.
حال با کلیک مجدد بر روی  Add Newمی توانید یک
مثال می خواهیم تماس های با پیش شماره

 Prefixجدید ایجاد کنید .برای

 ( 0049آلمان) برای هر دقیقه مقدار

 0.95دالر  ،شارژ شوند .

از قسمت  Prefix Codeمقدار  0049را وارد کرده  ،از قسمت  Nameبرای آن یک نام
انتخاب می کنیم و از قسمت آخر میزان شارژ برای هر دقیقه ارتباط را تعریف می

کنید.

از ستون  Time Tableو با کلیک بر روی عدد موجود  ،می توانید مشخص کنید که در
ساعات خاصی از روز یا هفته ،

قیمت هر ساعت استفاده از سرویس در چه مضربی ضرب

شود و یا اجازه استفاده در چه ساعاتی از شبانه روز از  ISPاستفاده کننده از
این سرویس گرفته شود.
www.NetBill.ir

42

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

در شکل فوق با کلیک بر روی عدد  ، 0صفحه جدیدی باز می شود که با کلیک بر
روی گزینه  AddNewمی توانید یک  Time Tableجدیدی اضافه کنید.

Start Date o
تاریخ شروع این محدودیت را مشخص می کند.

End Date o
تاریخ پایان این محدودیت را مشخص می کند.

Start Time o
ساعت شروع این محدودیت را مشخص می کند.

End Time o
ساعت پایان این محدودیت را مشخص می کند.

Week Days o
روز هایی از هفته را که خواهان اعمال محدودیت هستید را مشخص کنید.

Priority o
به محدودیت خود یک اولویت می دهید.
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Multiplier o
در این قسمت مشخص می کنید که در ساعات تعریف شده برای این  Time Tableنرخ
شارژ با چه ضریبی محاسبه میشود.

• SMS Services
با کلیک بر روی دکمه

Add

صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده میشود که

میتوانید به تعریف سرویس  SMSجدید بپردازید.

از ستون  Rate Tableمیتوانید مشخص کنید که بر اساس چه نرخی  ،هر یک از پیامک
های ارسال شده از طریق سرویس  SMSمحاسبه شود و با تعریف هر  Prefixمیزان نرخ
ارسال  SMSرا برای آن مشخص کرد.

یادآوری :به یاد داشته باشید که برای تعریف سرویس  SMSحتما باید یک SMS
 carrierداشته باشید

•

Manage Admins
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در این قسمت میتوانید برای سیستم نرمافزار یک  Adminتعریف کرده و مجوز های
الزم را برای دسترسی به قسمتهای مختلف  NetBillاهدا

کنید

نام کاربری  Adminبه عنوان یک  Super Userو نام کاربری  mrtgبرای گرافهای
سیستم و نام کاربری  Supportبه عنوان

پاسخگوی کاربران

از  Adminهای از پیش

تعریف شده سیستم هستند .همچنین میتوانید یک نام کاربری  craجهت ارائه به
سازمان تنظیم مقررات برای دسترسی به گزارش اطالعات کاربران بسازید.
الزم به ذکر است پس از ساختن نام کاربری  craبرای سازمان تنظیم مقررات فقط
سطح دسترسی  CRA Access Logرا در بخش  Permissionsبه این کاربر اختصاص دهید.
لینک ورود جهت دسترسی به گزارش کاربران (مختص سازمان مقررات) :
http://192.168.0.171/cra
با کلیک بر روی گزینه  Activitiesمیتوانید

گزارشی از فعالیتهای  Adminمورد

نظر را مشاهده کنید.

با کلیک بر روی گزینه  Permissionsمیتوانید مجوز دسترسی به هر قسمت را با تیک
زدن آن مشخص کنید
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به تعریف یک  Adminجدید برای سیستم

بپردازید.

ابتدا یک نام کاربری و رمز عبور و همچنین نام برای  Adminجدید تعریف کنید.
✓ Permitted IP
میتوانید دسترسی به صفحه مدیریت را برای یک

 Adminخاص بر روی یک  IPکه در

این قسمت مشخص میشود محدود کنید .در قسمت  Statusمیتوانید وضعیت این  Adminرا
به صورت فعال یا غیر فعال مشخص کنید

www.NetBill.ir

46

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

تنظیم  NetBillدر سطح ISP
بعد از ورود در سطح مدیریتی  ، ISPصفحه ای بمانند زیر نمایش داده خواهد شد
که بسیاری از قسمتهای آن همانند صفحه مدیریتی  Holderاست و ما در این جا فقط
موارد متفاوت را توضیح میدهیم.

AS Groups
در این قسمت لیستی از  NASهایی را که  Holderبرای آن  ISPتعریف کرده است را
میتوانید مشاهده کنید.

Manage VISPs
از این قسمت میتوانید  VISPجدیدی برای خود تعریف کنید یا لیستی از  VISPهای
تعریف شده از قبل را مشاهده کنید .برای تعریف یک  VISPجدید همانند تعریف یک
 ISPدر سطح

 Holderبر روی عالمت  Addکلیک کنید ،کلیه موارد موجود همانند تعریف

 ISPخواهد بود.
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برای وارد شدن در سطح  VISPمیتوانید با کلیک بر روی

 Login ASبا آن سطح

دسترسی وارد شوید.

Manage Services

• NET Services
از این قسمت میتوانید با توجه به سرویس اختصاص داده شده از طرف  Holderبرای
 VISPهای خود سرویس جدیدی تعریف کنید  ،سرویس یا سرویسهای

اختصاص داده شده

توسط  Holderرا میتوانید از قسمت  Parent Servicesمشاهده نمایید.
ISP  Manage Services  NET Services  Parent NET Services
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برای اضافه کردن سرویس جدید بر اساس سرویسی که میخواهید داشته باشید
Addnew

روی

کلیک کنید ( اگر سرویس اینترنت دارید گزینه  NET Servicesو اگر برای

تماس تلفنی است گزینه  VoIPرا انتخاب کنید)

VISP PerMB Charge o
در این قسمت مشخص میکنید که به ازای انتقال هر

مگابایت اطالعات  ،چه میزان از

اعتبار  VISPکاسته شود.

VISP PerHour Charge o
در این قسمت مشخص میکنید که به ازای هر

ساعت استفاده  ،چه میزان از اعتبار

 VISPکاسته شود.

VISP PerDay Charge o
در این قسمت مشخص میکنید که به ازای هر روز استفاده  ،چه میزان از اعتبار
 VISPکاسته شود.

Parent Service o
سرویسی را که برای شما از سمت  ISPبه ارث رسیده است را برای استفاده مشخص
کنید.
توجه داشته باشید اگر برای  ISPخود این گزینه را میسازید نیازی به وارد
کردن مبلغ نیست و میتوانید مبالغ را صفر وارد کنید.
با ایجاد سرویس صفحه زیر را میبینید که مشخصات سرویس ساخته شده را نمایش
میدهد .حال باید سرویس ساخته شده را به  VISPساخته شده  Permitکنید برای این
کار بر روی Permitted VISPs

کلیک میکنید و  VISPمورد نظر خود را به این سرویس

اضافه میکنید.
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از ستون  Time Tableمیتوانید مشخص کنید که در زمانهای مختلف  ،قوانین شارژ
مختلفی اعمال شود.

منو های دیگر مانند الیه های

 HOLDERمی باشد و اکثر الیاه هاای

تعریف شده پیش نیاز های الیه بعد می باشند
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تنظیم  NetBillدر سطحVISP

Manage Services
از این قسمت میتوانید با توجه به سرویس اختصاص داده شده از طرف  Holderبرای
 VISPهای خود سرویس جدیدی تعریف کنید  ،سرویس یا سرویسهای

اختصاص داده شده

توسط  Holderرا میتوانید از قسمت  Parent Servicesمشاهده نمایید.
ISP  Manage Services  NET Services  Parent NET Services

برای اضافه کردن سرویس جدید بر اساس سرویسی که میخواهید داشته باشید
Addnew

روی

کلیک کنید ( اگر سرویس اینترنت دارید گزینه  NET Servicesو اگر برای

تماس تلفنی است گزینه  VoIPرا انتخاب کنید)

User PerMB Charge o
در این قسمت مشخص میکنید که به ازای انتقال هر

مگابایت اطالعات  ،چه میزان

از اعتبار کاربر کاسته شود.

Tx Volume Charge Multiplier o
در این قسمت ضریب مقدار  Sendرا مشخص می کنیم که یه صورت پیشفرض  1می باشد.
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User PerHour Charge o
در این قسمت مشخص میکنید که به ازای هر

ساعت استفاده  ،چه میزان از اعتبار

کاربر کاسته شود.

User PerDay Charge o
در این قسمت مشخص میکنید که به ازای هر روز استفاده  ،چه میزان از اعتبار
کاربر کاسته شود.

Parent Service o
سرویسی را که برای شما از سمت  VISPبه ارث رسیده است را برای استفاده مشخص
کنید.
توجه داشته باشید اگر برای  VISPخود این گزینه را میسازید نیازی به وارد
کردن مبلغ نیست و میتوانید مبالغ را صفر وارد کنید.

• از ستون  Time Tableمیتوانید مشخص کنید که در زمانهای
مختلف  ،قوانین شارژ مختلفی اعمال شود.

توجه داشته باشید برای یک محصول time tableنهایی که در این الیه تعریف می شود
اعمال میگردد.

• Service Groups
از این قسمت میتوانید برای سرویسهای خود یک گروه تعریف کنید ،با کلیک بر روی
دکمه  add newمیتوانید به تعریف گروه جدید بپردازید.
با کلیک بر روی دکمه  Moreمیتوانید اطالعات بیشتری را مشاهده کنید.
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Group Name o
انتخاب نام برای یک گروه

Group Type o
با انتخاب مدل سرویس  Logهایی که در  CRAساخته میشود به تفکیک بوده و قابل
تشخیص خواهند بود .

Show Credit in form of o
در این قسمت مشخص میکنید که اعتبار کاربران بر اساس پول نمایش داده شود یا
بر اساس زمان.

o

Initial Paid Credit
مقدار مبلغ اولیه ایی که پرداخت شده و برای گروه در نظر گرفته میشود.

Initial NotPaid Credit o
مقدار مبلغی که به گروه اختصاص داده میشود ولی این مبلغ پرداخت نشده است و
به حساب بدهکاری گروه و زیر مجموعهها که شامل مشترکان میشود زده میشود.

Initial Deposit Credit o
مقدار اعتباری که به گروه به عنوان هدیه داده میشود.

Initial Expire Date Period o
بعد از اولین ارتباط این گروه ظرف مدت زمان مشخص  Expireمیشود.

Send SMS When Credit Become Less than o
ارسال پیامک قبل از اتمام اعتبار
)Log Browsed URL (WARNING: Heavy load
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با انتخاب این گزینه  Logکاربران در مورد  Browseسایتها در قسمت Report
ذخیره و نمایش داده میشود
توجه داشته باشید با تیک زدن این قسمت  ،بار باالیی روی سرور و روتر

شما

گذاشته میشود.
Restrict Group Limitations With CallerID
شما میتوانید با زدن این تیک داخل گروه یک  USERNAMEایجاد کنید و بعد از
ایجاد با این کاربر مقدار محدودی اعتبار دهید و بعد از اعتبار یعنی با این
USERNAME

همه

میتوانند

اتصال

پیدا

کنند

ولی

هر

کدام

از

Client

ها

فقط

میتوانند یکبار از این اعتبار استفاده کنند .این گزینه معموال برای مواقعی
انتخاب میشود که شما بخواهید اکانتی را به صورت تستی برای تعدادی برای مقدار
محدود ایجاد کنید
Set Remained Credit to zero on expire
با زدن این تیک بعد از  Expireشدن این گروه مقدار باقیمانده اعتبار این
گروه صفر میشود.
Draw MRTG Bandwith Graph
با فعال کردن این قسمت نرم افزار  MRTGمیتواند از نت بیل گزارش تهیه کند
Restrict User With Activation CallerID
با زدن این تیک

MAC Address

یا

Caller IDایی که اولین بار مشترک با رمز

خود وصل میشود ثبت شده بنابراین مشترک دیگر نمیتواند با همین رمز از محل دیگری
اتصال پیدا کند.
Deny User Profile Edit
با زدن این تیک مشترک نمیتواند  Profileخود را ویرایش نماید.

Authenticate Method o
نوعهای  Authenticateرا میتوانید مشخص کنید چون در  NetBillشما میتوانید انواع
 Radiusرا داشته باشید .
از این قسمت میتوانید انتخاب کنید که خود  Radius ، NetBillباشد یا کاربران از
 Active Directoryخوانده شوند و یا اینکه  Radiusدیگری را انتخاب کنید.
اگر از  AD1استفاده میکنید باید در قسمت

 Authenticate Methodنوع

 RADIUSرا  ADانتخاب و در فیلد هاي بعدي  IPو  Domainرا وارد
نمایید.
Priority
یک اولویت مشخص میکنید
Tx Rate
سرعت ارسال را مشخص میکند

Active Directory 1
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Rx Rate
سرعت دریافت را مشخص میکند
Min Tx Rate
میتوانید با نوشتن مقدار در این گزینه انتخاب کنید که مقدار سرعت ارسال
تضمین شده چقدر باشد.

Min Rx Rate
میتوانید با نوشتن مقدار در این گزینه انتخاب کنید که مقدار سرعت دریافت
تضمین شده چقدر باشد.
TX Burst
مقدار این فیلد به کاربر این اجازه را میدهد که مقداری بیشتر از  TX Rateرا
برای مدت زمانی که در فیلد  Burst Timeمشخص شده  ،به ارسال اطالعات بپردازد.
RX Burst
مقدار این فیلد به کاربر این اجازه را میدهد که مقداری بیشتر از  RX Rateرا
برای مدت زمانی که در فیلد  Burst Timeمشخص شده  ،به دریافت اطالعات بپردازد.
بنابراین با استفاده از این گزینه میتواند سرویس تعریف کنید که کاربران آن
سرویس صرفا در صورتی که برای مدت زمان کوتاهی نیاز به پهنای باند اضافی داشته
باشند  ،بتوانند از آن استفاده کنند و در غیر اینصورت  ،پهنای باند اضافی در
اختیار آنان قرار داده نخواهد شد.
Burst Time
مدت زمانی که کاربر میتواند از فیلد های  Burstاستفاده کند.
TX Burst Threshold
این قسمت بصورت اتوماتیک تنظیم میشود
RX Burst Threshold
این قسمت بصورت اتوماتیک تنظیم میشود
Daily tx Volume
حداکثر میزان ارسال اطالعات بر حسب مگابایت در یک روز
Daily Rx Volume
حداکثر میزان دریافت اطالعات بر حسب مگابایت در یک روز
Monthly tx Volume
حداکثر میزان ارسال اطالعات بر حسب مگابایت در یک ماه
Monthly Rx Volume
حداکثر میزان دریافت اطالعات بر حسب مگابایت در یک ماه
Daily Connection Time
حداکثر زمان اتصال در یک روز
Monthly Connection Time
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حداکثر زمان اتصال در یک ماه
Idle timeout
حداکثر مدت زمان بال استفاده یا همان زمان بیکاری سرویس
Max Session Time
حداکثر زمان آن الین بودن
Max Online Users
حداکثر تعداد کاربران همزمان
Multiply SHETAB Payments More Than
در این قسمت ضریب که برای شارژ از طریق شبکه شتاب شارژ میشود تعیین میشود

Description o
توضیحات ویژه برای این گروه
پس از تعریف گروه از قسمت

 Add Serviceمیتوانید سرویسهای مورد عالقه خود را

به گروه اضافه کنید.

