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  : معرفي نرم افزار 

از جمله كارهايي است كه با استفاده از ابزارهاي  اينترنت و نظارت بر اتصاالت شبكه ي فعاليت هاي مشاهده

تمامي اين كارها و حتي  Networx نرم افزار ، اما هر كاربري مي تواند با استفاده از تخصصي قابل انجام مي باشد

سرعت اتصال، : بيشترين كاربرد اين نرم افزار نظارت بر پارامترهايي چون. فراتر از آن را به راحتي انجام دهد

مي تواند در جهت شناسايي مشكالت  NetWorx . شبكه مي باشدوضعيت استفاده از پهناي باند و تست 

خود تجاوز نكرده  ISP كند و اطمينان بدهد كه از محدوديت پهناي باند تعيين شده توسط مكاحتمالي شبكه ك

ايد، همچنين از فعاليت هاي مشكوك شبكه كه مشخصه اصلي تروجان ها و حمالت هكر ها مي باشد، با خبر مي 

 مانند اترنت يا م اتصاالت شبكه يا يك شبكه خاصمااين برنامه به شما اجازه مي دهد تا كنترل اينترنت يا ت. شويد

(PPP)  نرم افزار خصيصه هاي يك سيستم تصويري اختصاصي و هشدار صوتي را داراست. را به دست بگيريد .

شما مي توانيد آن را براي زماني كه اتصال شبكه قطع شده و يا برخي از فعاليت هاي مشكوك و غيرمنتظره از 

رابط كاربري اين نرم افزار بسيار . سنگين رخ مي دهد، تنظيم كنيد تا به شما هشدار بدهدقبيل جريان داده هاي 

 .آسان است و تمامي كاربران با هر سطح دانشي، مي توانند به راحتي از آن استفاده كنند

  

  :NetWorx نرم افزار قابليت هاي كليدي •

  ها فايل دانلود و آپلود كنترل و ريزي برنامه قابليت �

  netstatدستور با شما اينترنت كننده استفاده موارد و اتصاالت مشاهده قابليت �

 خودكار قطع و اينترنت از كاربر ستفادها براي ريزي برنامه قابليت �

 متوسط سرعت گزارش و دانلودها دقيق گيري اندازه براي شمار سرعت �

 ساليانه ماهيانه، هفتگي، روزانه، مصرف ريز نمايش قابليت �

 روز هر در شبكه به اتصال تاريخ و ساعت از گزارش ارائه �

 نموداري صورت به اينرنت از استفاده هنگام در مصرف نمايش ابزار داراي �

 شما كامپيوتر در مشكوك اي شبكه هاي فعاليت تشخيص �



 

 مسير رديابي و پينگ مانند ساده شبكه تست انجام �

 كانكشن اينترنت سرعت كنترل و تست �

 شما كامپيوتر در مشكوك اي شبكه هاي فعاليت تشخيص �

 كند مي ثبت را اطالعاتي دريافت و ارسال گونه هر �

  ,Excel, HTML ...,صورت به يا و نمايشگر روي بر گزارش تهيه قابليت �

 زماني بازه يك بين اطالعات دريافت و ارسال ميزان دقيق ثبت براي stopwatch قابليت �

  Ethernet ADSL, Cable, Up,-Dialهاي اتصال تمام با سازگاري �

 خودكار هشدار جهت ريزي برنامه قابليت �

 خودكار اتصال قطع جهت ريزي برنامه قابليت �

  ADSLقرارداد مديريت قابليت �

 اطالعات دريافت و ارسال ميزان دقيق محاسبه �

 اينترنت از استفاده حال در هاي افزار نرم نمايش �

 ساده كاربري رابط �

 ويندوز مختلف هاي نسخه با سازگار �

 

  دانلود نرم افزار  •

 آدرس به پيشگامان شركت سايت به ورود از پس توانيد مي v5.3.3 نسخه  NetWorxبراي دانلود نرم افزار 

www.pishgamandsl.com  را برنامه و انتخاب را آموزشي هاي فايل دانلود لينك آموزشي محتوي بخش از و 

  . نماييد دانلود

 

 



 

 دستگاه در را زير تنظيمات بايست مي 

 به ابتدا . دهيد انجام زير مراحل طي توانيد

 را 192.168.1.1 خود مرورگر آدرس 

Username را دو هر . شود مي خواسته 

SNMP نماييد انتخاب را .   

  

 نماييد مشاهده را خود روتر يا مودم عبوري ترافيك

NetworX دهيد انجام .   

  : تنظيمات در مودم 

توانيد مي را Link-TP هاي مودم در NetworX برنامه

 در Link-TP مودم تنظيمات به ورود براي . شويد

Password & Username  شما از مودم تنظيمات به

   . نماييد

SNMP گزينه Managment Access قسمت از مودم

  

  : كار با نرم افزار  •

ترافيك ميزان آنكه براي حال

NetworX برنامه و روتر يا مودم

تنظيمات در مودم  •

برنامه نياز مورد تنظيمات

شويد وارد خود مودم تنظيمات

به ورود براي . نماييد وارد

admin/admin نماييد وارد

 

مودم تنظيمات به ورود از پس



 

  

   . نماييد Save را تنظيمات سپس . ندهيد

 مي ، نماييد استفاده مودم مصرفي ترافيك

 هاي مودم در فرض پيش صورت به پروتكل

ندهيد تغيير را ديگر موارد و داده قرار Activated حالت

ترافيك نمودن مانيتور براي UPnP پروتكل از بخواهيد

پروتكل اين . نماييد فعال و انتخاب را UPnP گزينه

.   

