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 NetWorx افشار ًزم یهعزف
 تاًس یپٌِا تْاى هی آى لَیّض تَ کَ اضت قسرتوٌس یاتسار حال يیػ زر گاىیرا ّ ضازٍ افسار ًرم کیNetWorx افسار ًرم

 . کرز کٌترل را ذْز
 را افسار ًرم تْاًیس هی غوا. سیریتگ زضت تَ را غثکَ اتؿاالت توام ای ٌترًتیا کٌترل تا زُس هی اجازٍ غوا تَ ترًاهَ يیا

 يیضٌگ یُا زازٍ اىیجر لیقث از رهٌتظرٍیغ ّ هػکْک یُا تیفؼال از یترذ ای ّ غسٍ قطغ غثکَ اتؿال کَ یزهاً یترا
 اتؿاالت توام تا کرزٍ نیتٌظ ذْزکار ؾْرت تَ را آى تْاًیس هی يیُوچٌ. تسُس ُػسار غوا تَ تا سیکٌ نیتٌظ ،زُس هی رخ
 کی زر ّ غسٍ زازٍ عیًوا یذط چارت کی زر یذرّج ّ یّرّز کیتراف. کٌس ذاهْظ سیً را طتنیض یحت ّ قطغ را
 را ذْز اتؿال زهاى ّ تاًس یپٌِا هاُاًَ ّ یُفتگ رّزاًَ، آهار تْاًیس هی ػَیُو غوا کَ یطْر تَ غْز هی رٍیشذ لیفا

 یترا HTML، MS Word ّ Excel جولَ از هرتلف یُا فرهت از یکی تَ ٌستْاً هی گسارغات يیا. سیکٌ هػاُسٍ
 .غْز ؾازر ػتریت لیتحل َیتجس
 .اضتتَ ؾْرت فارضی  ی آىکٌس ّ توام قطوت ُا فارضی ًیس پػتیثاًی هیاز زتاى  افسار ًرمایي 

 
 NetWorx افشار ًزم ًصب هزاحل

 

 :کٌیس طثق غکل زًثال هراحل را  Networksافسار  ترای ًؿة ًرم
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 .کرز اًتراب زلرْاٍ تَ را ترًاهَ زتاى تْاى هی هرحلَ يیا زر

 
 11شکل

یافت ارضال ّ زر یزاذل غثکَ کَ از ضوت ُایی تطتَ یتواه( ارتثاطات توام)All Connection  ٌَیگس اًتراب تا
 يیا ازاهَ زر ،تاغس ٌترًتیا کیتراف تْریهاً تَ ازیً فقط کَیؾْرت زر ،غْز هی تْریهاًًیس  ٌترًتیاػالٍّ تر ترافیک  غْز هی

 .غْز هی زازٍ حیتْض هْرز
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کٌیس کَ تَ  ُایی را هػاُسٍ هی گسیٌَتر رّی آیکْى آى تر رّی ًْار ّظیفَ پاییي  تا راضت کلیک افسار ًرمؼس از ًؿة ت
 اذتؿار ترذی از آى ُا زر ازاهَ تْضیح زازٍ ذْاُس غس.

 
 13 شکل

 تٌظیوات .3
 .اضتّ گراف هرتْط تَ آى یٌگ چگًْگی هاًیتْر تٌظیوات هرتْط تَگسیٌَ 

 
 14 شکل

  :غْز هیتا اًتراب آى گسیٌَ ُای زیر تَ غوا ًوایع زازٍ 
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 سزبزگ اصلی
 .زُیسّ  ... را اًجام  افسار ًرمتازٍ زهاًی هاًیتْر،آپسیت  تٌظیواتی ُواًٌس ّاحس اًسازٍ گیری، تْاًیس هیزر ایي ضرترگ 

 ّاحس اًسازٍ گیری را تر اضاش هگا تایت ّ یا کیلْ تایت اًتراب ًواییس.

 
 15 شکل

 ای لحظَتٌظین کٌیس کَ تَ ؾْرت ُفتگی یا رّزاًَ ّ یا  ًوایع آیکي کٌار ضاػت را تْاًیس هیُن چٌیي زر ایي قطوت 
 تَ غوا گسارظ زُس.

 
 16 شکل
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زر ایي ؾْرت فقط هؿرف ترافیک  اًتراب ًواییس. "ظاُر هاًیتْر را ًیس تر رّی "ًازیسٍ گرفتي ترافیک غثکَ زاذلی
 ایٌترًتی غوا هحاضثَ ذْاُس غس.

 
 17 شکل

 سزبزگ گزاف
 .ًْع ًوایع ًوْزار را تَ ؾْرت زلرْاٍ تٌظین کٌیس تْاًیس هی گزاف ترگضر زر
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 سزبزگ تذکزات
تا یک ؾسا یا قطغ یک حس تاغس هػرؽ کٌیس اگر حجن اطالػات زاًلْز یا آپلْز غسٍ تیػتر از  تْاًیس هی ضرترگزر ایي 

 .تَ غوا اطالع رضاًی غْز  ...ایٌترًت ّ 

 
 19شکل 

 بٌدی سِویَ.2
ُفتگی ّ .... / چَ هیساى ترافیک ّ تا چَ حجوی را  .هػرؽ کٌیس کَ کارتر تَ ؾْرت رّزاًَ تْاًیس هیزر ایي قطوت 