• IP Pool
محدوده (مخزن) آی پی آدرس هایی که کاربران پس از اتصال به  NetBillدریافت می
کنند.
دقت داشته باشید در صورتی می تواندی در سطخ دسترسی VISPیک  IP Poolتعریف کنید
که در سطخ دسترسی  holderاین مجوز را به آن داده باشید
در غیر ایصورت  IPPoolمنصوب شده  holderبه سرویس تعریف شده تعلق میگیرد.
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Pool Name o
نامی برای محدوده انتخاب کنید.

IP Start & End o
آی پی ابتدایی و انتهایی محدوده آی پی آدرس ها

Manage IP Pool At o
✓ NAS Side
با انتخاب این گزینه کاربران آی پی الزم را از  NASدریافت می کنند.
✓ NetBill Side
با انتخاب این گزینه کاربران آی پی الزم را از  NetBillدریافت می کنند.

Use For o
در این قسمت محدوده آی پی آدرسی که فعال کردیم بصورت زیر قابل بکارگیری است.
✓ First Time Connected Users
کاربرانی که برای اولین بار به  NetBillمتصل شدند از این محدوده استفاده می
کنند.
✓ Expired Users
کاربرانی که نام کاربری آنها منقضی شده (زمانی یا حجمی) از این محدوده
استفاده می کنند.
✓ Low Credit/Overlimited User
کاربرانی که میزان دسترسی آنها به شبکه به پایان رسیده از این محدوده
استفاده می کنند.

Manage User

• Online User
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از این قسمت میتوانید کاربرانی که هم اکنون به شبکه متصل هستند را مشاهده
کنید.

Summary o
در این قسمت جمع مصرفی کاربران نمایش داده میشود.

• Import User
از این قسمت میتوانید برای اضافه کردن دسته جمعی گروهی از کاربران به سیستم
استفاده کنید.
برای این کار بر روی عبارت

 Import Usersکلیک کرده  ،صفحه آن باز خواهد شد

از قسمت  Browseفایل خود را انتخاب و از قسمت File Format

فرمت فایل خود را

مشخص کنید  ،با کلیک بر روی  Nextدر صفحه بعد ،فیلد های فایل شما به نمایش در
خواهد آمد.
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در تصویر پایین تعداد ستونها و ردیفهای فایل را مشاهده خواهید کرد.

در قسمت بعد فیلد های فایل را نمایش داده و از شما میخواهد که از منوی مقابل
آن نوع این فیلد را مشخص کنید.
برای مثال در فایلی که ما  Importکردیم  ،فیلد اول برابر  Usernameفیلد دوم
برابر  Passwordو فیلد سوم مقدار اعتبار کاربر بوده است .با انتخاب موارد فوق
از کشوی مقابل آن به صفحه بعدی میرویم.
در صفحه بعد اطالعات اضافی را مانند اعتبار کاربر  ،تاریخ انقضا و ...
میتوانید مشخص کنید.

و در آخر کاربران به سیستم  Importخواهند شد.
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• Generate Users
از این قسمت میتوانید به تولید دسته جمعی کاربران برای چاپ و  ...بپردازید.

تعداد کاربرانی را که میخواهید ایجاد شود را از قسمت اول مشخص کنید .از قسمت
بعد نحوهی ایجاد کاربران را که به دو صورت ترتیبی و تصادفی

خواهد بود را

انتخاب کنید.
از قسمت بعد مشخص میکنید که آیا برای کاربران سریال تعریف شود یا خیر.
در قسمت آخر میتوانید انتخاب کنید که سریال چند رقمی ایجاد واز چه عددی شروع
و در چه عددی خاتمه یابد
با کلیک بر روی  Nextبه صفحه بعدی خواهید رفت که در آن میتوانید برای
 Usernameکاربران خود یک

پیشوند و پسوند انتخاب کنید.

و ترکیبی از حروف و اعداد ،رمز عبور مشخص کنید  ،با تیک زدن  Only Digitsمشخص
میکنید که رمز عبور فقط حاوی اعداد باشد.

Ignore Password o
بدین معنا است که کابران بدون پسورد وارد شوند.

Import Password o
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بدین معنا است که کاربر با اولین کلمه عبوری که وارد میکند همان کلمه عبور
به عنوان کلمه عبور مشترک انتخاب میشود.

Exact Word Password o
کلمه رمز مورد نظر خود را نوشته تا برای همه مشترکان اعمال شود

Random Password o
میتوانید انتخاب کنید که خود  NetBillبرای شما کلمه عبور را تصادفی انتخاب
کند.

Password Length o
میتوانید تعداد حروف رمز را انتخاب نمایید.

تنظیمات

نرم افزار  NetBillبرای راه اندازی

ایجاد  ISPدر الیه

سرویسADSL&Wireless

Holder

مطابق ساختار درختي  NetBillمیبایست در الیه  Holderیک  ISPایجاد و سرویس مورد
نظر خود را به آن متصل کنیم تا این  ISPساخته شده از سرویسي که به آن منتصب
میشود استفاده نماید
که این مراحل قبال در سطح مدیریتی holderدر سربرگ

manage visp

تعریف شده است

تعریف  NASدر الیه Holder
مرحله بعد تعریف  Nasمی باشد.
 NetBillبا  Access Serverها براي اتصال کاربر به روش  VPNکار میکند براي
اینکار باید  Access Serverمورد نظر را در  NetBillایجاد کنید.ایحاد کردن راس هم
در الیه مدیریت به طور کامل توضیخ داده شده است

AS Groups
در این مرحله الزم است که سرورهای تعریف شده را گروه بندی نمایی که شرح آن در
فصل

های قبلی موجود است.
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انتصاب  NASایجاد شده به Group
Holder  Manage Resources  AS Groups

ساخت سرویس در Manage Services

در الیهHolder

در  NetBillمیتوان از هر الیه ایي که تعریف میشود به میزان مشخصي مبلغ بر اساس
مگابایت از الیه پایینتر

کم کرد ،براي اینکار باید سرویسي را ایجاد و به آن

مبلغ داد توجه داشته باشید چون در این مجموعه آموزش  NetBillبراي یک الیه  ISPو
 VISPکه متعلق به خودمان است مي باشد و داشتن سرویس در NetBillبراي الیه ها
اجباري است و چون مبلغي از الیه پایین تر  ISPو ( VISPکه متغلق به خودمان است)
نباید کم شود پس سرویسي به نام  defaultبدون مبلغ را تعریف و به

 ISPمربوطه

متصل میکنیم.

Holder  Manage Service  NET Services
مراحل تعریف یک سرویس نیز در فصل قبل تعریف شده است

ایجاد  VISPدر الیه ISP
در الیه  ISPشما میتوانید  VISPهاي مختلف را ایجاد و به مدیران دفاتر دیگر
خود نام کاربري  VISPها را داده تا آنها نیز از این

 Acountingبه صورت مرکزي

استفاده نمایند.
ISP  Manage VISPs
از این قسمت به تعریف  vispمی پردازید که در فصل قبل تعریف شده است.
پس از تعریف  VISPالزم است در دسترسی  ISPاقدام به ساختن سرویس شود .که در
همان قسمت پیشین توضیحات ارائه گردیده است.
ISP  Manage Services  NET Services
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ایجاد سرویس در  VISPبراي  Permitبه Service Groups
درالیه  VISPآخرین سرویس ساخته میشود و این سرویس ساخته شده در آخرین مرحله
به  Service Groupsها متصل میشود.
از این قسمت مي توانید با توجه به سرویس اختصاص داده شده از طرف  VISPبراي
 Service Groupsهاي خود سرویس جدیدي تعریف کنید ،سرویس یا سرویس هاي

اختصاص

داده شده توسط  VISPرا مي توانید از قسمت  Parent Servicesمشاهده نمایید.
VISP  Manage Services  NET Services

ایجاد Service Groups

در الیه VISP

عمده کار اصلي  ADMINشبکه ها با این قسمت میباشد در این قسمت با ایجاد گروه
ها و اختصاص کاربر به این گروهها میتوانید تعیین کنید که کدام کاربر چه میزان
از پهناي باند را مصرف یا چقدر از  Bandwithاینترنت شما را مصرف کند.
از این قسمت مي توانید براي سرویس هاي خود یک گروه تعریف کنید ،با کلیک بر
روي دکمه  add newمي توانید به تعریف گروه جدید بپردازید؛
VISP  Manage Services  Service Groups

با انتخاب گزینه " "nextبه مرحله بعدی منتقل می شوید.
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توجه اگر گزینه دوم فعال باشد می توان از روی دپارتمان های گذشته کپی و از
ویژگی های آنها استفاده کرد.

Name o
انتخاب نام برای یک گروه

Description o
توضیحات ویژه برای این گروه

Type o
با انتخاب مدل سرویس  Logهایی که در  CRAساخته میشود به تفکیک بوده و قابل
تشخیص خواهند بود .

Authenticate Method o
نوعهای  Authenticateرا میتوانید مشخص کنید چون در  NetBillشما میتوانید انواع
 Radiusرا داشته باشید .
از این قسمت میتوانید انتخاب کنید که خود  Radius ، NetBillباشد یا کاربران از
 Active Directoryخوانده شوند و یا اینکه  Radiusدیگری را انتخاب کنید.

Idle TimeOut o
مدت زمان بیکار بودن سرویس گروه

Max Session Time o
حداکثر زمان مجاز در هر اتصال

Max Online Users o
حداکثر تعداد کاربرانی که می توانندبصورت همزمان آنالین باشند

Show Credit in form of o
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در این قسمت مشخص میکنید که اعتبار کاربران بر اساس پول نمایش داده شود یا
بر اساس زمان.

Initial Paid Credit o
مقدار مبلغ اولیه ایی که پرداخت شده و برای گروه در نظر گرفته میشود.

Initial NotPaid Credit o
مقدار مبلغی که به گروه اختصاص داده میشود ولی این مبلغ پرداخت نشده است و
به حساب بدهکاری گروه و زیر مجموعهها که شامل مشترکان میشود زده میشود.

Initial Deposit Credit o
مقدار اعتباری که به گروه به عنوان هدیه داده میشود.

Initial Expire Date Period o
بعد از اولین ارتباط این گروه ظرف مدت زمان مشخص  Expireمیشود.
✓ )Log Browsed URL (WARNING: Heavy load
با انتخاب این گزینه  Logکاربران در مورد  Browseسایتها در قسمت Report
ذخیره و نمایش داده میشود
توجه داشته باشید با تیک زدن این قسمت  ،بار باالیی روی سرور و روتر

شما

گذاشته میشود.
✓ Set Remained Credit to zero on expire
با زدن این تیک بعد از  Expireشدن این گروه مقدار باقیمانده اعتبار این
گروه صفر میشود.
✓ Restrict Group Limitations With CallerID
شما میتوانید با زدن این تیک داخل گروه یک  USERNAMEایجاد کنید و بعد از
ایجاد با این کاربر مقدار محدودی اعتبار دهید و بعد از اعتبار یعنی با این
USERNAME

همه

میتوانند

اتصال

پیدا

کنند

ولی

هر

کدام

از

Client

ها

فقط

میتوانند یکبار از این اعتبار استفاده کنند .این گزینه معموال برای مواقعی
انتخاب میشود که شما بخواهید اکانتی را به صورت تستی برای تعدادی برای مقدار
محدود ایجاد کنید
✓ Deny User Profile Edit
با زدن این تیک مشترک نمیتواند  Profileخود را ویرایش نماید.
✓ Restrict User With Activation CallerID
با زدن این تیک

MAC Address

یا

Caller IDایی که اولین بار مشترک با رمز

خود وصل میشود ثبت شده بنابراین مشترک دیگر نمیتواند با همین رمز از محل دیگری
اتصال پیدا کند.
✓ Priority
یک اولویت مشخص میکنید
✓ Tx Rate
سرعت ارسال را مشخص میکند
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✓ Rx Rate
سرعت دریافت را مشخص میکند
✓ Min Tx Rate
میتوانید با نوشتن مقدار در این گزینه انتخاب کنید که مقدار سرعت ارسال
تضمین شده چقدر باشد.
✓ Min Rx Rate
میتوانید با نوشتن مقدار در این گزینه انتخاب کنید که مقدار سرعت دریافت
تضمین شده چقدر باشد.
✓ TX Burst
مقدار این فیلد به کاربر این اجازه را میدهد که مقداری بیشتر از  TX Rateرا
برای مدت زمانی که در فیلد  Burst Timeمشخص شده  ،به ارسال اطالعات بپردازد.
✓ RX Burst
مقدار این فیلد به کاربر این اجازه را میدهد که مقداری بیشتر از  RX Rateرا
برای مدت زمانی که در فیلد  Burst Timeمشخص شده  ،به دریافت اطالعات بپردازد.
بنابراین با استفاده از این گزینه میتواند سرویس تعریف کنید که کاربران آن
سرویس صرفا در صورتی که برای مدت زمان کوتاهی نیاز به پهنای باند اضافی داشته
باشند  ،بتوانند از آن استفاده کنند و در غیر اینصورت  ،پهنای باند اضافی در
اختیار آنان قرار داده نخواهد شد.
✓ Burst Time
مدت زمانی که کاربر میتواند از فیلد های  Burstاستفاده کند.
✓ Daily tx Volume
حداکثر میزان ارسال اطالعات بر حسب مگابایت در یک روز
✓ Daily Rx Volume
حداکثر میزان دریافت اطالعات بر حسب مگابایت در یک روز
✓ Daily Connection Time
حداکثر زمان اتصال در یک روز
✓ Monthly tx Volume
حداکثر میزان ارسال اطالعات بر حسب مگابایت در یک ماه
✓ Monthly Rx Volume
حداکثر میزان دریافت اطالعات بر حسب مگابایت در یک ماه
✓ Monthly Connection Time
حداکثر زمان اتصال در یک ماه
✓ Idle timeout
حداکثر مدت زمان بال استفاده
✓ Max Online Users
حداکثر تعداد کاربران همزمان
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اگر از  Active Directoryاستفاده میکنید باید در قسمت Authenticate Method
نوع

 RADIUSرا  ADانتخاب و در فیلد هاي بعدي  IPو  Domainرا وارد

نمایید.
پس از تعریف گروه از قسمت

 Add Serviceمیتوانید سرویسهای مورد عالقه خود را

به گروه اضافه کني

ایجاد کاربر در الیه VISP

Username o
در این قسمت نام کاربري را وارد نمایید

Password o
دراین قسمت کلمه عبور را وارد نمایید .
اگر جاي کلمه عبور کلمه  importرا بزنید اولین کلمه ایي که کاربر به
عنوان کلمه رمز وارد کند جاي کلمه عبور ذخیره میشود اگر  ignoreرا وارد
کنید کلمه عبور براي کاربر دیگر الزم نیست

Serial Number o
Service Group o
در این قسمت گروه مورد نظر خود را وارد کنید

Expire Date o
تاریخ انقضاء کاربر را مشخص کنید

Status o
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وضعیت کاربر که به صورت پیش فرض  Not Usedپیشنهاد میگردد .

