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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

اين راهنما :

توضيحات راهنما

 -۱در اين راهنما منوی اصلی با عالمت(

)مشخص شده است.

 -۲زير منوها با عالمت( )نمايش داده شده است .
 -۳منوی سوم که در واقع زير (زيرمنو)ها نمايش داده می شود با
) مشخص شده است.

عالمت(

 -۴کليک های موردی در صفحه ها با عالمت (

✓

)نمايش داده می شود .

 IPسيستمی که  LANSuiteروی آن نصب است 192.168.0.230 ،فرض شده
است.

در اين مستند سعی شده منو های مربوط به راه اندازی سرويس
 LANSuiteتوضيح داده شود .قاعدتا سازمانهايی که مايل به استفاده از
 NetBillبرای سرويس خاص مانند

 VoIPيا  ADSLباشند  ،میتوانند از مستند

مربوط به آن سرويس که در سايت  www.netbill.irدر دسترس است  ،استفاده
نمايند.

www.netbill.ir
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❖ مقدمه
در LAN Suite

سه  Interfaceبا نام های  INT ، EXTو  DMZموجود می باشد که INT

مربوط به نرم افزار  NetBillو دو  Interfaceديگر با نام های  EXTو  DMZمربوط به Router
 OS Mikrotikمی باشد Router OS Mikrotik ( .بصورت  Virtualدر  LAN Suiteتعبيه شده است ) و
فقط کافيست که  Internetورودی را به يکی از Interfaceهای مربوط به  Mikrotikمتصل کنيد و
 Interfaceديگر آن را به  Switchکاربران خود متصل کنيد.
همچنين با توجه به نوع چيدمان شبکه خود می توانيد  Interfaceمربوط به  NetBillرا به
 Switchکاربران و يا اينترنت خود متصل نماييد.

نمونه ای از توپولوژی ذکر شده بصورت زير می باشد.

❖  Active Licenceدر Netbill
احتما قبل از

 Activeمیبايست وارد

پوسته1

در

 Netbillشده و دستور

(wget

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

1

Shell
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در اليه

نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

 Holderوارد  Optionو زير مجموعه آن وارد  Licence Informationشويد  SIDرا در

سايت  http://netbill.irدر قسمت درخواست  Licenceوارد کنيد و براي شرکت قاصدک بفرستيد.
Holder  Options  Licence Information SID

در مرحله بعد روي  Activateکليک کنيد  Serialو  Activation Codeرا که توسط پست
الکترونيک2

براي شما فرستاده شده را داخل اين قسمتها وارد کنيد و روي  Activeکليک

کنيد

❖ ايجاد  ISPدر اليه

Holder

مطابق ساختار درختي  Netbillمیبايست در اليه  Holderيک  ISPايجاد و سرويس مورد نظر
خود را به آن متصل کنيم تا اين  ISPساخته شده از سرويسي که به آن منتصب میشود
استفاده نمايد  ،به ترتيب مراحل زير را
براي معرفي Access Server

انجام دهيد.

و همچنين ايجاد سرويس در  Netbillيک  ISPبايد ساخته شود

تا بتوان اين گزينه هاي ساخته شده را به  ISPمورد نظر اتصال داد.
Holder  Manage ISPs
براي اضافه کردن يک  ISPوارد  Manage ISPشده و بر روي دکمه

کليک کنيد صفحه

زير نمايان خواهد شد.

2

Email

www.netbill.ir
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

ISP Name o
يک نام برای  ISPتعريف کنيد.

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

ISP Admin Password o
رمز عبور برای مدير  ISPمورد نظر.

ISP Admin Email o
 Emailمعتبر برای مدير .ISP

Expire Date o
تاريخ انقضای  .ISPبديهی است پس از آن تاريخ کليه کاربران و  VISPتحت مديريت اين
 ISPامکان ورود به سيستم نخواهند داشت..
با کليک بر روی دکمه  Moreمیتوانيد به اطاعات بيشتری دسترسی پيدا کنيد.

Status o
وضعيت دسترسی آن  ISPرا مشخص میکند که میتوانيد يکی از  ۳گزينه  ،فعال  ،غير فعال
و منقضی شده را انتخاب کنيد.

Export o
از اين قسمت میتوانيد مجوز استخراج اطالعات کاربران را به  ISPاعطاء کنيد.

Payment Method o
در اين روش میتوانيد انتخاب کنيد که  ISPمورد نظر امکان منفی شدن اعتبار خود را
داشته باشد.

www.netbill.ir
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

✓ اگر  PrePaidرا انتخاب کنيد بدين معنی است که  ISPمورد نظر فقط
به ميزان اعتبار وارد شده حق استفاده دارد
✓ اگر گزينه  PostPaidرا انتخاب کنيد بدين معنی است که  ISPمورد
نظر میتواند اعتبار منفی نيز داده باشد .
NotPaid Credit o
در اين قسمت مشخص میکنيد که چه ميزان اعتبار به  ISPاختصاص داده شده که هنوز
آن را پرداخت نکرده است ( بدهکار ).

Paid Credit o
ميزان اعتباری که پرداخت شده است را در اين قسمت مشخص کنيد.

Total Credit o
ميزان کل اعتبار  ISPرا مشخص میکند.

Allowed Low Balance Level o
مشخص میکنيد که تا چه ميزان بعد از اتمام اعتبار يک  ISPبه آن اجازه استفاده
داده شود ( تا چه ميزان اعتبار منفی به آن اختصاص پيدا کند ).