حالت در را SNMP گزينه

بخواهيد صورتيكه در ***

گزينه بخش همين در توانيد

Link-TP باشد مي فعال .

  

  

  

  

  



 

 برنامه در را مصرف انميز نمايش به 

 ظاهر  ) Area Notification( ويندوز

 مواجه زير پنجره با . نماييد انتخاب

  :تنظيمات در نرم افزار 

 مربوط تنظيمات بايست مي ، مودم در مربوطه

  . دهيد

ويندوز پنجره راست سمت پايين در برنامه اين آيكون برنامه

انتخاب را Settings گزينه و نموده كليك راست آن 

تنظيمات در نرم افزار  •

مربوطه تنظيمات انجام از پس

Networx دهيد انجام نيز

برنامه اجراي و نصب از پس

  . شود مي

 

 

 

 

 روي بر برنامه تنظيم براي

 . شد خواهيد

  

 

 

 

 

 



 

 Rather Router My Monitor را 

  

Monitored گزينه Computer This Than 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 Interfaces قسمت در

   نماييد باانتخ

  

  

  

 

 

 

 



 

 خواهيد مواجه باال تصوير با باشيد كرده

 حالت در Interface WAN بخش در

 را تنظيمات نهايت در . نماييد انتخاب 

  . شد خواهد داده نمايش

كرده تنظيم مودم در درستي به را UPnP و SNMP هاي

در همچنين . نماييد انتخاب را خود نظر مورد پروتكل

 را WANCommonIFC1 گزينه UPnP براي و

  

 

 

نمايش شما براي زير پنجره

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

هاي پروتكل صورتيكه در

پروتكل توانيد مي حال . شد

SNMP گزينه PPPOE و

OK نماييد .   



 

MAC  و Address IP ، برنامه كه نماييد

 نماييد انتخاب را Network گزينه صورتيكه

 مشخص توانيد مي كه دهد مي نشان شما

   . شد

نماييد مي مشاهده Networx افزار نرم و مودم در

صورتيكه در همچنين . است نموده شناسايي را شما

شما به را )بيسيم يا كابلي( مودم به متصل هاي دستگاه

 ؟ خير يا شود مانيتور نيز دستگاه اين مصرفي

شد خواهد بسته تنظيمات صفحه و نموده OK ، دلخواه

در تنظيمات انجام از پس

Address شما روتر يا مودم

دستگاه نماييد مي مشاهده

مصرفي ترافيك آيا نماييد

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

دلخواه تنظيمات انجام از پس



 

/Upload Download/( قسمت در 

Show  گزينه و نموده كليك تسرا برنامه

 نشان شما به  زنده و اي لحظه صورت به

Upload/( مودم از عبوري ترافيك ميزان )Live( زنده

برنامه آيكون روي بر )ويندوز پايين و راست سمت

 .   

  

به آپلود و دانلود مصرفي ترافيك ميزان نماييد مي

زنده گراف مشاهده براي

Area Notification )سمت

Graph نماييد انتخاب را 

 مشاهده زير كه همانگونه

   . شود مي داده



 

  

 كليك راست Networx افزار نرم آيكون

  : ديگر امكانات نرم افزار 

Speed Meter(  

آيكون روي بر توانيد مي خود آپلود يا و دانلود سرعت

Meter Speed نماييد انتخاب را .   

  

ديگر امكانات نرم افزار  •

Speed Meter(سرعت سنج  

سرعت ميزان مشاهده براي

Meter گزينه و نموده

  

  



 

  

 ميزان مصرف ريز گيري گزارش و نمايش

 توانيد مي خود ترافيك مصرف ريز مشاهده

Report Usage نماييد انتخاب  را .   

   . نماييد كليك  Start  آيكون روي بر سرعت

Usage Report( 

نمايش هاي افزار نرم بهترين و كاملترين از يكي گفت

مشاهده براي . باشد مي NetworX افزار نرم مصرف

Report گزينه و نموده كليك راست NetworX افزار

سرعت سنجش شروع براي

Usage Report(گزارش مصرف 

گفت توان مي جرات به

مصرف گزارش قابليت حجم

افزار نرم آيكون روي بر



 

  

 ساعت ، روز ، ماه ، هفته حسب بر را خود

 كه صورت بدين  . است بندي سهم يا

 و مگابايت ، كيلوبايت حسب بر و ماه يا

خود مصرف ميزان توانيد مي ، نماييد مي مشاهده تصوير

   . نماييد مشاهده و تنظيم

يا تسهيم قابليت NetworX افزار نرم كاربردي بسيار

يا و هفته ، روز  ، ساعت زماني دوره در را  مصرفي 

تصوير در كه همانگونه

تنظيم دلخواه حتي يا و

  

 )Quota(تسهيم 

بسيار و كليدي قابليت

 ميزان توانيد مي شما



 

 ميزان از درصدي به مصرف ميزان صورتيكه

 .   

  

  . دهيد انجام برنامه Settings قسمت

 

صورتيكه در تا نموده اعمال تنظيماتي سپس ، نماييد

 شود داده اخطار شما به ويندوز در پيامي طريق از

قسمت از توانيد مي را برنامه به مربوط دلخواه تنظيمات

  

نماييد مشخص گيگابايت يا

از ، رسيد شده مشخص

  

تنظيمات ديگر  است ذكر به الزم



 

 

، مجتمع پيشگامان 2خيابان شريعتي باالتر از دولت بن بست فيروزه پالك 

 

 

 

 

خيابان شريعتي باالتر از دولت بن بست فيروزه پالك : 

  

: آدرس   