Policy ID o

Expire After First Login
تعداد روز معتبر بودن کاربر بعد از اولین اتصال

Advertise After First Login
Deposit Credit
Bonus Credit o
میزان اعتبار هدیه به کاربر را در این قسمت وارد میکنیم

NotPaid Credit o
میزان اعتباری که به  ISPاختصاص داده شده ولی حساب آن پرداخت نشده .

Paid Credit o
میزان اعتباری که به  ISPاختصاص داده شده ولی حساب آن پرداخت نشده

Total Credit o
جمع میزان اعتبار پرداخت شده و پرداخت نشده .

Allowed Low Balance Level o
مقدار اعتباری که به کاربر اجازه میدهد منفی بشود.

Number Of Concurent Login o
در این قسمت با وارد کردن عدد تعداد افرادي که با یک  Userهمزمان با هم
میتوانند وصل شوند را

انتخاب کنید.

CallerID/MAC Restriction o
 Usernameاین کاربر بعد از اولین اتصال بر روی  MACو یا  CallerIDقفل
میشوند.
✓ Roaming Path
✓ Class ID
✓ Phone No.

Mobile No. o
شماره تلفن همراه کاربر

Email o
آدرس ایمیل کاربر

Description o
در این قسمت توضیحاتی که برای کاربران وجود دارد را میتوانید وارد کنید .
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روش دیگری که برای افزودن کاربران می توان از آن استفاده کرد اضافه کردن
گروهی آنهاست که در قسمت قبل درباره آن توضیح داده شده است.

VISP  Options  VISP Profile

Unique Serial Number o
شماره سریال اختصاصی برای هر کاربر

Username Prefix o
هنگام  Add Userاین مقدار بصورت خودکار به ابتدای نام کاربری اضافه خواهد
شد.

Username Suffix o
هنگام  Add Userاین مقدار بصورت خودکار به انتهای نام کاربری اضافه خواهد
شد.

User Activation Message o
پیغام برای فعال شدن کاربر

User disconnect message o
پیغام برای قطع شدن کاربر

User Low Notification Message o
پیغام برای کم شدن اعتبار کاربر

Send Daily Notification Message o
فرستادن پیام اطالع رسانی به صورت روزانه
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راهنمای مدیریت  NetBillبرای ارائه خدمات VoIPو IN VoIP
ابتدا در الیه

holderیک  ISPتعریف می کنیم و سپس به تعریف  nasو گروه بندی آن

می نمایید که تا اینجا مشابه یک محصول adslمی باشد.

تعریف VoIP Carriers
هر  ISPبر اساس نیاز و سیاستهای خود از یک یا چند  Carrierسرویس خود را تهیه
می کند لذا برای تعریف آن از این قسمت استفاده می کنیم .این قسمت شامل دو بخش
 Automatic Route Planو  Zone Exceptionمی باشد.

Holder  Manage Resources  VOIP Carriers
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Name o
نام  Carrierخود را در این قسمت وارد نمایید

IP o
 IPCarrierرا در این قسمت وارد نمایید

Routing Dial Patter o
در

 NetBillبا تعریف  Routing Dial Patternبرای هر  Carrierو ارسال آن به روتر

برای شناسایی  Carrierها از این قسمت استفاده میشود

Currency Exchange Rate o
مقدار ضریب  Rateرا میتوان انتخاب کرد  ،مقداری که در این قسمت وارد می کنید
در نرخ مبلغ سرویسی که از  Carrierمی گیرید ضرب می شود اگر عدد  1باشد همان
مبلغ اصلی منظور میگردد

Time zone o
ساعت را به وقت محلی تنظیم می کند.
سه قسمت زیر را با توجه به مقدار نرخ محاسبه ای که  Carrierدر اختیار ما قرار
می دهد تکمیل می کنیم

First Pulse Length o
با انتخاب این گزینه میتوانید مشخص کنید که در  Pulseابتدایی از کاربر به چه
میزان کسر شود به طور مثال اگر اولین  Pulseرا  60انتخاب کنید کاربر به محض
اتصال حتی اگر  10ثانیه مکالمه داشته باشد به میزان  60ثانیه از اعتبار آن
کاربر کسر میگردد.

Next Pluses Length o
با انتخاب این گزینه مشخص میکنید که  Pulseهای بعدی هر کدام به چه میزان از
کاربر کسر گردد

Free Pulse Length o
این قسمت برای تعریف زمان پالس رایگان برای کاربر می باشد که اصوآل در ابتدای
مکالمه منظور می گردد  ،بعنوان مثال می توانین  10ثانیه ابتدای هر مکالمه را
با وارد کردن عدد  10بصورت رایگان تعریف کنید.

• Automatic RoutePlan
در این قسمت می توانید مشخص کنید که بر چه اساسی یک ارتباط بر قرار شود  ،با
کلیک بر روی گزینه

 add newمی توانیم رویه خاصی را از جمله کمترین هزینه ،

بهترین کیفیت و یا عبور از یک  Carrierخاص بصورت ثابت را تعریف کنیم.
Holder  Manage Resources  VOIP Carriers  Automatic RoutePlan
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Name o
یک نام برای  Route Planانتخاب کنید

Route Policy o
سیاست های

مسیریابی

✓ Static Route
مسیریابی بصورت دستی
✓ Least Cost Route
مسیریابی بر اساس کمترین هزینه
✓ Best Quality Route
مسیر یابی بر اساس بهترین کیفیت

Add Carrier To RoutePlan o
پس از اضافه کردن صفحه مانند زیر خواهد بود که می توانید لیستی از Automatic
 RoutePlanرا مشاهده کنید  ،با کلیک بر روی  Add Carrier To Routeplanمی توانید
یک  Carrierکه از قبل تعریف کرده اید به آن اضافه کنید.
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• Zone Exceptions
در  NetBillمیتواند به سه روش کار تعیین مسیر انتقال ترافیک  VoIPرا انجام
دهد که در قسمت  RoutePlanتوضیحات الزم برای انتخاب یکی از این سه روش آورده
شده است NetBill .به ازاء هر تماس  ،عدد مشخص شده در  Routing Dial Patternرا به
شماره مورد نظر کاربر چسبانده و به  NASارسال میکند .در این روش  NAS ،یا
همان  VoIP GWبا استفاده از عدد پیشوند متصل به شماره مقصد  ،در می یابد که
از کدام یک از  Carrierها باید برای انتقال ترافیک استفاده نماید.

Manage Services
در  NetBillمیتوان از هر الیه ایی که تعریف میشود به میزان مشخصی مبلغ بر اساس
ساعت از الیه پایینتر

کم کرد  ،برای اینکار باید سرویسی را ایجاد و به آن مبلغ

داد توجه داشته باشید چون در این مجموعه آموزش  NetBillبرای یک الیه  ISPو VISP
که متعلق به خودمان است میباشد و داشتن سرویس در NetBillبرای الیهها اجباری است
و چون مبلغی از الیه پایینتر  ISPو ( VISPکه متغلق به خودمان است) نباید کم شود
پس سرویسی به نام  defaultبدون مبلغ را تعریف و به  ISPمربوطه متصل میکنیم.

• VoIP Services
وارد  Manage Servicesو زیر مجموعه آن

 VoIP Servicesشده و با کلیک بر روی

گزینه  add newصفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده میشود که میتوانید به تعریف
سرویس جدید بپردازید.
Holder Manage Services VoIP Services

www.NetBill.ir

73

راهنمای نصب و مدیریت

o

نرم افزار NetBill

Name

یک نام برای سرویس خود انتخاب کنید بعنوان مثال default :

o

Do not route call if its profit was less than

در این قسمت میتوان با تعیین  %انتخاب کرد که اگر سرویسی کمتر از مقدار
تعیین شده سود داشته باشد تماسی به آن ارسال نشود.

AS Group o
گروهی از  RASها که میتوانند از این سرویس استفاده کنند را مشخص کنید.

RoutePlan o
در این قسمت می توانید مشخص کنید که بر چه اساسی یک ارتباط بر قرار شود.

First Pulse Length o
مشخص می کنید که اولین پالس چه مدت خواهد بود برای مثال اگر شما مقدار 10
ثانیه را وارد کنید ،تمامی تماس های زیر  10ثانیه برای مشتری یک پالس خواهد
بود.

Next Pulse Length o
مشخص می کنید که بعد از پالس اول ،پالس های بعدی به چه میزان از زمان
خواهند بود.

Free Pulse Length o
مشخص می کنید که پالس رایگان به چه میزان خواهد بود.
باید توجه داشته باشید در هر زمان که سرویسی ساخته شد باید حتما این سرویس
به  ISPموردنظر  Permitشود.
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برای انجام این کار روی  Permited ISPکلیک کرده و نام  ISPمورد نظر را انتخاب
مطابق شکل زیر  Addکنید

در ستون  Service Nameمی توانید لیستی از سرویس های موجود را مشاهده کنید
از ستون  Permited ISPsمی توانید مشخص کنید که کدام  ، ISPاجازه استفاده از
این سرویس را خواهد داشت.
از ستون  Rate Tableمی توانید مشخص کنید که بر اساس چه نرخی ،هر یک از تماس
های گرفته شده از طریق سرویس Voiceمحاسبه شود.

Rate Table Name o
ابتدا برای آن یک نام مشخص کنید.

Effective date o
در این قسمت مشخص می کنید که از چه تاریخی این قیمت اعمال شود.
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Copy Prefixes from Table o
در این قسمت می توانید مشخص کنید که آیا خواهان اضافه کردن  Prefixها از یک
 Rate tableکه قبال تعریف کرده اید به این

 Rate Tableهستید با خیر.

از ستون  Prefixesمی توانید مشخص کنید که هر مسیر ارتباطی به چه میزان شارژ
شود  ،برای مثال با کلیک بر روی عدد موجود در این ستون صفحه جدیدی باز خواهد
شد.
توجه کنید ابتدا جهت اضافه کردن

 Perfixمورد نظر خود باید یک  Perfixبصورت

پیشفرض اضافه نمایید  ،برای این کار پس از ورود به این صفحه بر روی

add new

کلیک کنید.
حال با کلیک مجدد بر روی  Add Newمی توانید یک
مثال می خواهیم تماس های با پیش شماره

 Prefixجدید ایجاد کنید .برای

 ( 0049آلمان) برای هر دقیقه مقدار

 0.95دالر  ،شارژ شوند .
از قسمت  Prefix Codeمقدار  0049را وارد کرده  ،از قسمت  Nameبرای آن یک نام
انتخاب می کنیم و از قسمت آخر میزان شارژ برای هر دقیقه ارتباط را تعریف می
کنید.

از ستون  Time Tableو با کلیک بر روی عدد موجود  ،می توانید مشخص کنید که در
ساعات خاصی از روز یا هفته ،

قیمت هر ساعت استفاده از سرویس در چه مضربی ضرب

شود و یا اجازه استفاده در چه ساعاتی از شبانه روز از  ISPاستفاده کننده از
این سرویس گرفته شود.
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با کلیک بر روی عدد  ، 0صفحه جدیدی باز می شود که با کلیک بر روی گزینه
add new

می توانید یک  Time Tableجدیدی اضافه کنید.

Start Date o
تاریخ شروع این محدودیت را مشخص می کند.

End Date o
تاریخ پایان این محدودیت را مشخص می کند.

Start Time o
ساعت شروع این محدودیت را مشخص می کند.

End Time o
ساعت پایان این محدودیت را مشخص می کند.

Week Days o
روز هایی از هفته را که خواهان اعمال محدودیت هستید را مشخص کنید.

Priority o
به محدودیت خود یک اولویت می دهید.

Multiplier o
در این قسمت مشخص می کنید که در ساعات تعریف شده برای این  Time Tableنرخ
شارژ با چه ضریبی محاسبه میشود.

ایجاد VISPدر الیه ISP
در الیه ISPشما میتوانیدVISPهای مختلف را ایجاد و به مدیران دفاتر دیگر خود
نام کاربری VISPها را داده تا آنها نیز از این  Acountingبه صورت مرکزی استفاده
نمایند.
ISP  Manage VISPs
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از این قسمت میتوانیدVISPجدیدی برای خود تعریف کنید برای تعریف یکVISPجدید
همانند تعریف یک ISPدر سطح  Holderبر روی عالمت  add newکلیک کنید ،کلیه موارد
موجود همانند تعریف ISPخواهد بود.
این مراحل بصورت مفصل در تعریف سرویس های  netتوضیخ داده شده است

 Manage Serviceدر ISP

• VoIP Services
در این قسمت میتوانید با پر کردن گزینه ها مقدار شارژی که باید بر اساس
دقیقه یا تعداد مشترک از  VISPشما کسر شود و همینطور نام سرویس را انتخاب
نمایید .برای اضافه کردن سرویس جدید بر روی

Add new

کلیک کنید .مشابه حالت

تعریف سرویس در قسمت  Holderبرای  ISPدر این جا نیز می توانید قوانین شارژ
مناسب تهیه کنید.
ISP Manage Services VoIP Services

o

Name

نام سرویس را وارد میکنیم

o

VISP PerUserAddition Charge

در این قسمت مشخص می کنید که هر  VISPبرای اضافه کردن هر کاربر چه شارژی
داشته باشد
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VISP PerUserActivation Charge

در این قسمت مشخص می کنید که هر  VISPبرای فعال شدن هر اعتبار کاربر چه
شارژی داشته باشد

o

Do not route call if its profit was less than

o

Parent Service

از این قسمت می توانید مشخص کنید که سرویس جدید خود را بر روی کدام یک از
سرویس های به ارث رسیده از سمت  Holderتعریف کنید.
حال باید سرویس ساخته شده را به  VISPساخته شده  Permitکنید برای این کار بر
روی Permitted VISPsکلیک میکنید و  VISPمورد نظر خود را به این سرویس اضافه می
کنید.
دیگر

گزینه های موجود بر روی منو همانند سطح  Holderمی باشد.