Max Online Users o
حداکثر تعداد کاربران آنالين.

Max Users o
حداکثر تعداد کاربران قابل تعريف.

Description o
در اين قسمت توضيحاتی که برای کاربران وجود دارد را میتوانيد وارد کنيد .

• Manage VISPs
اين گزينه برای مديريت کلی بر روی  VISPمیباشد و میتوان اجازه استفاده از  IP-Poolو
مديريت آن را پس از انتخاب  VISPمورد نظر در صفحه  Edit VISPصادر کرد.

❖ تعريف  RASدر اليه Holder

 Netbillبا  Access Serverها براي اتصال کاربر به روش  Hotspotو  VPNکار میکند براي
اينکار بايد  Access Serverمورد نظر را در  Netbillايجاد کنيد.

Holder  Manage Resources  AS Groups  Access Servers

www.netbill.ir

9

راهنمای تنظیمات

نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

براي تعريف  RASاز قسمت  Access Serversبر روي دکمه

کليک کنيد

شکل زير

نمايش داده خواهد شد :

RotaryPhone# o
در اين قسمت سر شماره ای که از آن  NASاتصال بر قرار خواهد شد را وارد کنيد.

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

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

✓ Bypass Holder/ISP Level Services
برای عدم محاسبه اعتبارها و شارژهای ايجاد شده در  NET Servicesميباشد.

PerHour Charge o
هر  NASمتعلق به يک  ISPبوده و قيمت خريد هر ساعت سرويس را  ISPمزبور مشخص کرده و
در اين قسمت وارد کنيد .در اين صورت به ازاء هر ساعت استفاده کاربران سيستم از اين
 NASبه ميزان اين مقدار به حساب بستانکار  ISPمزبور افزوده خواهد شد .هر ISP
میتواند مقداری را به ازای هر ساعت استفاده از  NASخود از شرکت صاحب  NetBillمطالبه
کند که اين مقدار در اين فيلد مشخص خواهد شد.

www.netbill.ir
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IP Address o
آدرس  IPرا برای  NASمشخص کنيد.

NAS Detection Method o
✓ NAS IP Address
با انتخاب اين گزينه  NASبا آی پی حقيقی خود شناسايی می شود.

✓ Start Port
✓ End Port
پورت شروع و پايان را برای  RASمشخص کنيد .با استفاده از اين گزينه میتوانيد از
يک  RASبرای دو يا چند سرشماره مختلف ( بر حسب شماره شروع و پايان  )Portاستفاده
نمود .مقدار صفر به معنای تمامی پورتها خواهد بود.

✓ )Calling Number/Service Name (DNIS
اگر در  Access Serverخود چند لينک  E1با سر شماره های مختلف داريد میتوانيد از
اين گزينه با وارد کردن  DNISبرای هر يک از شماره های فوق يک  NASجدا تعريف کرده و
آنرا از ساير خطوط جدا نماييد.

✓ Roaming Path Perfix
با انتخاب اين گزينه  NASبا آی پی حقيقی خود و از مسيری که در تنظيمات Roaming
مشخص شده شناسايی می شود.

✓ NAS Port ID Perfix
با انتخاب اين گزينه  NASبا آی پی حقيقی خود و از آی دی پورتی که در تنظيمات سرور
مشخص شده شناسايی می شود.

Type o
از اين قسمت نوع  NASرا مشخص کنيد.

Interim Update Period o
اين قسمت را بايد طبق تنظيمات  Radiusسرور خود انجام دهيد که برای ارتباط با NetBill
اين مقدار را برابر  3دقيقه قرار میدهيم  ،در غير اين صورت کاربرهای شما از ليست
 Online Userها در نرم افزار  Radiusحذف میشوند  ،در حالی که هنوز متصل هستند.

NAS Port Attribute Generated By o
✓ NAS
با انتخاب اين گزينه عمل  Attributeکردن  Portها را  NASانجام می دهد.

www.netbill.ir
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✓ Netbill
با انتخاب اين گزينه  Attributeکردن  Portها را  Netbillانجام می دهد.

Shaping Method o
✓ Rate Limit
به صورت  Defaultاکثر روتر سيسکوها و ميکروتيک ها از اين روش استفاده می
کنند که پارامترهای مشخص شده در سرويس گروپ  ،عينا با دستور  rate_limitبه راتر
ارسال می شوند.

✓ PolicyMap
در بعضی از انواع روتر سيسکوها با ورژن باال از اين روش استفاده کنيم .ابتدا
بايد  PolicyMapهايی با پارامترهای سرويس گروپ و با همان نام مثال  512kbدر
راتر ايجاد کرده و سپس نت بيل  ،عدد مربوط به  Rx ، Txرا عينا بعنوان نام
PolicyMapبه سمت راتر می فرستد.

Remove Concurrent User when same user coming whit the same CLID o
هنگامی که وضعيت يک نام کاربری خاص در نت بيل آنالين است و کاربر ديگری با نام و
مک آدرس مشابه قصد آنالين شدن را دارد  ،نتيجه ميگيريم کاربر مورد نظر به علت اختالل
در مسير اتصال به نت بيل در وضعيت آنالين باقی مانده است .با فعال سازی اين فيلد نام
کاربری که آنالين مانده ديسکانکت و کاربر جديد آنالين می شود.

Limit Users With Roaming Path Prefix (Connect Info) o
با فعال بودن اين گزينه کاربران تنها توسط  Roaming Pathمشخص شده در سرور می
توانند به آن متصل شوند.

