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Wireless Network watcher نرم افزار

  

 

نرم افزار معرفي

  



 

  

  : معرفي نرم افزار 

 

 Watcher Network Wireless لپ تاپ گوشي و تبلت  چك و سبك براي نمايش كامپيوترنرم افزاري كو ،

 ميسيستم ،  CPUو  RAMبدون درگير نمودن فضاي  اين نرم افزار.  مي باشد شما وايرلسمتصل به شبكه هاي 

 IP نمايش ،، نام دستگاه  Address MAC  به همراه نمايش جزئياتي نظير دستگاه هاي متصل به مودم را تواند

 سيستمي اينكه بررسي همچنين و اتصال تاريخ و زمان نمايشنمايش سخت افزار مودم  ، دستگاه متصل شده

همچنين اين نرم افزار   .دباش مي افزار نرم امكانات ديگر از نيز است شده متصل شما وايرلس به چندبار مشخصي

روجي دهد تا و فايل متني را به شما خ  CSV XML,, HTML ميتواند اطالعات بدست آمده در قالب فايل هاي

فعال مي شود و  try ystemS اين نرم افزار در بخش.  نمائيددر صورت لزوم اقدام نها اقدام آنسبت به ذخيره سازي 

  .هد ميتواند هرلحظه قطع و اتصال سيستم جديد را به كاربر با صدا و هشدار اطالع د

  : دانلود نرم افزار 

مي توانيد پس از ورود به سايت شركت پيشگامان  1.70نسخه   Wireless Network Watcher براي دانلود نرم افزار

آموزشي را انتخاب  مراجعه و از بخش محتوي آموزشي لينك دانلود فايل هاي  www.pishgamandsl.com به آدرس

   .و برنامه را دانلود نماييد 

  

  

  

  

  

  

  



 

Portable روي بر است كافي ، باشد مي 

  

 روتر

 نمايش تبلت و موبايل همچون هايي

Portable يا نصب به نياز بدون نسخه صورت به

   .  شويد وارد برنامه اين محيط به تا نموده

Wireless باشد مي زير هاي بخش شامل :  

روتر يا مودم وايرلس به متصل هاي دستگاه  جستجو

 

 روتر يا مودم به شده متصل هاي دستگاه

هايي دستگاه نام است ممكن( مودم وايرلس به شده

  : نصب نرم افزار 

به افزار نرم اين اينكه به توجه با

نموده كليك دابل برنامه اين آيكون

  : كار با نرم افزار 

Watcher Network Wireless برنامه

جستجو توقف يا و شروع   -1

2 -  Address IP دستگاه

  

  

 

  

شده متصل هاي دستگا نام - 3

 ) نشوند داده



 

 

 

 روتر يا مودم به

 

 روتر يا مودم به شده متصل هاي دستگا

به شده متصل هاي دستگاه وايرلس شبكه كارت 

  روتر يا مودم به شده متصل هاي دستگاه

  

  

 

Address MAC  دستگا

 كننده توليد كمپاني نام -4

دستگاه خصوص در اطالعاتي - 5



 

 روتر

 

  جستجو لحظه

                                                                                                          

روتر يا مودم به شده متصل هاي دستگاه شناسايي

 

 روتر يا مودم به ها دستگاه شناسايي 

  

لحظه در دستگاه )نبودن متصل( فعال غير يا )بودن

  

                                                                                                          

  

  

  

شناسايي يا و اتصال اولين تاريخ -6

 با و اتصال دفعات تعداد -7

بودن متصل( فعال وضعيت -8



 

  

، مجتمع پيشگامان

  

  

  

  

 

 

، مجتمع پيشگامان 2ت فيروزه پالك خيابان شريعتي باالتر از دولت بن بس خيابان شريعتي باالتر از دولت بن بس: آدرس   