توجه داشته باشید چون در این مجموعه آموزش  NetBillبرای یک الیه  ISPو  VISPکه
متعلق به خودمان است میباشد و داشتن سرویس در NetBillبرای الیهها اجباری است و
چون مبلغی از الیه پایینتر ( VISPکه متعلق به خودمان است) نباید کم شود پس
سرویسی به نام  defaultبدون مبلغ را تعریف و به  ISPمربوطه متصل میکنیم.
با ایجاد سرویس صفحه زیر را میبینید که مشخصات سرویس ساخته شده را نمایش
میدهد حال باید سرویس ساخته شده را به  VISPساخته شده  Permitکنید برای این
کار بر روی  Permited VISPsکلیک میکنید و  VISPمورد نظر خود را به این سرویس
اضافه میکنید.

برای وارد شدن در سطح  VISPمیتوانید با کلیک بر روی  Login ASبا آن سطح
دسترسی وارد شوید.
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 Manage Serviceدر VISP

• VoIP Services
در الیه VISPآخرین سرویس ساخته میشود و این سرویس ساخته شده در آخرین مرحله
به  Service Groupsها متصل میشود.
از این قسمت میتوانید با توجه به سرویس اختصاص داده شده از طرف  VISPبرای
Service Groupsهای خود سرویس جدیدی تعریف کنید  ،سرویس یا سرویسهای

اختصاص

داده شده توسط  VISPرا میتوانید از قسمت  Parent Servicesمشاهده نمایید.
VISP Manage Services VoIP Services

برای اضافه کردن سرویس جدید براساس سرویسی که میخواهید داشته باشید روی add
 newکلیک کنید.
توجه داشته باشید برای سرویس هوشمند
قسمت

Per Minute Charge
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کاربر توسط شرکت مخابرات محاسبه میشود و  VoIP Serviceرا مطابق شکل تعریف
میکنیم.

ایجاد VoIP Zone
VISP Manage Services  VoIP Services  VoIP Zone

• Service Groups
عمده کار اصلی  ADMINشبکهها با این قسمت میباشد در این قسمت با ایجاد
گروهها و اختصاص کاربر به این گروه ها میتوانید تعیین کنید که کدام کاربر چه
میزان اعتبار و با تعریف  TimeTableمیتوانید مشخص کنید که این گروه مختص به چه
کاربرانی باشد و یا در چه بازه زمانی به گروهی دیگر  Switchشود .
از این قسمت میتوانید برای سرویسهای خود یک گروه تعریف کنید  ،با کلیک بر
روی گزینه add new

میتوانید به تعریف گروه جدید بپردازید؛

VISP Manage Services  Service Groups
با کلیک بر روی دکمه  Moreمیتوانید اطالعات بیشتری را مشاهده کنید.
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Group Name o
انتخاب نام براییک گروه به عنوان مثال گروه Nightly

Group Type o
انتخاب نوع سرویس مورد نظر " VoIP " .برای سرویس  VoIPو " VoIP-PRM

" برای

سرویس IN

Show Credit in form of o
نمایش مقدار اعتبار کاربران که می توان بر اساس زمان و یا مبلغ انتخاب شود.

Initial Paid Credit o
میزان اعتباری که به گروه اختصاص داده شده و بعد از تعریف کاربر و انتخاب
گروه فوق برای کاربر این مقدار اعتبار به کاربر به صورت اتوماتیک افزوده
میشود ( .اعتبار پرداخت شده )

Initial NotPaid Credit o
میزان اعتباری که به کاربر اختصاص داده شده ولی حساب آن پرداخت نشده

Initial Deposit Credit o
میزان اعتبار هدیه
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Initial Expire Date Period o
بعد از اولین ارتباط این گروه ظرف مدت زمان مشخص  expireمیشود
پس از تعریف گروه از قسمت

 Add Serviceمیتوانید سرویسهای مورد عالقه خود را

به گروه اضافه کنید.

Manage user

اگر از  NetBillبرای سرویس  INاستفاده میکنید فقط کافیست یک کاربر با نام
کاربری شماره روتری تلفن اتصال به شبکه و رمز عبور  Ignoreایجاد کنید و مقدار
 Number Of Concurrent Loginرا مطابق مقدار  Licenceخود قرار دهید.
VISP Manage Users Add New
در این قسمت میتوانید با زدن گزینه  add newشروع به ایجاد کاربر کنید.
که در فصل محصوالت نت این قسمت و همچنین

 importگروه یوزر و تعریف پروفایل

بصورت کامل شرح داده شده است.
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چند مثال کاربردی برای سرویس VoIP

• تعریف کارت تلفن بین المللی با اعتبار  50.000لایر
ابتدا از قسمت  VISP Manage Services VoIP Servicesیک سرویس برای گروه مورد
نظر ایجاد میکنیم .مطابق تصویر زیر

Name o
در این قسمت نام سرویسی که می خواهید ایجاد کنید را وارد کنید.

Parent Service o
سرویسی که از الیه  ISPبه شما اختصاص داده شده را انتخاب می کنید.

Per Minute Charge o
مقدار شارژی که می خواهید عالوه بر اعتبار کاربر در هنگام ایجاد به آن اضافه
شود ( .بر حسب دقیقه )
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Per Day Charge o
مقدار شارژی که می خواهید عالوه بر اعتبار کاربر در هنگام ایجاد به آن اضافه
شود ( .بر حسب روز )

Do not route call if its profit was less than o
در این قسمت مشخص می کنید که اگر سود تماس کمتر از مقدار  %که وارد کرده اید
بود تماس برقرار نشود.

Charge User After o
از این قسمت می توانید تعیین کنید که زمان شروع محاسبه اعتبار کاربر به چه
صورت باشد.

Call Setup o
از زمان برقرای تماس

Authentication o
از زمان ورود پین
بعد از ایجاد  VoIP Serviceاز قسمت  Rate Tableمانند تصویر زیر یک جدول برای
وارد کردن نرخ تماس با کشورهای مورد نظر ایجاد می کنیم.

حال با کلیک بر روی گزینه  Perfixesو یا  Importمانند شکل زیرمی توانید جدول
نرخ تماس را ایجاد کنید.
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در شکل زیر نمونه ای از نرخ های وارد شده را مشاهده می کنید.

در مرحله بعد مطابق تصویر زیر از قسمت VISP Manage Services  Service Groups
یک گروه جدید با نام  VoIP Card 50.000 Rlایجاد میکنیم.

سپس در مرحله بعد پس از ایجاد گروه الزم است که  VoIP Servicesمربوطه را به
گروه  Addکنیم.
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حال از قسمت  VISP Manage Users Add Newبه تعریف کاربر جدید میپردازیم.
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 oدر قسمت  Service Groupگروه مورد نظر را انتخاب میکنیم.
 oدر قسمت  Expire After First Loginمدت زمان اعتبار کاربر بعد از اولین
 Loginرا مشخص میکنیم.
 oدر قسمت  Paid Creditمقدار زمان اعتبار کاربر را به ثانیه وارد میکنیم،
در اینجا مقدار هر ساعت را به ثانیه محاسبه (  ) 3600و ضرب در عدد 20
میکنیم تا زمان  20ساعت به ثانیه محاسبه شود.

• تعریف سرویس  ،گروه و کاربر برای IN
ابتدا از قسمت  VISP  Manage Services VoIP Servicesیک سرویس برای گروه مورد
نظر ایجاد میکنیم.

در مرحله بعد از قسمت  VISP  Manage Services  Service Groupsیک گروه جدید
با نام  INایجاد میکنیم.

حال فقط کافیست که یک کاربر ایجاد کنیم و در قسمت  Usernameشمارهی روتری
اتصال کاربران و در قسمت  Passwordعبارت  ignoreرا وارد کنیم و Service Group
ساخته شده را به آن اختصاص دهیم.
در سرویس  INفقط کافیست که یک کاربر با مشخصات باال ایجاد کنیم و در
قسمت  Expire After First Loginو  Paid Creditالزم به وارد کردن مقداری
نمیباشد ،زیرا مقادیر مصرف کاربران توسط  CRMشرکت مخابرات محاسبه
میشود.
تنظیمات نرمافزار  NetBillبرای سرویس LAN
ابتدا مانند روال قبل طی شده برای سایر محصوالت ،به تعریف  ISPدر الیهholder
می پردازیم سپس  nasرا تعریف کرده و به تعریف یک as group ,کرده و  nasمذکور را
به آن

گروه مننصوب مکنیم سپس در الیه holderاقدام به ساختن سرویس جدیدمی کنیم.
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Holder  Manage Services  NET Services
تا به اینجا تمامی مراحل مشابه قبل بود ،د راین قسمت مرحله ای حدید اضافه می
شود که در ادامه با آن آشنا خواهید شد.
تنظیمات  Active Directoryدر Holder
براي شناساندن  NetBillبه  ADباید وارد سرور

AD

شده و در باالترین سطح

کاربران آن یک userو پسورد ایجاد کنید.
در مرحله بعد وارد  NetBillدر سطح  HOLDERشده و در منو  Optionsو زیر مجموعه
آن  System Profileوارد شده و این  userساخته شده را وارد نمایید.

Holder  Options  System profile

در این صفحه گزینه های متعددی را مشاهده می کنید ما صرفا تنظیمات مربوط به AD
که های
الیت زرد
دارد را
تغییر
میدهیم؛
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Sync Method o
از این گزینه نحوه همگام سازی با  Active Directoryرا مشخص میکنیم که شامل سه
راه برای اتصال می باشد
✓

Sync Users by AD Groups with NetBill Groups

با انتخاب این گزینه و ایجاد گروه همنام با گروههای موجود در Active Directory
در الیه  VISPنام های کاربری موجود در  ADبصورت خودکار وارد گروه ها می شوند.
توجه کنید که گروه های ایجاد شده در  NetBillباید دقیقآ همنام با گروه های
موجود در  ADباشند.
✓ Sync Users by Single AD OUs with NetBill VISPS
این گزینه مربوط به جاهایی می شود که به جای گروه در  ADاز OUهای مختلف
استفاده می کنند ،با انتخاب این گزینه و ایجاد  VISPبا نام  OUموجود در AD
کاربران آن  OUبصورت خودکار به یک گروه با نام  Default Service Groupدر همان
 VISPایجاد می شوند.
✓ Sync Users by Multiple AD OUs with NetBill VISPS
این گزینه هم مشابه گزینه دوم می باشد با این تفاوت که به شما این امکان را
می دهد تا  VISPرا با نام دلخواه خود ایجاد کرده و  OUهای موجود در  ADرا به
VISPهای خود اختصاص دهید.

IP Address o
آدرس  IPسرور  ADرا وارد نمایید

Domain Name o
آدرس دامین  ADرا وارد نمایید

Username o
نام کاربری که در  ADبرای همگام سازی با  NetBillرا ایجاد نمودید وارد نمایید

Password o
کلمه عبوری که در  ADبرای همگام سازی با  NetBillرا ایجاد نموده اید وارد
نمایید
بعد از انجام این مرخله در الیه VISP، ISP

تعریف کرده و برای آن یک سرویس

تعریف میکنیم؛

ISP  Manage VISPs
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ISP  Manage Services  Net Services
در نهایت به الیه  vispرفته و در اینجا آخرین سرویس ساخته میشود و این سرویس
ساخته شده در آخرین مرحله به

 Service Groupها متصل میشود .سپس به تعریف

 service groupکه عمده کار adminها می باشد ،می پردازیم.

VISP  Manage Services  Service Groups
در مرحله بعد به تعریف کاربر یا کاربران بصورت تک تک از طریق  addکردن وو
یا گروهی از طریق

Import

کردن می پردازیم؛

VISP  Manage Users  Add New
گر ازAD

استفاده میکنید نیازي به ایجاد کردن کاربر نیست کاربران به صورت

اتوماتیک داخل گروهها ایجاد میشود

.
VISP  Options  VISP Profile

در این مرحله که مرحله نهایی نیز می باشد می توانیم برای نام گذاری قالب
تعریف کنیم.

Reports
از این قسمت میتوانید گزارشهای متنوعی را از قسمتهای مختلف سیستم مشاهده
کنید.که به صورت حزئی تر

www.NetBill.ir
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Options
امکاناتی در این گزینه لیست شده که برای اکتیو کردن و استفاده به صورت
دلخواه از  NetBillاست.

• Licence Information
از این قسمت میتوانید اطالعات مربوط به الیسنس خود را مشاهده کنید.
برای اکتیو کردن الیسنس خود در این گزینه شما اعدادی را با نام  SIDکه این
اعداد بر اساس اطالعاتی از دستگاه شما ساخته میشود را میبینید با فرستادن این
 SIDبه  E-Mailقاصدک میتوانید به مدت یکماه به صورت رایگان از این نرم افزار
استفاده نمایید.

• Admin Profile
در این قسمت میتوانید اطالعات مربوط به نام کاربری Admin

را مشاهده کنید ،

رمز عبور خود را تغییر دهید .تعداد ردیفهای قابل نمایش در هر صفحه را تعیین
کنید و نوع تاریخ پیشفرض قابل نمایش را مشخص نمایید.
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• System Profile
مشخصاتی کلی از تنظیم ساعت و تنظیم نام کاربری و کلمه عبور برای استفاده
 NetBillاز  Active Directoryبه عنوان . Radius
الزم به ذکر است در این بخش میتوانید حداقل طول کلمه عبور برای کاربران را
مشخص کنید .همچنین مراحل اتصال  NetBillبه یک  FTPسرور و تنظیمات

شتاب طبق شکل

زیر در همین بخش انجام خواهد شد.