Start Port & End Port o
پورت شروع و پايان را برای  RASمشخص کنيد .با استفاده از اين گزينه میتوانيد از
يک  RASبرای دو يا چند سرشماره مختلف ( بر حسب شماره شروع و پايان  )Portاستفاده
نمود .مقدار  0به معنای تمامی پورتها خواهد بود.

Radius SecretKey o
تنظيمات کلمه Secret

برای RADIUS

Disconnect Method o

www.netbill.ir
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✓ POD
اگر  NASمورد نظر شما اين فيلد را پشتيبانی میکند مقدار آن را وارد کنيد  ،از اين
فيلد برای  Disconnectکردن کاربران در بعضی از  NASها استفاده میشود برای فعال سازی
آن در روتر های سيسکو میتوانيد از دستور زير استفاده کنيد :
Router# aaa pod server auth-type any ignore server-key
بهتر است مقدار پيش فرض را برای آن برگزينيد.
برای  Disconnectکردن  ،تنظيم صحيح گزينه  Portالزامی است.

✓ Telnet
اگر  NASمورد نظر شما اين فيلد را پشتيبانی میکند مانند اکسس سرور  ، Huaweiبا
قرار دادن نام کاربری و رمز عبور  NASدر اين فيلد می توان برای Disconnect

کردن

کاربران از آن استفاده کنيد.

Auth Method o
میتوانيد راه های مختلف برای تعيين هويت ( )Authenticationمشترک را انتخاب نماييد.

✓ NORMAL
در اين روش مشترک با  Usernameتعريف شده در  NetBillتعيين هويت می شود.

✓ ANI
در اين روش  CallerID / MACمشترک به عنوان

 Usernameانتخاب میشود

✓ DID
در اين روش شماره مقصدی که مشترک انتخاب و شماره گيری میکند به عنوان  Usernameآن
مشترک ذخيره میشود

✓ IN
با انتخاب اين گزينه  Rotary Phone#شما به عنوان  Usernameذخيره میشود

Automatic User Generation with o
توليد خودکار کاربر هنگام اتصال ( هر نام کاربری و رمز عبوری که برای بار اول
وارد شود در سيستم بعنوان کاربر ايجاد می شود )

✓ Username
در اين روش کاربر با نام کاربری ايجاد می شود.

✓ CallerID / MAC
در اين روش کاربر با  MACورودی آن ايجاد می شود.

www.netbill.ir

13

راهنمای تنظیمات

نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

✓ Into VISP : Service Group
پس از توليد خودکار کاربر  ،آنرا به سرويس گروه مشخص شده متصل می کند.

SNMP Community(ReadOnly) o
تنظيمات مربوط به استفاده از  SNMPدر حالت مانيتورينگ میباشد.
✓ Draw Bandwith MRTG
با انتخاب اين گزينه در  MRTGمقدار مصرف پهنای باند را نشان خواهد داد.

Username Perfix Remove o
اين گزينه برای ناديده گرفتن پيشوند کاربران می باشد که با وارد کردن حروف و يا
اعداد مورد نظر در کادر اين کار صورت ميگيرد.

Username Suffix Remove o
اين گزينه برای ناديده گرفت ن پسوند کاربران می باشد که با وارد کردن حروف و يا
اعداد مورد نظر در کادر اين کار صورت ميگيرد.

• AS Groups
در  Netbillمیتوان براي  Access Serverها گروه تعريف کرد و همزمان چند  ASرا به يک
گروه اضافه کرد .اين منو در  Netbillاين امکان را براي متصل کردن چند  ASدر مکانهای
مختلف  ،برای استفاده از يک  Netbillبه ما می دهد.

Group Name o
در اين قسمت نامي را برای گروه انتخاب کنيد .اين نام به عنوان گروه  Rasهاي شما
میباشد و چند  Rasهمزمان میتوانند در اين گروه باشند.

Description o
در اينجا توضيحات الزم برای گروه مورد نظر قرار می دهيم.

❖ انتصاب  NASايجاد شده به Group
 Rasساخته شده را به  AS Groupمتصل میکنيم.

Holder  Manage Resources  AS Groups

www.netbill.ir
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❖ ساخت سرويس در Manage Services

نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

در اليه Holder

در  Netbillمیتوان از هر اليه ايي که تعريف میشود به ميزان مشخصي مبلغ چه بر اساس
ساعت و چه بر اساس مگابايت از اليه پايينتر کم کرد  ،براي اينکار بايد سرويسي را
ايجاد و به آن مبلغ داد توجه داشته باشيد چون در اين مجموعه آموزش  Netbillبراي يک
اليه  ISPو  VISPکه متعلق به خودمان است میباشد و داشتن سرويس در Netbillبراي اليهها
اجباري است و چون مبلغي از اليه پايينتر  ISPو ( VISPکه متغلق به خودمان است) نبايد
کم شود پس سرويسي به نام  Defaultبدون مبلغ را تعريف و به  ISPمربوطه متصل میکنيم.
وارد  Manage Servicesو زير مجموعه آن

 NET Servicesشده و با کليک بر روي دکمه

صفحه اي مانند شکل زير نمايش داده میشود که میتوانيد به تعريف سرويس جديد
بپردازيد.
Holder  Manage Services  NET Services

Name o
يک نام براي سرويس خود انتخاب کنيد مثال Default :

AS Group o
گروهي از  RASها که میتوانند از اين سرويس استفاده کنند را مشخص کنيد.