Time Zone o
www.NetBill.ir
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موقعیت زمانی

Graphical Theme o
تم گرافیکی

Pages Title o
عنوان صفحه

Copyright HTML code o
کد  HTMLبرای کپی رایت

Banner HTML code o
کد  HTMLبرای بنر

Logo HTML code o
کد  HTMLبرای لوگو

Secure Login(SSL) o
ورود امن به نت بیل

Login Page Security Show o
نمایش ورود با امنیت به صفحه اصلی نت بیل

o

Check SMS Every

چک کردن  SMSدر هر دقیقه

Floating Number Decimal Place o
نمایش تعداد اعداد بعد از اعشار

Minimum User Password Length o
کمترین تعداد حروف برای ثبت رمز ورود نام کاربری

Monthly Users Period Based On o
نمایش تقویم بر اساس تقویم شمسی یا تقویم میالدی

Remove Backup Older Than o
تنظیم تعداد ذخیره کردن بک آپ ها در پوشه Backup-data

Active Directory Synchronization Settings o
همگام سازی تنظیمات با تنظیمات اکتیو دایرکتوری

o

Sync Method

روش های همگام سازی
✓ Sync Users by AD Groups with NetBill Groups
همگام سازی کاربران در گروه اکتیو دایرکتوری با کاربران در گروه نت بیل
✓ Sync Users by Single AD OUs with NetBill VISPS
همگام سازی کاربران در واحد های سازمانی انفرادی

اکتیو دایرکتوری با

کاربران در  VISPsنت بیل
✓ IP Address
www.NetBill.ir
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آی پی آدرس سرور اکتیو دایرکتوری
✓ Domain Name
نام دامنه سرور اکتیو دایرکتوری
✓ Sync Users by Multiple AD OUs with NetBill VISPS
همگام سازی کاربران در واحد های سازمانی چندگانه

اکتیو دایرکتوری با

کاربران در  VISPsنت بیل
✓ Default Imported Users Password
رمز ورود کاربران به صورت پیش فرض وارد شده است.
✓ Users
نام کاربری
✓ Password
رمز ورود

FTP Backup Settings o
تنظیمات پشتیبان برای سرویس FTP
✓ Users
نام کاربری
✓ Password
رمز ورود
✓ Server IP
آی پی سرور FTP

Archive LOG Setting o
میتوانید بر اساس دوره ی زمانی خاص اطالعات  Complete LOGرا آرشیو کنید و به
صورت اتوماتیک  Complete LOG Archiveرا به سرور دیگری انتقال دهید.

Archive LOG Older Than o
نگه داشتن آرشیو الگ بر اساس مدت زمان مشخص
•

Update History

اگر از الیسنس معتبر برای  NetBillاستفاده کرده باشید در صورتی که بروز رسانی
جدیدی در سایت  NetBillوجود داشته باشد سیستم به صورت خودکار آن را دریافت کرده
و نصب میکند .شما میتوانید

در این قسمت گزارشی از بروز رسانی های سیستم را

مشاهده کنید.
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Logout
با کلیک بر روی این گزینه میتوانید از صفحه مدیریت خارج شوید.

www.NetBill.ir
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راهنمای گزارشات نت بیل

اکثر منو ها در همه الیه ها مشترک میباشد .بنابراین اگر
منویی در الیه ی خاصی نبود میتوانید به

قسمت توضیحات

الیه ی

 Holderمراجعه نمایید

مقدمه
نت بیل دارای ساختار درختی است به این معنا که در ادارات و سازمانهای بزرگ
میتوان برای استفاده از سرویسهای مختلف از یک نت بیل مرکزی استفاده کرد و زیر
شاخهها قابلیت به اشتراک گذاشتن منابع خود را داشته باشند.
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Holder

ISP

VISP

ISP

ISP

VISP

VISP

VISP

VISP

VISP

این امکان عالوه بر صرفه جویی در هزینه و داشتن سیستم مدیریت مرکزی ،سهولت در
تنظیمات را نیز فراهم میکند.
کلیه گزارشات در نت بیل امکان محدود کردن زمان (تاریخ شروع و پایان ) و دسته
بندی بر اساس فیلدهای اصلی و همچنین گرفتن خروجی در  Excelرا داراست .در این جا
به گزارشات نت بیل در الیه های مختلف توجه میکنیم.

گزارشات الیه HOLDER

Admin Activities
در این گزارش که در همه الیه های نت بیل موجود است امکان گزارش گیری از
فعالیتهای هر کدام از مدیران سیستم در آن الیه را داریم .با توجه به اینکه
بیل قابلیت ایجاد چندین مدیر سیستم با سطوح دسترسی خاص

نت

را دارا میباشد  ،لذا

میبایست گزارش کاملی از فعالیتهای آنان داشته باشیم.

این گزارش مشخص میکند که در چه تاریخ وزمانی ،کدام مدیر سیسستم از کدام IP
چه عملیاتی راانجام داده است.
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: AS Commands
این قسمت مربوط به تهیه گزارش از دستوراتی میباشد که در محیط متنی

Access

 Serverمور استفاده قرار گرفته است.

نکته قابل توجه اینست که ماژول  AS Commandsدر روترهای  Ciscoقابل
اجرا میباشد.

IP Usage List
نت بیل امکان تنظیم  IPیا یک کالس از  IPو  Routeمخصوص به آن  IPها را در
هنگام اتصال کاربر را دارد .در اینجا گزارش کاملی از  IPهای مصرف شده را نشان
میدهد.
www.NetBill.ir
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ISP peyments
اگر به عنوان

 Holderبا زیر مجموعه های خود حساب مالی دارید و از آنها

اعتبار کم میکنید میتوانید در این قسمت ریز حسابهای خود را بررسی نمایید.

Misc Charge
از این قسمت میتوانید مقدار اعتباری که از  ISPو VISPو  Userکم میشوند را
گزارش گرفت.
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NET Connections
یکی از پر کاربردترین گزارشات نت بیل میباشد که به صورت دقیق نام کاربر،
زمان اتصال ،زمان قطع شدن،علت قطع شدن،مقدار دانلود و آپلود  MAC، IP،و
همچنین

مقدار مجموع را به ازای یک کاربر یا یک گروه از کاربران یا تمام

کاربران

نشان میدهد.

Proxy log
نمایش سایت های بازدید شده توسط کاربران
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Roaming Connections
از این امکان زمانی استفاده میشود که  ISPها
اشتراک
گزارش

پورتهایشان را برای یکدیگر به

گذاشته

باشند و با این

مقدار

ISP

استفاده

هر

مشخص میشود.

SMS Charges
اگر افزونه  SMSرا فعال کرده باشید با این گزارش میتوانید میزان ارسال SMS
و متنهای داخل  SMSبا زمان بندی دقیق مشخص مشاهده کنید.
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VoIP ASR/ACD/TOP
از مهمترین معیارها در سرویس  ASR ،VOIPو

 ACDمیباشد .که با این گزارش که

به صورت چارت میباشد به طور کامال شفاف این دو شاخص را بیان مینماید.

)VoIP cdr (call detaill record
از پر کاربردترین گزارشها برای سرویس  VOIPمیباشد که ریز مکالمات کاربر را
همراه با ساعت دقیق ورود و میزان اعتباری که از کاربر و الیه های با التر کم شده
است را نشان میدهد.
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103

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

VoIP Carrier
از این قسمت میتوانید گزارشی از مقدار اعتبار اختصاص داده شده به  Carrierها
تهیه کنید.

User Activations
می توایید از کاربران فعال شده در یک بازه زمانی گزارشگیری نمایید
به بیان دیگر گزارشی از اولین اتصال کاربران که باعث فعال شدن اعتبار آنها
میشود را میتوانید مشاهده کنید.
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User Events
گزارشی مربوط به رویداد های کاربران هنگام اتصال از قبیل اشتباه وارد کردن
نام کاربری و یا کلمه عبور  ،اتمام اعتبار کاربر و

در این قسمت نمایش داده

میشود.

User Summery
خالصه ای از وضعیت کاربر را نمایش می دهد.
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گزارشات الیه ISP

IP Usage List
نت بیل امکان تنظیم  IPیا یک کالس از  IPو  Routeمخصوص به آن  IPها را در
هنگام اتصال کاربر را دارد .در اینجا گزارش کاملی از  IPهای مصرف شده را نشان
میدهد.

VISP Payments
از این قسمت میتوانید گزارشی از مقدار اعتبار اختصاص داده شده به  VISPها
تهیه کنید.

گزارشات الیه VISP
Group Summary
میزان مصرف کاربران را بر اساس ساعت مصرف و مقدار ارسال و دریافت بر حسب
کیلوبایت به تفکیک گروه را نشان میدهد.
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User Summary
در این گزارش مجموع استفاده حجمی (مگابایتی)و زمانی(ساعتی)کاربر به اضافه
مقداری که الیه های مختلف از لحاظ اعتبار از این کاربر کم کردند را مشخص میکند

Proxy Log
میتوان گزارش کاملی از سایتهای بازدید شده توسط کاربران

به تفکیک زمان و

نام کاربری مشاهده کرد و همچنین ده سایت
اول از لحاظ مقدار بازدید را مشخص کرد.
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VISP Payments
از این قسمت میتوانید گزارشی از مقدار اعتبار اختصاص داده شده به  VISPها
تهیه کنید.

User Comments
یادداشت توضیحات به ازای هر کاربر از امکانات نت بیل
میتوان گزارش کاملی از این یادداشتها

میباشد  .با

در اینجا

داشته باشیم

User Payments
از این قسمت میتوانید گزارشی از پرداختهای کاربران از طریق شتاب را نمایش
دهد.

www.NetBill.ir

108

راهنمای نصب و مدیریت

گزارش در سطح

نرم افزار NetBill

دسترسی MRTG

این سطح گزارشات مستقیما از طریق آدرس NetBillدسترسی  MRTGقابل
دسترسی می باشد.
192.168.0.171/mrtg
System MRTG Graphs
گزارشاتی در مورد خود سیستم نت بیل نیز موجود است که شامل گزارش در مورد
میزان مصرف رم ،هارد CPU،و همچنین تعداد پردازش در ثانیه و تعداد کاربران روی
خط()OnlineUserو  ...میباشد با استفاده از این گزارشات مدیر سیستم میتواند
اشکاالت سیستم را ردیابی کرده و برای آن راه حل مناسبی اتخاذ نماید.

در لیست باال صفخه گزینه هایی را مشاهده میکنید که با ورود به هرکدام گزارشات
جزئی تری را دریافت می نمایید
مانند

مشاهده تعداد کاربران آنالینی که از هر  NASو یا  IP poolتعریف شده در

خال استفاده هیتند  ،میزان پهنای باند مصرفی درهر گروه ،و مواردی مثل تصدیق
هویت و وضعیت

 Creaditدر  nasهای تعریف شده ،همچنین می تواند تعدا کاربران

آنالین در هر یک از  ISPو  AISPهای تعریف شده را مشاهده نمایید
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از دیگر گزارشات نت بیل گزارش مربوط به میزان مصرف پهنای باند هر کاربر به
صورت لحظه ای میباشد.
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راهنمای تنظیمات و نگه داری NetBill

مقدمه

 NetBillاز سه سامانه Web Server ، SQL Server

و  RADIUS Serverتشکیل شده

است CD .نصب  ،همزمان سه سامانه فوق را بر روي یک سیستم نصب میکند .با توجه
به نیازمندی های سیستم میتوان  NetBillرا براي یکي از سه سامانه فوق آماده
نمود .بدیهي است براي محیط هاي با بار باال میتوان این سه سامانه را بر روي
 Serverهاي جدا و متعدد ( از هرکدام چند نسخه جهت استفاده بصورت پردازش توزیع
شده ) قرارداد تا به این صورت بتوان بار پردازشي را بین این  Serverها توزیع
نمود .در حال حاضر در دنیا این فرآیند  ،انحصارا توسط نرم افزار  NetBillبصورت
خودکار انجام شده و نرم افزارهاي مشابه چنین قابلیتي ندارند.
هر یکک از سکه سکامانه فکوق داراي فایلهکاي اصکلي هسکتند ککه مکي بایسکت

براي

تنظیم آن سامانه ویکرایش شکده تکا آن سکامانه بطکور صکحیح وارد مکدار شکود .در
زیر نام و مسیر فایلهاي اصلي هر سامانه آورده شده است:
•

سامانه RADIUS Server

• سامانه Web Server
• سامانه SQL Server

www.NetBill.ir

111

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

/etc/NetBill.conf
در این فایل با توجه به نوع استفاده از  NetBillو اینکه بخواهیم از آن به
عنوان  Radius Serverیا  SQL Serverاستفاده نمائیم  ،پارامتر های درون آن تفاوت
خواهند داشت .پارامترهای موجود در فایل فوق را در ستون سمت راست جدول ذیل
مشاهده مینمائید و همچنین توضیح مختصری در رابطه با هر پارامتر در جدول سمت چپ

"="netbill

1) db_name

"="root

2) db_username

"="rootpass

3) db_password

4) db_host

)1
)2
)3
)4

"="localhost

نام پایگاه داده .NetBill
نام کاربری پایگاه داده .NetBill
کلمه عبور پایگاه داده .NetBill

آدرس پایگاه داده  NetBillکه بصورت پیشفرض  Localhostمی
باشد.

)5

حداکثر زمان برای فرآیند تعیین اعتبار ( واحد زمان
= ثانیه)

)6

حداکثر زمان انتظار برای دریافت Stop/ Packet Updateاز
مسیریاب ( واحد زمان = ثانیه)

)7

مدت زمان انتظار برای دریافت  Start Packetاز مسیریاب
( واحد زمان = ثانیه)

=60

5) auth_timeout

=300

6) stop_timeout

=60

7) start_timeout

=1

8) use_syslog

"="none

9) syslog_host

=7

10) syslog_facility

=false

11) log_acct

=true

12) log_event

=true

13) log_sqlerr

=true

14) log_saferun

=true

15) log_kill

=false

16) log_nas

=true

17) log_sms

=true

18) log_cron

=180

19) auth_cache_timeout

=2

20) log_level

این قسمت گزارش هایی را جهت اشکال زدایی
)14
تهیه میکند که مخصوص کادر فنی قاصدک می باشد.

=all

21) server_type

=Primary

22) licence_type

فعال یا غیرفعال سازی این گزینه نمایش گزارش
)15
کاربران Disconnectشده راشامل می شود

=true

23) show_password

)8
 )9آدرس
)10

جداول فایل های  evenlogرا به صورت جداگانه می سازد.
سرور میزبان  syslogجهت ذخیره گزارشات.

یک عدد که مربوط به تعیین سخت افزار ،پروتکل
یا قسمتی از نرم افزار که پیغام به آن تعلق دارد.

جهت تهیه گزارشات از
)11
مخصوص کادر فنی قاصدک می باشد.

سیستم

حسابداری

برای تهیه گزارش از رویدادها ،با
)12
مقدار trueو  falseآنرا فعال و غیرفعال می کنیم.

که

نوشن

برای فعال سازی و یا غیرفعال سازی نمایش
)13
خطاهای .SQL

این مورد گزارش مواردی
)16
 Attributeو  Shapingرا شامل می شود.

چون

،Update Packet

تعیین فعال یا غیر فعال بودن تهیه گزارشات
)17
از پیامک های ارسالی

)18
از

تعیین فعال یا غیر فعال بودن تهیه گزارشات
فعالیت های دوره ای NetBill

برای تکرار نمایش آخرین خطای نمایش داده شده
)19
به کاربر در مدت زمان مشخص

ارائه شده است .عالوه بر آن

همچنین )20
مواردی که نیاز به توضیح بیشتری دارند را

نیز در ادامه با ذکر شماره آن تشریح نموده ایم .نکته قابل توجه این است که
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متغییرهای این فایل به سه دسته  ( Stringرشته ای )  ( Boolean ،منطقی ) و
 ( Numberعددی ) تقسیم می شوند.

• توضیح موارد فوق
)1

db_name

نام پایگاه داده که همیشه باید  NetBillباشد.
)2

db_username

هنگامی که تعداد سرورها بیشتر از یکی باشد(بعنوان مثال سرور پایگاه داده از
سرور  Radiusجدا باشد) برای سرور  Radiusداده نام  db_usernameبرابر با ”“nbh
و از نوع متغیر  Stringیا رشته ای می باشد.
)3

db_password

هنگامی که تعداد سرورها بیشتر از یکی باشد(بعنوان مثال سرور پایگاه داده از
سرور  Radiusجدا باشد) برای سرور  Radiusداده کلمه عبور  db_passwordبرابر
” “nbhpassو از نوع متغیر  Stringیا رشته ای می باشد.
)4

db_host

در این قسمت نیز همانند موارد  1و  2اگر سرور پایگاه داده و سرور Radius
مجزا باشند در قسمت  db_hostآدرس  IPپایگاه داده را وارد می کنیم .متغیر این
گزینه را می توان هم از نوع رشته ای و هم از نوع عددی مقداردهی نمود.
)5

auth_timeout

عددی که در این قسمت وارد می شود به معنای مدت زمان انتظار برای پروسه تعیین
اعتبار کاربران بر حسب ثانیه می باشد که بصورت پیشفرض بر روی مقدار  60ثانیه
تنظیم شده است لذا تغییر این مقدار نیازمند دقت باالیی می باشد چرا که ممکن است
با کم و یا زیاد در نظر گرفتن این مقدار در انجام پروسه فوق خطا رخ دهد .متغیر
آن نیز از نوع  Numberیا عددی می باشد.
)6

stop_timeout

این پارامتر برای چک کردن وضعیت اتصال کاربر به کار می رود  ،این مقدار باید
کمی بیشتر از  Interim Updateکه بر روی مسیریاب تعریف می شود باشد .بعنوان مثال
اگر در مسیریاب مقدار  Interim Updateرا بر روی سه دقیقه تنظیم نموده ایم دراین
قسمت مقدار متغیر عددی را برابر چهار دقیقه تعریف می کنیم.
)7

start_timeout

این پارامتر اگر زیادی بزرگ انتخاب شود در حجم تعداد کاربران باال محاسبات و
پردازش سرور  NetBillرا دچار مشکل می کند واگر زیادی کوچک باشد  NetBillمتوجه
ورود کاربر نمی شود ،و از نوع متغیر عددی می باشد.
use_syslog )8
اگر مقدار آن  0باشد  ،در مسیر  /var/log/NetBillبصورت فایلهای جداگانه جداول
گزارشات ساخته می شود .و اگر مقدار آن  1باشد  ،در  syslogجداول را می سازد که
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باید با تغییر در  /etc/rsyslog.confمسیر فایلها را مشخص کرده که هر کدام به شکل
زیر ساخته میشود :
Local0.* /var/log/NetBill/event.log
Local1.* /var/log/NetBill/acct.log
Local2.* /var/log/NetBill/nas.log
Local3.* /var/log/NetBill/radius.log
Local4.* /var/log/NetBill/sqlerr.log
Local5.* /var/log/NetBill/cron.log
Local6.* /var/log/NetBill/kill.log
Local7.* /var/log/NetBill/saferun.log
)11

log_acct

این گزینه برای تهیه گزارش از رویکدادهای رخ داده در  NetBillمکی باشکد ککه بکا
استفاده از متغیرهای منطقی  “true” Booleanو ” “falseمی توانید آنکرا فعکال و یکا
غیرفعککال نماییککد .گککزارش هککای تولیککد شککده توسککط ایککن پککارامتر در مسککیر
 /var/log/NetBill/event.logو یا با دستور ”“eventlog

که نام مستعار دنبالکه دسکتور

 tail -f /var/log/NetBill/event.logمی باشد قابل رویت است .الزم به ذککر اسکت یککی از
دستورات مهم بکرای عیکب یکابی در سکرور  NetBillایکن دسکتور مکی باشکد چکرا ککه
رویدادهایی از قبیکل Authentication ، Stop Packet ، Start Packate ، Update Packet
 Licence Error ، SQL Log ،Fieldو مواردی از این قبیل را در خود گنجانده است.
)12

log_event

با فعال سازی این قسمت با استفاده از متغیر ” “Trueکه از نوع  Booleanمی
باشد  ،شما قادر خواهید بود از خطاهای احتمالی  ،بعنوان مثال ( قطع شدن
اینترنت در زمان بروزرسانی نرم افزار  NetBillکه ممکن است موجب آسیب دیدن بخشی
از پایگاه داده شود ) مطلع شوید و سریعآ جهت برطرف سازی آن اقدام نمایید.
همچنین این گزارش با دستور ” “sqllogنیز قابل مشاهده و بررسی می باشد که معادل
دستور
 tail -f /var/log/NetBill/sqlerr.logاست.

)13

log_sqlerr

این گزینه مربوط به اشکال زدایی کردن بخش فنی قاصدک سامانه می باشد و توصیه
می شود که آن را تغییر ندهید.
)14

log_saferun
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بطور کلی می توان گفت قرار دادن متغیر” ”Trueکه از نوع  Booleanمی باشد نمایش
گزارش کاربران  Killشده را شامل می شود و برای غیرفعال نمودن آن می توانید از
متغیر ” “Falseاستفاده نمایید.
)15

log_kill

با تعریف متغیر منطقی ” “Trueبرای ایکن پکارامتر قادریکد گکزارش هکای کامکل
ودقیقی از ارسال Update Packetها  ،خصوصیات و تغییر وضعیت هکای گکروه هکا را از
 NASتهیه و عملکرد آنرا مورد برسی قرار دهید.
)18

log_cron

با تنظیم مقدار متغیر عددی برای این پارامتر در قالب ثانیه بسته به مقیاس
شبکه و تعداد کاربران  ،قادر خواهید بود که مقدار قابل توجهی از بار سرور و
گزارشات بیهوده بکاهید .نحوه عملکرد آن بدین صورت می باشد که با فرض مثال در
یک شبکه با مقیاس بزرگ و تعداد کاربران آنالین زیاد برای حذف تعداد و حجم
گزارشات تولیدی تکراری و همچنین کاهش فشار سرور  ،این مقدار را بر روی 180
ثانیه قرار داده تا با رخ دادن خطایی از قبیل  Wrong Passwordدر زمان تعیین
اعتبار کاربر و باطل شدن عملیات نشست ( )sessionتا سه دقیقه پس از وقوع خطا
همان عکس العمل را به کاربر نمایش دهد ( حتی اگر کاربر کلمه عبور را صحیح وارد
نموده باشد).
)19

auth_cache_timeout

این گزینه مربوط به پردازشهای تولید گزارش در  NetBillمی باشد و مقادیر
متغیر آن از نوع عددی و از عدد صفر تا سه قابل تغییر می باشد و بدین صورت عمل
می کند که عدد دو به معنی تولید گزارش تا اندازه ی استاندارد  ،عدد یک به معنی
کم ترین حجم تولید گزارش  ،عدد سه به معنی بیشترین حد تولید گزارش و عدد صفر
هم به معنی عدم تولید گزارش می باشد .الزم به ذکر است که در حالت پیشفرض این
مقدار بر روی عدد دو یعنی در حالت استاندارد تولید گزارشات قرار دارد.
)20

log_level

در این قسمت می توانید بسته به نوع استفاده از سرویس در سرور (

،www

 )SQL ،Radius ،mrtgآنرا مشخص نمایید همچنین قادرید تا چند سرویس را بر روی یک
سرور در کنار هم در اختیار داشته باشید برای این کار فقط کافیست نام سرویس ها
را با کاما از هم تفکیک نمایید .متغیر منطقی این گزینه از نوع  Stringیا رشته
ای می باشد که به صورت پیشفرض بر روی گزینه  allقرار دارد.
)21

server_type

کاربرد این گزینه مربوط به شبکه هایی باتعداد کاربران و  Loadباال می باشد که
بصورت  Redundantبه چند سرور با نوع مجوز های خاص نیاز است که متغیر رشته ای
آن بصورت پیشفرض بر روی  Primeryقرار دارد و اگر تعداد سرورها بیشتر از یکی
باشد بر روی گزینه  Secondaryقرار می گیرد.
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licence_type

جنس این متغیر از نوع  Booleanو عملکرد آن نمایش کلمه عبکور صکحیح در هنگکام
بروز خطای  Bad Passwordمی باشد.

• /data/mysql/NetBill
تمامی فایل های حاوی اطالعات اساسی پایگاه داده نرم افزار  NetBillدر این مسیر
قرار دارد .به هیچ وجه اطالعات داخل این دایرکتوری نباید دستکاری شود.

• /backup-data
دایرکتوری فوق جهت ذخیره سازی پشتیبان های تهیه شده از فایل ها و داده های
اطالعاتی

نرم افزار  NetBillمی باشد که انجام عمل پشتیبان گیری را بصورت خودکار

هر روز راس ساعت پنج صبح بصورت زمانبندی شده انجام داده و در این شاخه قرار می
دهد  ،لذا این امکان برای شما فراهم آورده شده تا با استفاده از نرم افزار
 WinSCPو یا نظیر آن به سرور  NetBillمتصل شده و آخرین فایل پشتیبان تهیه شده
را بر روی رایانه خود ذخیره نمایید.
در این قسمت توصیه می شود که شاخه  /backup-dataرا جهت اطمینان خاطر بیشتر و
تضمین از دست نرفتن اطالعات  ،با اضافه نمودن هارد دیسک دوم به سرور  NetBillو
 Mountنمودن آن به دایرکتوری  /backup-dataجهت نگهداری فایل های پشتیبان در
هارد دیسک دوم اقدام نمایید.

• /etc/my.cnf
این فایل مربوط به تنظیمات  mySQLاست و تغییر پارامترهای آن نیازمند دانش
کافی در این زمینه می باشد  ،لذا توصیه می شود قبل از هرگونه تغییرات در این
فایل با پرسنل کادر فنی قاصدک سامانه تماس حاصل نمایید.

• /etc/rc.boot.custom
این فایل در هنگام بوت شدن سیستم عامل خوانده می شود و دستورات نوشته شده در
آن

در

هر

بار

راه

اندازی

مجدد

به

اجرا

در

خواهد

آمد

و

به

مانند

” “/etc/rc.d/rc.localعمل می کند .بعنوان مثال پس از اضافه نمودن هارد دسیک دوم
جهت ذخیره سازی فایل های پشتیبان و  Mountنمودن آن به شاخه  /backup-dataباید
با یکی از ویرایشگر های  viو یا  nanoفایل  rc.customرا ویرایش نموده و دستور
 Mountرا به صورت مثال زیر در آن وارد نموده تا پس از هر بار راه اندازی مجدد
سرور این دستور بصورت خودکار به اجرا درآید.
[root@NetBill ~]# vi /etc/rc.custom
mount /dev/sda /backup-data

~
• /etc/cron.d/cron.custom
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فایل فوق متعلق به یک سرویس و یک قابلیت است که به شما این امکان را می دهد
تا دستورات و یا به طور کلی عملیاتی را در زمانهای مورد نظر خود به صورت دوره
ای و متناوب اجرا نمایید .

• /etc/rc.backup.custom
بعد از اتمام کار بکاپ روزانه ،محتویات این فایل اجرا میشود .بنابراین اگر
قصد دارید بعد از اتمام کار بکاپ روزانه  ،کاری را بصورت خودکار انجام دهید،
دستورات مورد نظر را در این قسمت قرار دهید.

• /etc/corn.d/NetBill

• /etc/corn.d/mrtg

• /etc/rc.d/rc.local
توضیحات عملکردی این فایل همانند  /etc/rc.customمی باشد با این تفاوت که این
فایل توسط قاصدک سامانه بروز رسانی می شود و هیچ گونه تغییری نباید در آن
ایجاد شود.

• /etc/inittab
با استفاده از این فایل سطح اجرایی پیش فرض  ،قابل مشاهده و تغییر است .وقتی
سیستم در حال بوت شدن می باشد به فایل  /etc/inittabرجوع می کند و سطح اجرایی
پیش فرض را می خواند.

• /etc/init/
برنامه  initانجام آخرین مرحله از فرایند  bootاست و بطور معمول بعد از هربار
راه اندازی مجدد سیستم بصورت خودکار به اجرا در می آید و اگر موفق شود یک
عملیات چند کاربره را آغاز می کند .اگر  scriptراه اندازی مجدد با مشکل مواجه
شود پروسه  initشروع میکند به عملیات تک کاربره توسط کاربر اصلی در پوسته
کنسول.
براي مثال وقتي میخواهیم یک سامانه  RADIUS Serverرا بصورت  Serverجداي از
 SQL Serverو  Web-Serverتنظیم و وارد مدار نمائیم کافیست با  CDنصب یک NetBill
نصب نموده و فایل اصلي مربوط به سامانه  RADIUS-Serverرا براي برقراري ارتباط
آن با  SQL Serverموجود در شبکه  ،ویرایش نمائیم .ساختار فایلهاي فوق بسیار
ساده بوده و با ویرایشگرهاي معمولي تحت  Linuxمانند  VIو  EMacsقابل ویرایش
میباشند.
پککس از اعمککال تغییککرات بککا اسککتفاده از دسککتور  nbtestمیتوانیککد از صککحت
تنظیمات انجام شده و نیز صحت عملکرد سامانه ها مطمئن شوید.
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دستورات محیط Shell
برای

استفاده

از

دستورات

NetBill

در

محیط

،Shell

میتوانید

از

طریق

نرم

افزارهای ترمینال ( SSHمانند  )http://NetBill.ir/files/putty.exeبا پروتکل  SSH2به
 NetBillمتصل شده و با نام کاربری  rootو کلمه عبوری که در هنگام نصب وارد
کردهاید،

به

محیط

دستوری

NetBill

وارد

شوید.