Port Type o
نوع پورتي که کاربران با آن متصل میشوند براي کاربران  LANبايد گزينه  Cableو يا
 Ethernetرا انتخاب کنيد.
بايد توجه داشته باشيد در هر زمان که سرويسي ساخته شد بايد حتما اين سرويس
به  ISPمورد نظر  Permitشود.
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

براي انجام اين کار روي  Permited ISPکليک کرده و نام  ISPمورد نظر را انتخاب
مطابق شکل زير  Addکنيد.

❖ تنظيمات  Active Directoryدر Holder
براي شناساندن  Netbillبه  ADبايد وارد سرور

AD

شده و در باالترين سطح کاربران آن

يک userو پسورد ايجاد کنيد.
در مرحله بعد وارد  Netbillدر سطح  HOLDERشده و در منو

 Optionsو زير مجموعه آن

 System Profileوارد شده و اين  userساخته شده را وارد نماييد.
Holder  Options  System Profile

Sync Method o
از اين گزينه نحوه همگام سازی با  Active Directoryرا مشخص ميکنيم که شامل سه راه
برای اتصال می باشد:

✓

Sync Users by AD Groups with NetBill Groups

با انتخاب اين گزينه و ايجاد گروه همنام با گروههای موجود در  Active Directoryدر
اليه  VISPنام های کاربری موجود در  ADبصورت خودکار وارد گروه ها می شوند.
توجه کنيد که گروه های ايجاد شده در  NetBillبايد دقيقآ همنام با گروه های
موجود در  ADباشند.
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✓

نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

Sync Users by Single AD OUs with NetBill VISPS

اين گزينه برای ايجاد کاربر با  OUهای مختلف استفاده می شود  ،با انتخاب اين
گزينه و ايجاد  VISPبا نام  OUموجود در  ADکاربران آن  OUبصورت خودکار به يک گروه
با نام  Default Service Groupدر همان  VISPايجاد می شوند.

✓

Sync Users by Multiple AD OUs with NetBill VISPS

اين گزينه هم مشابه گزينه دوم می باشد با اين تفاوت که به شما اين امکان را می
دهد تا  VISPرا با نام دلخواه خود ايجاد کرده و  OUهای موجود در  ADرا به VISPهای
خود اختصاص دهيد.

IP Address o
آدرس  IPسرور  ADرا وارد نماييد.

Domain Name o
آدرس دامنه  ADرا وارد نماييد.

✓ Username
نام کاربری که در  ADبرای همگام سازی با  NetBillرا ايجاد نموديد وارد نماييد.

✓ Password
کلمه عبوری که در  ADبرای همگام سازی با  NetBillرا ايجاد نموده ايد وارد نماييد.

❖ ايجاد  VISPدر اليه ISP
در اليه  ISPشما میتوانيد  VISPهاي مختلف را ايجاد و به مديران دفاتر ديگر خود نام
کاربري  VISPها را داده تا آنها نيز از اين

 Accountingبه صورت مرکزي استفاده

نمايند.
ISP  Manage VISPs
از اين قسمت میتوانيد  VISPجديدي براي خود تعريف کنيد براي تعريف يک  VISPجديد
همانند تعريف يک  ISPدر سطح

 Holderبر روي عالمت

کليک کنيد ،کليه موارد

موجود همانند تعريف  ISPخواهد بود.
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

❖ ايجاد سرويس در اليه ISPبراي VISPزير مجموعه
براي

اضافه

کردن

سرويس

جديد

بر اساس

سرويسي

که

میخواهيد

داشته

باشيد

روي

کليک کنيد (براي سرويس اينترنت گزينه ) NET Services

ISP  Manage Services  NET Services

توجه داشته باشيد چون براي

 LAN Acountingخود اين گزينه را میسازيد نيازي

به وارد کردن مبلغ نيست و بايد مبالغ را صفر وارد کنيد.
با ايجاد سرويس صفحه زير را می بينيد که مشخصات سرويس ساخته شده را نمايش ميدهدحال
بايد سرويس ساخته شده را به VISPساخته شده  Permitکنيد براي اين کار بر روي Permited
 VISPsکليک میکنيد و  VISPمورد نظر خود را به اين سرويس اضافه میکنيد.

www.netbill.ir
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

براي وارد شدن در سطح  VISPمیتوانيد با کليک بر روي

 Login Asبا آن سطح دسترسي

وارد شويد.

❖ ايجاد سرويس در  VISPبراي  Permitبه Service Group
دراليه  VISPآخرين سرويس ساخته میشود و اين سرويس ساخته شده در آخرين مرحله به
 Service Groupها متصل میشود.
از اين قسمت میتوانيد با توجه به سرويس اختصاص داده شده از طرف  VISPبراي Service
 Groupهاي خود سرويس جديدي تعريف کنيد ،سرويس يا سرويسهای

اختصاص داده شده توسط

 VISPرا میتوانيد از قسمت  Parent Servicesمشاهده نماييد.

VISP  Manage Services  NET Services
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براي

اضافه

کردن

سرويس

جديد

بر اساس

سرويسي

نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

که

میخواهيد

داشته

باشيد

روي

کليک کنيد ( براي سرويس اينترنت گزينه  NET Serviceرا انتخاب کنيد )
در اين قسمت میتوانيد با پر کردن گزينهها مقدار شارژي که بايد بر اساس ساعت يا حجم
از  VISPشما کسر شود و همينطور نام سرويس را انتخاب نماييد.