با

استفاده

از

این

دستورات

میتوانید عملیات خاص را در محیط  shellانجام دهید.
راه دوم برای استفاده از محیط

 Shellتوسط خود دستگاه  NetBillمیباشد با نگه

داشتن کلید های  Alt + Ctrl + F3محیط  Shellظاهر شده و میتوانید با نام کاربری
 rootو کلمه عبور مورد نظر خود وارد شوید فهرست این دستورات به شرح زیر است:

• دستور nbbackup
این دستور به صورت خودکار از اطالعات  Databaseپشتیبان تهیه کرده و در
دایرکتوریهای /data

و  /backup-dataذخیره مینماید .اجرای این دستور در حالت

عادی لزومی ندارد چرا که  NetBillبه صورت خودکار راس ساعت  5هر روز صبح اینکار
را انجام میدهد .اما چنانچه نیاز به گرفتن پشتیبان بروز برای امور خاصی
داشتید ،میتوانید از آن استفاده نمائید .دقت کنید که اجرای این دستور بسته به
حجم اطالعات موجود در  NetBillممکن سیستم را دچار اختالالت جزئی نماید و پس از
اتمام کار ،سیستم به حالت عادی باز خواهد گشت .ضمنا توصیه میشود برای حفاظت
بیشتر از اطالعات پشتیبان گرفته شده ،هارد دیسک دومی را در  backup-dataمانت
کرده تا سیستم به صورت خودکار روی آن پشتیبان دوم بگیرد.

• دستور nbservice
این دستور اگر به صورت  nbservice reloadاستفاده شود میتوانید تمامی سرویسهای
 NetBillاعم از  SQL, Radius, Webرا بازنشانی و مجددا راه اندازی نمائید.
استفاده از این دستور نیز در حالت عادی ضرورتی ندارد مگر اینکه رفتار غیر عادی
در سیستم مشاهده کنید
دهید.

و با مراجعه به  logها نتوانید منشاء آنرا تشخیص

استفاده از این دستور با پارامتر  noauthموجب میشود تا سیستم تمام

کاربران را بدون چک کردن کلمه عبور یا مانده اعتبار بپذیرد .اینکار برای
مواقعی که سیستم دچار مشکل است و میخواهید کاربران تا رفع مشکل به راحتی متصل
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شوند ،کارائی دارد .برای برگرداندن سیستم به حالت نرمال میتوانید از پارامتر
 authبا دستور فوق استفاده کنید.

• دستور nbtest
با استفاده از این دستور میتوانید از صحت عملکرد قسمتهای مختلف  NetBillاعم
از  Configها و قفل نرم افزاری آن مطمئن شوید.

• دستور nbupdate
این دستور  NetBillشما را با سیستم مرکزی موجود در قاصدک مطابقت داده و در
صورت وجود  Updateدر سیستم مرکزی ،سیستم شما را  Updateمیکند .اجرای این دستور
به صورت دستی لزومی ندارد چرا که  NetBillبه صورت خودکار هر روز اینکار را
انجام میدهد.

• Nbupdate patch
گاهی فقط مشترک یا مشترکین مشخصی دچار اختالل یا نیازمند بروزرسانی می باشند
که اطالعات آنها در قالب یک فایل به عنوان  Pachبه سیستم برای اعمال تغیرات
داده می شود ،این دستور در همین مورد کاربرد دارد.

• دستور nbzap
با استفاده از این دستور میتوانید سوابق و اطالعات مربوط به اتصال و یا
تماسهای کاربران از تاریخ خاصی به قبل را از  Databaseسیستم برای همیشه حذف
نمائید .به این دستور باید پارامترهای خاصی را نیز همراه نمود .مثال اجرای
دستور به شکل  nbzap netlog 12 monthبه معنی حذف تمامی سوابق اتصال مشتریان
 Dialupاز  12ماه قبل به قبل است .دقت کنید اجرای این دستور ممکن است زمان
زیادی به طول انجامد که سیستم در آن مدت دچار اختالل احتمالی خواهد شد.
بنابراین باید آنرا در زمان خلوت و با صبر زیاد اجرا کرد .توصیه میشود به صورت
مرتب (مثال هر  18ماه یکبار) ،اطالعات غیر ضروری را از سیستم حذف کنید تا بار
پردازشی سیستم کاهش و سرعت انجام عملیات آن افزایش یابد.

• دستور nbtuner
با استفاده از این دستور میتوانید پارامترهای  MySQLرا بر اساس قدرت سخت
افزار مورد استفاده و نیز ترافیک درخواستهای  SQLموجود بر روی  NetBillبکار
گرفته شده را سنجیده و بر مبنای پیشنهادات داده شده ،پارامترهای  MySQLدر
فایل  /etc/my.cnfرا برای راندمان و سرعت بیشتر تنظیم نمائید .دقت کنید که
اعمال تغییرات در  /etc/my.cnfبه دانش فنی باالئی نیاز دارد.
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• دستور radlog
با استفاده از این دستور ،وقایع سیستم
میشود .بدیهی است دستور
Radius

eventlog

Radius

نمایش داده

اطالعات بیشتری را از وقایع

نمایش میدهد.

• دستور eventlog
با استفاده از این دستور میتوانید وقایع سیستم به ازاء اتصال و تماسهای
کاربران را مشاهده نمائید .دقت کنید که هر یک از وقایع auth, start, update, stop
به

صورت

جداگانه

ثبت

میشوند.

ضمنا

ثبت

وقایع

فوق

به

صورت

حروف

بزرگ

) (AUTH,STRT,UPDT,STOPنشانگر بروز خطا در عملکرد  NetBillاست و خطای بوجود
آمده نیز نمایش داده میشود .بنابراین میتوان چنین فرض کرد که اگر وقایع نمایش
داده شده با دستور فوق اگر شامل  AUTH,STRT,UPDT,STOPاست ،بیانگر ایرادی در
سیستم است که باید مرتفع شود .ضمنا کاربرانی که بهر دلیلی نمیتوانند وارد
سیستم شوند هم با  AUTHمشخص میشوند.

• دستورnbulog
با استفاده از این دستور به همراه نام کاربر مورد نظر میتواند وقایع مربوط
به کاربر را در طول روز جاری مشاهده کنید .خروجی این دستور از طریق رابط وب،
بخش  User Eventsنیز قابل مشاهده است و در حالت عادی نیازی به استفاده از این
دستور در  shellنخواهید داشت.

• دستور nbrepairdb all
برای انجام مراحل  repairکردن دیتابیس از دستور  nbrepairdbاستفاده میشود که این
دستور به تنهایی جداول  PROXY_LOG_، COMPLETE_LOGو
CONNECTIONLESS_CHARGESرا  repairنمیکند.

• دستور nbkill
• دستور nbprocmon
• دستور nbtuner

میتوان برای  repairکردن همه جداول از دستور  nbrepairdb allاستفاده کرد یا اگر
جدول خاصی برای  repairمدنظر باشد میتوان اسم آن جدول را بصورت زیر به عنوان
ورودی به این دستور داد.
www.NetBill.ir

120

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

• nbrepairdb USERS
• Net_interface
چنانچه برد شبکه اصلی شما غیر از  eth0است ،الزم است این متغیر به نام برد
شبکه اصلی سیستم تغیییر یابد (مثال )eth1

• Mysql_load_balancer
در محیطهای با تعداد کاربر بیش از  20هزار کاربر ،الزم است سرورهای  Radiusاز
 Mysqlجدا شوند .در اینصورت میتوان با  trueکردن این گزینه ،از  mysql serverمحلی
روی سرورهای  Radiusبعنوان  mysqlتوزیع شده استفاده نمود .اینکار باعث کم شدن
بار پردازشی  Mysqlمرکزی میگردد اما الزامی نیست.

•

Auth_cache_timeout

در مواردی که کاربران بدالئلی مانند اشتباه در کلمه عبور یا نام کاربری
مکررا وارد سیستم شده و بار پردازشی سیستم را باال میبرند میتوان با مقداردهی
این متغیر به عددی بین  10تا  ،300بار پردازشی ناشی از اشتباهات کاربران بر
روی سیستم را کاهش داد.

• دستور warninglog
این دستور  eventlogهای زرد رنگ را نمایش میدهد.

• دستور u
با استفاده از این دستور تعداد کل کاربران روی خط نمایش داده میشود.

• دستور v
با این دستور تعداد کل کاربران  VoIPنمایش داده میشوند.

• دستور i
با این دستور تعداد کل کاربران سرویسهای  NETنمایش داده میشوند.

• radlog
این دستور برای بررسی وضعیت

 radiusمی باشد و در صورت نبودن مشکل وضعیت

تمامی الگ ها را  okنمایش می دهد.

• nbservice restart
با این دستور می توان
را

سرویس های حیاطی نت بیل مثل

 firewallو mysql , radius

restartکرد
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• nbservice renew
این دستور برای برگرداندن الیسنس ،باشرط اینترنت داشتن سرور  ،NetBillاجرا می
شود ؛ در زمانی که به هر دلیلی الیسنس پریده با شد

• Nbservice noauth
این دستور باعث می شود که اکانت ها بدون بررسی نام کاربری و کلمه عبور
کانکتی داشته باشند و برای مواقعی که به هر دلیلی  NetBillدر کانکتی با اختالل
مواجه می باشد (حالت اورژانسی)

• nbservice auth
با این دستور بعد از رفع اختالل  NetBillرا از خال اورژانسی خارح میکنیم

• nbsid
این دستور همان  IDمورد نیاز برای فعال سازی الیسنس را در اختیار ما قرار می
دهد.

• m
این دستور برای الگین راخت روی MySQL NetBillمی باشد که جایگزین دستور – mysql
 u rootاست

• lm
مشابه دستور باال می باشد با سرعت بیشتر

•

راهنمای استفاده از دستور  nbconfigدر نرم افزار نت بیل :

مقدمه
در این آموزش هدف معرفی پارامترهای موجود در دستور  nbconfigبه منظور انجام تنظیمات
و ایجاد تغییرات در فایلهای سیستمی نرم افزار مدیریت کاربرن شبکه  NetBillطبق نیاز و
سیاست های شبکه شما در جهت بهینه سازی و افزایش عملکرد و همچنین مشاهده گزارشات
سیستمی آن می باشد .با استفاده از این دستور و مشاهده یک رابط کاربری Screen Based
امکانات زیادی برای شما فراهم آورده شده ذیالً به توضیح هر مورد خواهیم پرداخت.
با اجرای دستور  nbconfigدر محیط  CLIو یا همان  Command Line Interfaceدر نرم افزار
 NetBillصفحه ای همانند تصویر زیر برای شما به نمایش در خواهد آمد.
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Network Configuration
همان طور که از نامش پیداست این گزینه مربوط به تنظیمات آدرس  IPو  DNSسیستم
مدیریت کاربران شبکه  NetBillمی باشد که با انتخاب این گزینه و فشردن کلید  Enterوارد
صفحه مربوطه شده و پس از انتخاب گزینه مورد نظر و اعمال تغییرات  ،در نهایت با انتخاب
گزینه  Save&Quitتنظیمات مربوطه را ذخیره و خارج شوید.
Edit Configuration Files
با استفاده از این گزینه شما قادرید به تنظیم فایلهای سامانه های Web ، SQL Server
 Serverو  RADIUS Serverو همچنین فایل های پیکربندی نام میزبان و  ...بپردازید که هر
یک از سرویس ها و سه سامانه فوق داراي فایلهاي اصلي هستند که مي بایست براي عملکرد
صحیح آن سامان ه ویرایش شوند .به توضیحات کامل در مورد چگونگی عملکرد هر بخش و
پارامترهای مربوط به آن در مستند " راهنمای تنظیم و نگهداری نرم افزار  "NetBillبصورت
مفصل پرداخته شده.
Change passwords
با انتخاب این گزینه صفحه ای همانند تصویر زیر برای شما نمایش داده خواهد شد که در
آن می توانید کلمه عبور کاربر  log ، rootو  adminالیه مدیریتی  Holderرا تغییر دهید.

)Switch to Emergency state (NOAUTH
از این گزینه در زمانهای اضطرای برای خارج کردن  NetBillاز حالت  Normalو نادیده
گرفتن عملیات محاسبات کاربران استفاده می شود ،الزم به ذکر است با فعال کردن مدل
 NOAUTHهیچ گونه تایین اعتباری از جانب نرم افزار مدیریت کاربران شبکه  NetBillصورت
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نخواهد پذیرفت و کاربر با هر نام کاربری و کلمه عبوری مجاز به ورود می باشد تا زمانی
که کارشناسان مشکل را شناسایی و رفع عیب نمایند.
از جمله موارد کاربرد این بخش می توان به مواردی از قبیل  Crashکردن پایگاه داده در
اثر اتفاقات ناگهانی  Expire ،شدن مجوز استفاده به مجرد تغییر آدرس  IPو یا کارت شبکه
و  ...نام برد .از مزیت های آن می توان به مواردی از قبیل جلوگیری از قطعی و عدم
دسترسی کاربران در هنگام وقوع حادثه اشاره نمود که این امر به خودی خود بسیار قابل
توجه می باشد.
همچنین پس از بررسی عوامل و رفع عیوب  ،برای برگرداندن  NetBillبه حالت نرمال از همین
قسمت و سوئیچ ) Switch to Emergency state (AUTHمی توان استفاده نمود.
Log view panel
با انتخاب این گزینه و ورود به صفحه متخص آن همانند شکل زیر هفت گزینه به جهت
مشاهده گزارش در اختیار دارید که هر یک معنی و مفهوم خاص خود را دارد  ،در ذیل به
توضیح مجزاء در مورد هریک از این موارد خواهیم پرداخت.

• Show Radius Log
با استفاده از این قسمت  ،وقایع سیستم  Radiusنمایش داده مي شود .بدیهي است دستور
 eventlogاطالعات بیشتري را از وقایع  Radiusنمایش میدهد.