توجه داشته باشيد براي LAN Serivce Groups

نيازي به وارد کردن مبلغ نيست و

میتوانيد مبالغ را صفر وارد کنيد.

❖ ايجاد Service Group

براي انتصاب کاربران به اين

گروهها
عمده کار اصلي  Adminشبکهها با اين قسمت میباشد در اين قسمت با ايجاد گروهها و
اختصاص کاربر به اين گروهها می توانيد تعيين کنيد که کدام کاربر چه ميزان از پهناي
باند را مصرف يا چقدر از  Bandwithاينترنت شما را مصرف کند.
از اين قسمت میتوانيد براي سرويسهای خود يک گروه تعريف کنيد ،با کليک بر روي دکمه
میتوانيد به تعريف گروه جديد بپردازيد.
VISP  Manage Services  Service Groups
با کليک بر روي دکمه  Moreمیتوانيد اطالعات بيشتري را مشاهده کنيد.
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

Name o
انتخاب نام برای يک گروه

Description o
توضيحات ويژه برای اين گروه

Type o
با انتخاب مدل سرويس  Logهايی که در  CRAساخته میشود به تفکيک بوده و قابل تشخيص
خواهند بود .

Authenticate Method o
نوعهای  Authenticateرا میتوانيد مشخص کنيد چون در  Netbillشما میتوانيد انواع
 Radiusرا داشته باشيد .
از اين قسمت میتوانيد انتخاب کنيد که خود  Radius ، Netbillباشد يا کاربران از
 Active Directoryخوانده شوند و يا اينکه  Radiusديگری را انتخاب کنيد.

Idle TimeOut o
مدت زمان بيکار بودن سرويس گروه

✓ Max Session Time
حداکثر زمان مجاز در هر اتصال

www.netbill.ir
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

Show Credit in form of o
در اين قسمت مشخص می کنيد که اعتبار کاربران بر اساس پول نمايش داده شود يا بر
اساس زمان.

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

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

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

Initial Expire Date Period o
بعد از اولين ارتباط اين گروه ظرف مدت زمان مشخص  Expireمیشود.

✓ )Log Browsed URL (WARNING: Heavy load
با انتخاب اين گزينه  Logکاربران در مورد  Browseسايتها در قسمت  Reportذخيره و
نمايش داده میشود
توجه داشته باشيد با تيک زدن اين قسمت  ،بار بااليی روی سرور و روتر

شما

گذاشته میشود.

✓ Set Remained Credit to zero on expire
با زدن اين تيک بعد از  Expireشدن اين گروه مقدار باقيمانده اعتبار اين گروه صفر
میشود.

✓ Restrict Group Limitations With CallerID
شما میتوانيد با زدن اين تيک داخل گروه يک  USERNAMEايجاد کنيد و بعد از ايجاد
با اين کاربر مقدار محدودی اعتبار دهيد و بعد از اعتبار يعنی با اين  USERNAMEهمه
میتوانند اتصال پيدا کنند ولی هر کدام از  Clientها فقط میتوانند يکبار از اين اعتبار
استفاده کنند .اين گزينه معموال برای مواقعی انتخاب میشود که شما بخواهيد اکانتی را
به صورت تستی برای تعدادی برای مقدار محدود ايجاد کنيد

✓ Deny User Profile Edit
با زدن اين تيک مشترک نمیتواند  Profileخود را ويرايش نمايد.

✓ Restrict User With Activation CallerID
با زدن اين تيک MAC Address

يا

Caller IDايی که اولين بار مشترک با رمز خود وصل

میشود ثبت شده بنابراين مشترک ديگر نمیتواند با همين رمز از محل ديگری اتصال پيدا
کند.
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

✓ Priority
يک اولويت مشخص میکنيد

✓ Tx Rate
سرعت ارسال را مشخص میکند

✓ Rx Rate
سرعت دريافت را مشخص میکند

✓ Min Tx Rate
می توانيد با نوشتن مقدار در اين گزينه انتخاب کنيد که مقدار سرعت ارسال تضمين
شده چقدر باشد.

✓ Min Rx Rate
می توانيد با نوشتن مقدار در اين گزينه انتخاب کنيد که مقدار سرعت دريافت تضمين
شده چقدر باشد.

✓ TX Burst
مقدار اين فيلد به کاربر اين اجازه را میدهد که مقداری بيشتر از  TX Rateرا برای
مدت زمانی که در فيلد  Burst Timeمشخص شده  ،به ارسال اطالعات بپردازد.

✓ RX Burst
مقدار اين فيلد به کاربر اين اجازه را میدهد که مقداری بيشتر از  RX Rateرا برای
مدت زمانی که در فيلد  Burst Timeمشخص شده  ،به دريافت اطالعات بپردازد .بنابراين با
استفاده از اين گزينه می تواند سرويس تعريف کنيد که کاربران آن سرويس صرفا در صورتی
که برای مدت زمان کوتاهی نياز به پهنای باند اضافی داشته باشند  ،بتوانند از آن
استفاده کنند و در غير اينصورت  ،پهنای باند اضافی در اختيار آنان قرار داده نخواهد
شد.

✓ Burst Time
مدت زمانی که کاربر میتواند از فيلد های  Burstاستفاده کند.