• Show Event Log
به کمک این گزینه مي توانید وقایع سیستم به ازاء اتصال و تماس هاي کاربران را
مشاهده نمائید .دقت کنید که هر یک از وقایع update، start ، auth

stop ،

بصورت جداگانه

ثبت مي شوند .ضمنا ثبت وقایع فوق بصورت حروف بزرگ )  ( STOP،UPDT،STRT،AUTHنشانگر
بروز خطا در عملکرد  NetBillاست و خطاي بوجود آمده نیز نمایش داده میشود .بنابراین
میتوان چنین فرض کرد ک ه اگر وقایع نمایش داده شده با دستور فوق اگر شامل STRT، AUTH
 STOP ، UPDT ،است  ،بیانگر ایرادي در سیستم است که باید مرتفع شود .ضمنا کاربراني
که به هر دلیلي نمیتوانند وارد سیستم شوند هم با  AUTHمشخص میشوند.

• Show SQL Error Log
www.NetBill.ir
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توسط این گزینه خطاهایی که در پایگاه داده  NetBillرخ می دهد نمایش داده می شود.

• Show Radius Attribute Log
این گزینه خصوصیات ارسالی از نرم افزار حسابداری کاربران شبکه  NetBillبه  Radiusرا
نمایش می دهد.

• Show NAS LOG
به کمک این گزینه قادرید تا گزارشات مربوط به ارتباط  NASبا  NetBillرا مشاهده
نمایید.

• Show CALC Log
این گزینه گزارشات محاسبات مقدار ارسال و دریافت اعتبار کاربر را نمایش می دهد.

• Show Kill Log
این قسمت نیز الگ کاربران  Killشده یا به اصطالح  Disconnectشده را به همراه علت آن
نمایش می دهد.
Check License
با استفاده از این گزینه مي توانید از صحت عملکرد قسمتهاي مختلف  NetBillاعم از
 Configها و قفل نرم افزاري آن مطمئن شوید.
Zap NetBill Tables
یکی از دغدغه های اصلی مدیران شبکه پاک کردن الگ های اضافی در دیتابیس میباشد که
عالوه بر باال بردن حجم دیتابیس ممکن است در هنگام ایندکس سازی و پشتیبانگیری از
دیتاب یس باعث کندی شده و گاها مشکالتی را بوجود بیاورد .در  NetBillاین عملیات به سادگی
و با کمک این قسمت انجام میگیرد .با استفاده از این گزینه مي توانید سوابق و اطالعات
مربوط به اتصال و یا تماسهاي کاربران از تاریخ معینی به قبل را از  Databaseسیستم
براي همیشه حذف نمائید .همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید با انتخاب این
دستور پارامترهاي آن نمایش داده می شود که پس از انتخاب گزینه مورد نظر  ،مدت زمانی که
می خواهید گزارش های ماقبل آن را پاک کنید را وارد می کنید .بعنوان مثال وارد نمودن
عدد  120به معني نگهداری تمامي سوابق مشتریان  120روز گذشته و پاک نمودن مابقی گزارش
های قبل از آن می باشد .دقت کنید اجراي این دستور ممکن است زمان زیادي بطول انجامد که
سیستم در آن مدت دچار اختالل احتمالي خواهد شد .لذا این دستور را
سرور

روی

زمانی

که بار کمتری

است اجرا نمایید و از متوقف کردن آن در حین کار پرهیز کنید .توصیه مي شود

بصورت مرتب ( مثال هر  360روز یکبار )  ،اطالعات غیر ضروري را از سیستم حذف کنید تا بار
پردازشي سیستم کاهش و سرعت انجام عملیات آن افزایش یابد.
همچنین

•

گزارشات قابل دسترس در این قسمت شامل موارد زیر می باشد.

netlog

الگ ها و گزارشات مربوط به کاربران اینترنت

• voiplog
الگ ها و گزارشات مربوط به کاربران تلفن )(VoIP

• eventlog
الگ ها و گزارشات مربوط به عملکرد کاربران
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• adminlog
الگ ها و گزارشات مربوط به عملکرد کاربران مدیریتی سیستم

• userlog
الگ ها و گزارشات مربوط به کاربران

• creditlog
الگ ها و گزارشات مربوط به کارکرد مالی سیستم

• failedsmslog
الگ های مربوط به  smsهای ارسال نشده

• dailylog
الگ های روزانه سیستم

• proxylog
الگ ها و گزارشات مربوط به سایت های بازدید شده توسط کاربران ( الزم به ذکر است که
یکی از گزارشاتی که رشد اطالعات آن خیلی سریع میباشد و باعث ازدیاد حجم دیتا به یس
میشود این گزارش میباشد که میبایست حتما به صورت دورهای پاک شوند)

راه حل و مثال برای پاک کردن : proxylog
یکی از دغدغه های اصلی مدیران شبکه پاک کردن الگ های اضافی در دیتابیس
می باشد که عالوه بر باال بردن حجم دیتابیس ممکن است در هنگام ایندکس
سازی و پشتیبانگیری از دیتا بیس باعث کندی شده و گاها مشکالتی را بوجود
بیاورد .
در نت بیل این عملیات به سادگی و با کمک دستور  nbzapانجام می گیرد.
اجرا نمایید  .برای
این دستور را می بایست از داخل محیط شل )(Shell
نرم افزارهایی نظیر
اتصال به شل سیستم می توانید از طریق
 puttyاقدام نمایید .
دستور  nbzapدارای چند کلید مختلف می باشد که می بایست در جای دقیق
خود نوشته شوند .دقت شود مدت زمان اجرا این دستور بستگی به حجم دیتابیس
دارد و ممکن است تا چندین ساعت زمان ببرد .لذا این دستور را زمانی که
بار کمتری روی سرور است اجرا نمایید و از متوقف کردن آن در حین کار
بپرهیزید.
][root@NetBill ~]# nbzap [Log_name] [Interval] [day/month
•

 : Log_nameنام الگ مورد نظر می باشد که می تواند یکی از مقادیر
زیر را جایگزین کرد  .توجه داشته باشید در هر دفعه اجرای این
دستور فقط یکی از این الگ ها را وارد نمایید .
 : netlog oالگ ها و گزارشات مربوط به کاربران اینترنت
 : voiplog oالگ ها و گزارشات مربوط به کاربران تلفن)(VoIP
 : eventlog oالگ ها و گزارشات مربوط به عملکرد کاربران
 : adminlog oالگ ها و گزارشات مربوط به عملکرد کاربران مدیریتی
سیستم
 : creditlog oالگ ها و گزارشات مربوط به کارکرد مالی سیستم
: failedsmslog o
: dailylog o
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 : proxylog oالگ ها و گزارشات مربوط به سایت های بازدید شده
توسط کاربران ( الزم به ذکر است که یکی از گزارشاتی که رشد
اطالعات آن خیلی سریع می باشد و باعث ازدیاد حجم دیتا بیس
می شود این گزارش می باشد که می بایست حتما به صورت دورهای
پاک شوند)
 : Intervalمقدار زمانی است که سیستم اطالعات را نگه می دارد و
مابقی را دور می ریزد این عدد با گزینه بعدی معنی دار می شود.
اگر این عدد را صفر در نظر بگیریم اقدام به بهینه سازی آن جدول
می نماید .
 : Day/Monthیکی از این دو گزینه با عدد  Intervalبه این معناست که
تا این مقدار روز یا ماه را نگه دار و مابقی را پاک کن .

چند مثال :
❖ [root@NetBill ~]# nbzap proxylog 1 month
اطالعات  1ماه گذشته مربوط به گزارشات  proxylogرا نگه می دارد و
مابقی را پاک می کند.
❖ [root@NetBill ~]# nbzap eventlog 60 day
اطالعات  60روز گذشته مربوط به گزارشات  eventlogرا نگه می دارد و
مابقی را پاک می کند.
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توضیحات جامع درباره الگ های نگهداری شده توسط نت بیل :
مقدمه
نت بیل دارای ساختار درختی است به این معنا که در ادارات و سازمانهای بزرگ میتوان
برای استفاده از سرویسهای مختلف از یک نت بیل مرکزی استفاده کرد و زیر شاخهها قابلیت
به اشتراک گذاشتن منابع خود را داشته باشند.

Holder

ISP

VI
S

ISP

ISP

VI
S

VI
S

VI
S

VI
S

VI
S

این امکان عالوه بر صرفه جویی در هزینه و داشتن سیستم مدیریت مرکزی ،سهولت در
تنظیمات را نیز فراهم میکند.
کلیه گزارشات در نت بیل امکان محدود کردن زمان (تاریخ شروع و پایان ) و دسته بندی
بر اساس فیلدهای اصلی و همچنین گرفتن خروجی در  Excelرا داراست .در این جا به گزارشات
نت بیل در الیه های مختلف توجه میکنیم.

گزارشات الیه HOLDER
Admin Activities
در این گزارش که در همه الیه های نت بیل موجود است امکان گزارش گیری از فعالیتهای هر
کدام از مدیران سیستم در آن الیه را داریم .با توجه به اینکه
چندین مدیر سیستم با سطوح دسترسی خاص

نت بیل قابلیت ایجاد

را دارا میباشد  ،لذا میبایست گزارش کاملی از

فعالیتهای آنان داشته باشیم.
این گزارش مشخص میکند که در چه تاریخ وزمانی ،کدام مدیر سیسستم از کدام  IPچه
عملیاتی راانجام داده است.
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: AS Commands
این قسمت مربوط به تهیه گزارش از دستوراتی میباشد که در محیط متنی

Access Server

مور استفاده قرار گرفته است.

نکته قابل توجه اینست که ماژول  AS Commandsدر روترهای  Ciscoقابل اجرا
میباشد.
Firewall Log
در این گزارش کاربرانی که از پورتهایی غیر از پورت  80استفاده کرده باشند نمایش
داده میشوند
IP Usage List
نت بیل امکان تنظیم  IPیا یک کالس از  IPو  Routeمخصوص به آن  IPها را در هنگام اتصال
کاربر را دارد .در اینجا گزارش کاملی از  IPهای مصرف شده را نشان میدهد.

www.NetBill.ir

129

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

ISP Payment
اگر به عنوان

 Holderبا زیر مجموعه های خود حساب مالی دارید و از آنها اعتبار کم

میکنید میتوانید در این قسمت ریز حسابهای خود را بررسی نمایید.

SHETAB Transactions
از این قسمت میتوانید گزارشی از لیست کلیه تراکنشهای شتاب پرداختهای اینترنتی تهیه
کنید.
Misc Charge
از این قسمت میتوانید مقدار اعتباری که از  ISPو VISPو  Userکم میشوند را گزارش
گرفت.

NET Connections
یکی از پر کاربردترین گزارشات نت بیل میباشد که به صورت دقیق نام کاربر ،زمان اتصال
،زمان قطع شدن،علت قطع شدن،مقدار دانلود و آپلود  MAC، IP،و همچنین
به ازای یک کاربر یا یک گروه از کاربران یا تمام کاربران
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Roaming Connections
از این امکان زمانی استفاده میشود که  ISPها

پورتهایشان را برای یکدیگر به اشتراک

گذاشته باشند و با این گزارش مقدار استفاده هر  ISPمشخص میشود.

SMS Charges
اگر افزونه

 smsرا فعال کرده باشید با این گزارش میتوانید میزان ارسال  SMSو

متنهای داخل  SMSبا زمان بندی دقیق مشخص مشاهده کنید.
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System MRTG Graphs
گزارشاتی در مورد خود سیستم نت بیل نیز موجود است که شامل گزارش در مورد میزان مصرف
رم ،هارد CPU،و همچنین تعداد پردازش در ثانیه و تعداد کاربران روی خط()OnlineUserو ...
میباشد با استفاده از این گزارشات مدیر سیستم میتواند اشکاالت سیستم را ردیابی کرده و
برای آن راه حل مناسبی اتخاذ نماید.

از دیگر گزارشات نت بیل گزارش مربوط به میزان مصرف پهنای باند هر کاربر به صورت
لحظه ای میباشد.

www.NetBill.ir

132

راهنمای نصب و مدیریت

نرم افزار NetBill

VoIP ASR/ACD/TOP
از مهمترین معیارها در سرویس  ASR ،VOIPو

 ACDمیباشد .که با این گزارش که به صورت

چارت میباشد به طور کامال شفاف این دو شاخص را بیان مینماید.

VoIP Calls
از پر کاربردترین گزارشها برای سرویس  VOIPمیباشد که ریز مکالمات کاربر را همراه با
ساعت دقیق ورود و میزان اعتباری که از کاربر و الیه های با التر کم شده است را نشان
میدهد.
VoIP Carrier Payments
از این قسمت می توانید گزارشی از مقدار اعتبار اختصاص داده شده به  Carrierها تهیه
کنید.
User Activations
می توایید از کاربران فعال شده در یک بازه زمانی گزارشگیری نمایید
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User Events
گزارشی مربوط به رویداد های کاربران هنگام اتصال از قبیل اشتباه وارد کردن نام
کاربری و یا کلمه عبور  ،اتمام اعتبار کاربر و

در این قسمت نمایش داده میشود.

گزارشات الیه ISP
IP Usage List
نت بیل امکان تنظیم  IPیا یک کالس از  IPو  Routeمخصوص به آن  IPها را در هنگام اتصال
کاربر را دارد .در اینجا گزارش کاملی از  IPهای مصرف شده را نشان میدهد.

VISP Payments
از این قسمت می توانید گزارشی از مقدار اعتبار اختصاص داده شده به  VISPها تهیه
کنید.

گزارشات الیه VISP
Group Summary
میزان مصرف کاربر ان را بر اساس ساعت مصرف و مقدار ارسال و دریافت بر حسب کیلوبایت
به تفکیک گروه را نشان میدهد.

User Summary
در این گزارش مجموع استفاده حجمی (مگابایتی)و زمانی(ساعتی)کاربر به اضافه مقداری که
الیه های مختلف از لحاظ اعتبار از این کاربر کم کردند را مشخص میکند
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❖ Proxy Log
میتوان گزارش کاملی از سایتهای بازدید شده توسط کاربران

به تفکیک زمان و نام

کاربری مشاهده کرد و همچنین ده سایت
اول از لحاظ مقدار بازدید را مشخص کرد.
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VISP Payments
از این قسمت می توانید گزارشی از مقدار اعتبار اختصاص داده شده به  VISPها تهیه
کنید.
User Comments
یادداشت توضیحات به ازای هر کاربر از امکانات نت بیل
گزارش کاملی از این یادداشتها

میباشد  .با

در اینجا میتوان

داشته باشیم

User Payments
از این قسمت میتوانید گزارشی از پرداختهای کاربران از طریق شتاب را نمایش دهد.
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نرم افزار NetBill

نحوه اتصال  PPPoE/PPTP/L2TPتحت ویندوز
نمونه های سرویسهای قابل تعریف در NetBill

 سرویس های حجمی دوره ای سرویس زمانی سرویس پلکانی سرویسهای اعتبار موقت سرویس های محدود Quoata -سرویس ISG
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