✓ Daily tx Volume
حداکثر ميزان ارسال اطالعات بر حسب مگابايت در يک روز

✓ Daily Rx Volume
حداکثر ميزان دريافت اطالعات بر حسب مگابايت در يک روز
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

✓ Daily Connection Time
حداکثر زمان اتصال در يک روز

✓ Monthly tx Volume
حداکثر ميزان ارسال اطالعات بر حسب مگابايت در يک ماه

✓ Monthly Rx Volume
حداکثر ميزان دريافت اطالعات بر حسب مگابايت در يک ماه

✓ Monthly Connection Time
حداکثر زمان اتصال در يک ماه

✓ Idle timeout
حداکثر مدت زمان بال استفاده

✓ Max Online Users
حداکثر تعداد کاربران همزمان

اگر از  AD3استفاده میکنيد بايد در قسمت

 Authenticate Methodنوع  RADIUSرا

 ADانتخاب و در فيلد هاي بعدي  IPو  Domainرا وارد نماييد.
پس از تعريف گروه از قسمت  Add Serviceمیتوانيد سرويسهای مورد عالقه خود را به گروه
اضافه کنيد.

3

Active Directory
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

❖ ايجاد کاربر در اليه : VISP
VISP  Manage Users  Add New
در اين قسمت میتوانيد با زدن گزينه

شروع به ايجاد کاربر کنيد.

Username o
در اين قسمت نام کاربري را وارد نماييد

Password o
دراين قسمت کلمه عبور را وارد نماييد .
اگر جاي کلمه عبور کلمه  importرا بزنيد اولين کلمه ايي که کاربر به عنوان
کلمه رمز وارد کند جاي کلمه عبور ذخيره میشود اگر  ignoreرا وارد کنيد کلمه
عبور براي کاربر ديگر الزم نيست

Service Group o
در اين قسمت گروه مورد نظر خود را وارد کنيد

Expire Date o
تاريخ انقضاء کاربر را مشخص کنيد
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Status o
وضعيت کاربر که به صورت پيش فرض  Not Usedپيشنهاد میگردد .

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

Bonus Credit o
ميزان اعتبار هديه به کاربر را در اين قسمت وارد میکنيم

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

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

Total Credit o
جمع ميزان 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 اين قسمت با وارد کردن عدد تعداد افرادي که با يک  Userهمزمان با هم میتوانند
وصل شوند را

انتخاب کنيد.

CallerID/MAC Restriction o
 Usernameاين کاربر بعد از اولين اتصال بر روی  MACو يا  CallerIDقفل میشوند.

Mobile No. o
شماره تلفن همراه کاربر

Email o
آدرس ايميل کاربر

Description o
در اين قسمت توضيحاتی که برای کاربران وجود دارد را میتوانيد وارد کنيد .

❖ Import User
از اين قسمت می توانيد براي اضافه کردن دسته جمعي گروهي از کاربران به سيستم
استفاده کنيد.
براي اين کار بر روي عبارت

 Import Userکليک کرده  ،صفحه آن باز خواهد شد از قسمت

 Browseفايل خود را انتخاب و از قسمت File Format

فرمت فايل خود را مشخص کنيد  ،با

کليک بر روي  Nextدر صفحه بعد ،فيلد هاي فايل شما به نمايش در خواهد آمد.
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

در تصوير زير تعداد ستونها و رديفهای فايل را مشاهده خواهيد کرد.

در قسمت بعد فيلد هاي فايل را نمايش داده و از شما میخواهد که از منوي مقابل آن
نوع اين فيلد را مشخص کنيد.
براي مثال در فايلي که ما
برابر کلمه

عبور6

وارد4

کرديم  ،فيلد اول برابر نام

کاربری5

فيلد دوم

و فيلد سوم مقدار اعتبار کاربر بوده است؛

با انتخاب موارد فوق از از کشوي مقابل آن به صفحه بعدي میرويم.
در صفحه بعد اطالعات اضافي را مانند اعتبار کاربر ،تاريخ انقضا و  ...میتوانيد
مشخص کنيد.

و در آخر کاربران به سيستم  Importخواهند شد.
اگر از  AD7استفاده می کنيد نيازي به ايجاد کردن کاربر نيست کاربران به
صورت اتوماتيک داخل گروهها ايجاد میشود .

VISP  Options  VISP Profile

4
5
6
7

Import
UserName
Password
Active Directory
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

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

Username Suffix o
هنگام  Add Userاين مقدار بصورت خودکار به انتهای نام کاربری اضافه خواهد شد.
ديگر
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نرم افزار  NetBillبرای سرویس LAN

طريقه اتصال به نت بيل با استفاده از  PPPoEو PPTP
ساخت  PPPoE Connectionبر روی windows XP

 -1برای ساخت  connection PPPoEروی دکمه  startکليک کرده
سپس گزينه  Control Panelرا انتخاب کنيد
 -2سپس روی گزينه  Network Connectionدوبار کليک کنيد.
 -3از منوی فايل روی گزينه  Create a new Connectionکليک
می شود سپس
کنيد،صفحه  New Connection Wizardباز
دکمه  Nextرا بزنيد.

 Connect to the Internet -4را انتخاب و  Nextرا بزنيد.

 Setup my connection manually -5را از بين گزينه ها
انتخاب و  nextرا می زنيم.
www.netbill.ir
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 -6سپس گزينه  connect using a broadbandرا از بين گزينه
ها انتخاب کرده و  Nextمی زنيم.

 -7در  ISP nameنام شرکت يا هر نام دلخواه ديگر را
وارد کنيد.

www.netbill.ir
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 username -8و passwordخود را وارد نماييد و در
 password confirmجهت تاييد  passwordرا دوباره وارد
نماييد.

 -9در صورت تمايل میتوانيد گزينهی مربوط به ايجاد
( Shortcutميانبر) برروی  Desktopرا فعال کنيد تا
ميانبری از کانکشن برای دسترسی سريعتر ايجاد شود.

www.netbill.ir
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با زدن دکمه Finishکانکشن شما ساخته می شود.
يوزر (شناسه) و پسورد (رمز عبور) که دريافت کردهايد را
وارد کرده و برروی  Connectکليک کرده و از مزايای اين
سرويس استفاده کنيد.

www.netbill.ir
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ساخت  PPTP Connectionبر روی windows XP
براي ) VPN (PPTPالزم است كه يك كانكشن ساخته شود تا با
نام كاربري و رمز عبوري كه در اختيار شما قرار داده
ميشود ،بتوانيد كانال ورودي خود را به اينترنت منتقل
نمائيد.
ابتدا به  Control Panelو سپس به  Network Connectionsبرويد و
برروی  Create a new connectionکليک کنيد

در پنجرهی باز شده روی  Nextکليک کنيد

www.netbill.ir
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همانند شکل گزينه دوم را انتخاب کرده و برروی  Nextکليک
کنيد.

در اين مرحله نيز گزينه دوم ( )VPNرا انتخاب کرده و
برروی  Nextکليک کنيد

www.netbill.ir
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نام دلخواه همانند شکل وارد کرده و برروی  Nextکليک
کنيد.

در صورتيکه پنجره ی زير را مشاهده کرديد گزينهی Do not
 initial connectionرا انتخاب کرده و بروی  Nextکليک کنيد.

مطابق شکل

www.netbill.ir
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در اين مرحله بر روی  Finishکليک کنيد تا پنجرهی کانکشن
ايجاد شده باز گردد .در صورت تمايل میتوانيد گزينهی
مربوط به ايجاد ( Shortcutميانبر) برروی  Desktopرا فعال
کنيد تا ميانبری از کانکشن برای دسترسی سريعتر ايجاد
شود.

يوزر (شناسه) و پسورد (رمز عبور) که دريافت کردهايد را
وارد کرده و گزينهی مربوط به ذخيره اين اطالعات را فعال
کنيد و برروی  Propertiesکليک کنيد.

www.netbill.ir
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همانند شکل به بخش  Securityبرويد.

گزينهی  Advanceرا فعال کرده و برروی  Settingsکليک کنيد.

www.netbill.ir
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از منوی  Data encryptionهمانند شکل  Optional encryptionرا
انتخاب کرده و گزينهها را همانند شکل زير تغيير داده و
برروی  OKکليک کنيد.

در سئوال پرسيده شده برروی  Yesکليک کنيد.
www.netbill.ir
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درنهايت برروی  Okکليک کنيد تا تغييرات اعمال شود.

پس از برقراری ارتباط با اينترنت برروی  Connectکليک
کرده و مزايای اين سرويس استفاده کنيد.

www.netbill.ir
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استفاده از  diallerقاصدک
مصرف کننده گرامی:
حسن انتخابتان را در استفاده از نرم افزار دایلر قاصدک
تبریک میگوئیم و خوشحالیم که توانسته ایم نرم افزاری
پیشرفته منطبق با نیازهای مدیران و کاربران ایرانی عرضه
کنیم .از نرم افزار دایلر قاصدک میتوانید برای اتصال به
شبکه هایی که بر پایه  Windows Connectionبنا نهاده شده اند،
نرم افزار دایلر قاصدک برای دو گونه از
استفاده کنید.
کاربران طراحی شده است:
• کاربران خدمات  ADSL/WireLessسرویس دهندگان اینترنت
پرسرعت
• کاربران  LANدر سازمانها و موسسات
تذکر :برای استفاده کاربران از این نرم افزار الزم است
ابتدا مدیران شبکه ها و سرویس دهندگان تنظیماتی را در سمت
 Serverانجام دهند تا کاربران آنها بتوانند از این نرم افزار
استفاده نمایند .بدون انجام این تنظیمات ،استفاده از دایلر
قاصدک برای کاربران ممکن نخواهد بود.
مدیران شبکه ها و سرویس دهندگان در ابتدا الزم است یک
 WebServerکه (بدون نیاز به اتصال و بطور همیشگی در دسترس
کاربران قراردارد) آماده کرده و فولدر  qsdk_dialerرا در
 WebRootآن ایجاد کنند .سپس فایلهای زیر را در این فولدر
قراردهید:.
/qsdk_dialer/qsdk_dialer.exe
/qsdk_dialer/config.xml
/qsdk_dialer/connetion.cnf

•
•
•

❖ فایل  :qsdk_dialer.exeدر ابتدا ،آخرین ورژن فایل اجرائی
نرم افزار دایلرقاصدک در این پوشه قرارداده میشود .در
هر بار اجرای نرم افزار دایلر توسط کاربر ،ورژن فایل
موجود در سمت کاربر با ورژن نسخه موجود در این فولدر
نسخه
مقایسه شده و در صورتیکه این نسخه بروزتر بود،
موجود در سمت کاربر بصورت خودکار با این نسخه جایگزین
میشود.
❖ فایل  :config.xmlاز این فایل برای انجام تنظیمات نرم
افزار دایلرقاصدک کاربران استفاده میشود .با این فایل،
مدیر شبکه/سرویس دهنده میتواند تمامی تنظیمات الزم برای
اتصال صحیح سمت کاربر را بصورت مرکزی تدوین کرده و
www.netbill.ir
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دایلر کاربر در هربار اتصال ،این تنظیمات را بصورت
خودکار بارگذاری و اجرا مینماید .به این ترتیب هزینه
های پشتیبانی و اختالالت ناشی از اشتباهات سمت کاربر کاهش
یافته و مدیر سیستم میتواند سیاستی واحد را برای کلیه
کاربران اجرا نماید .ساختا این فایل به شکل زیر است:

><config
><ToolTipText>SomeTextShowInToolTip</ToolTipText
><OnConnect>SomeCommand1</OnConnect
><OnConnect>SomeCommand2 </OnConnect
><OnDisConnect>SomeCommand1</OnDisConnect
><OnDisConnect>SomeCommand2</OnDisConnect
><OnExit>SomeCommand1</OnExit
><OnExit>SomeCommand2</OnExit
><Version>1.0.1.0</Version
><FooterText>SomeTextShowsInDialerFooter</FooterText
><CustomerLogo>http://192.168.0.253/qsdk_dialer/clogo.png</CustomerLogo
><CustomerText>SomeTextForLogo</CustomerText
></config

هر یک از اجزاء این فایل به قرار زیر است:
•  :ToolTipTextمتنی است که زمان قرار گرفتن ماوس روی
آیکون اتصال نمایش داده میشود.
•  OnConnectو  OnDisConnectو  : OnExitدستوراتی است که
بهنگام اتصال ،قطه اتصال و خروج از برنامه دایلر
بصورت خودکار در  CMDسیستم کاربر اجرا میشوند.
محدودیتی در تعداد این دستورات نیست.
•  : Versionورژن نسخه موجود در سرور در این قسمت درج
میشود .در هر بار اجرای نرم افزار دایلر توسط کاربر،
ورژن فایل موجود در سمت کاربر با ورژن نسخه موجود در
این فولدر مقایسه شده و در صورتیکه این نسخه بروزتر
بود ،نسخه موجود در سمت کاربر بصورت خودکار با این
نسخه جایگزین میشود.
•  FooterTextمتنی است که در پایین دایلر و در تمام TAB
ها نمایش داده میشود.
•  CustomerLogoو  : CustomerTextلوگو و متن مورد نظر
مدیر شبکه/سرویس دهنده در  TABدرباره ما نمایش داده
میشود .بهترین رزولیشن لوگو سایز  320*110و به صورت
 transparentمیباشد.
www.netbill.ir
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❖ فایل  :connection.cnfاین فایل تعیین کننده پارامترهای
اتصال کاربر اعم از پروتکل ارتباطی )… ،(PPPoE, PPTP, L2TP,
)…  (PAP, CHAP, EAP,و
نوع رمزنگاری ،نحوه احراز هویت
نظائر آن است .مدیر شبکه/سرویس دهنده برای تولید این
فایل کافیست بر روی دستگاه خود ،یک  Windows Connectionبا
نام  qsdk_dialerساخته و تمامی تنظیمات الزم برای اتصال
صحیح به سرویس را در آن انجام دهد .بدیهی است این
تنظیمات باید همانی باشد که قرار است کاربران ملزم به
استفاده از آن شوند.
سپس قسمت مربوط به  qsdk_dialerرا از فایل:
C:\Users\[YOUR_USERNAME]\AppData\Roaming\Microsoft\Network\Connections\Pbk\ras
phone.pbk

برداشته و در فایلی با نام  connection.cnfدر مسیر
 qsdk_dialerدر  WebRootدر  WebServerفوق کپی کنید .ساختار
این فایل چیزی شبیه این خواهد بود:

][qsdk_dialer
Type=2
MEDIA=rastapi
Port=VPN3-0
)Device=WAN Miniport (PPTP
DEVICE=vpn
PhoneNumber=192.168.0.254

دقت داشته باشید در فایل  connection.cnfحتما با ][qsdk_dialer

آغاز شده باشد.
با انجام مراحل فوق ،نرم افزار دایلرقاصدک آماده بکار
میشود .کافیست نرم افزار را روی سیستم یکی از کاربران اجرا
کنید و در  TABتنظیمات WebServer IP ،ای که فولدر  qsdk_dialerدر
 WebRootآن با شرائط باال ساخته شده است را وارد نموده دکمه
اتصال را بزنید .دایلر در صورت اتصال صحیح به سرور (مشاهده
فولدر با ساختار و فایلهای باال) پیام اتصال به سرور موفقیت
آمیز بود را نمایش خواهد داد .پس از آن کافیست نام کاربری و
کلمه عبور کاربر را وارد کرده و به شبکه دسترسی پیدا کنید.
شایان ذکر است نرم افزار دایلرقاصدک با تمامی  AAAها و
Accountingهای مبتنی بر  RADIUSو انواع اتصاالت  PPPقابل
استفاده است اما در صورت استفاده از نرم افزار پیشرفته NetBill
 AAA/LAN Accountingامکانات پیشرفته نظیر پیام رسان ،آخرین
www.netbill.ir
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گزارشات خرابی ،آخرین گزارشات اتصال و  ...نیز قابل استفاده
خواهد بود .برای تهیه نرم افزار  NetBillبه سایت http://netbill.ir
مراجعه نمائید.
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای بهینه سازی دایلر
قاصدک به  info@ghasedak.comارسال نمائید.
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