 .ضتفازٍ کٌسا

 
 42شکل 



 Networxهاًیتْر ترافیک  افسار ًرمراٌُوای اضتفازٍ از          

 11 
04GL73/00 (#3409256) cs@shatel.irl 

 
 21شکل 

 .سزعت سٌج3
 .را هػاُسٍ کٌیسهیساى ضرػت زاًلْز ّ آپلْز ضرّیص  تْاًیس هیزر ایي قطوت 
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 ضرػت غوا زر لحظَ قاتل هػاُسٍ اضت. Startػالهت تا کلیک تر رّی 

 
 23 شکل

 .ًوایش گزاف4

 .غْز هیًوایع زازٍ یک ًوْزار زر قالة  ای لحظَتَ ؾْرت ایي ؾفحَ هیساى ترافیک هؿرفی  زر
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5.Tools  

قاتلیت ًػاى زازى  ،س تطیاری از هػکالت کارتراى را تا آى رفغ کرزتْاً هیزارز ّ  افسار ًرمقاتلیت آهارگیری زیگری کَ ایي 
Application از غثکَ ( اضتفازٍ هی کٌٌس. ،ُایی اضت کَ زر حال حاضر از ایٌترًت )ّ الثتَ تؿْرت کلی 

 را اًتراب ًواییس. Netstat گسیToolsٌَزر قطوت  ترای اضتفازٍ از ایي قاتلیت

 
 25 شکل

زر ؾفحَ تاز غسٍ ترًاهَ ُایی کَ زر حال حاضر از ایٌترًت اضتفازٍ هی کٌٌس ّ ّضؼیت ّ پْرت آًِا ًوایع زازٍ 
 غْز. هی

 :ضَ گسیٌَ ترای ًوایع ّ زرک تِتر ایي قطت ّجْز زارز
زاهٌَ ای کَ رّی غثکَ یا ایٌترًت تا آى زر حال تثازل تثسیل آزرش تَ ًام ُاضت : تا فؼال کرزى ایي گسیٌَ ًاهَ  -1

 ین هػاُسٍ کٌین.تْاً هیترافیکی ُطتین را 
 .غْز هیفقط ترقراری اتؿاالت : تا فؼال کرزى ایي گسیٌَ ارتثاطاتی کَ زر حال حاضر فؼال ُطتٌس ًوایع زازٍ  -2
تا فؼال کرزى  ،کٌٌسگاى ایٌترًت رّی ضیطتن اضافَ غستازٍ ضازی ذْزکار : اگر ترًاهَ ّ یا آزرضی تَ لیطت اضتفازٍ  -3

 .غْز هیایي گسیٌَ تؿْرت اتْهاتیک ًوایع زازٍ 
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6.Networx 

 را اًتراب کٌیس. Languageگسیٌَ  Networxزر قطوت  افسار ًرمجِت تغییر زتاى 
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 Networx افشار ًزمهشاُدٍ گشارشات در 

 ًوایع زازٍُواًٌس تؿْیر زیر  افسار ًرمتا هحیط  کٌیسکلیک  زّتارتر رّی آیکْى آى تر رّی ًْار ّظیفَ پاییي ؾفحَ 
  .غْز

 
 28شکل 

/ ُای گسارظ رّزاًَ ضرترگّ تا کلیک تر رّی  ًثْزٍزارای پیچیسگی ذاؾی  افسار ًرمُواًطْر کَ هػاُسٍ هی کٌیس 
 .تْاًیس هیساى هؿرف ترافیک را هػاُسٍ کٌیس هی هاُاًَ / زر یک ًگاٍ/ ُفتگی 
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 زر یک رّز ذاؼ ، هتْجَ هیساى هؿرف ترافیک ایٌترًتتا هػرؽ کرزى تارید تْاًیس هیزر قطوت جطتجْی زضتی 
 :غْیس

 
  

 31شکل 
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هتْضط ضرػت  ،هتْضط ضرػت زاًلْز ،زهاى اضتفازٍ از ایٌترًت تْاًیس هیهیساى اضتفازٍ ضاػتی  ضرترگتا کلیک تر رّی 
 .آپلْز ّ هیساى زاًلْز ّ آپلْز را تَ ؾْرت کاهل هػاُسٍ ّ هْرز تررضی قرار تسُیس
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 .نیزُ هی تْضیح هرتؿر ؾْرت تَ را کسام ُر کَ اضت زیر ُای گسیٌَ زارای غسٍ تاز ؾفحَ تاالی
 .کٌس هی تَ رّز رضاًی را زاًلْز ّ آپلْز تَ هرتْط ػولیات :ساسی تاسٍ

 کارترزی تطیار هْرز ایي کَ اضت غسٍ هػرؽ قطوت ایي زر کارتر ُر ایٌترًت ترافیک از اضتفازٍ هیساى  :کاربزاى
 .اضت

  .غْز هی زازٍ ًوایع کارتر تَ جسّل یا چارت اضاش تر ًوایع ًْع :ًوایش
   .زُس هی قرار غوا اذتیار زر تٌظیوات ؾفحَ از فرـ پیع فرهت 5 تا ذرّجی یک :ساسی خارج

 .زُس هی قرار غوا اذتیار زر فرـ پیع فرهت چٌس قالة زر اطالػات از پػتیثاى یک :گیزی پشتیباى
 .کٌس هی ضازی زّتارٍ را غسٍ زازٍ ًوایع اطالػات ریست:

 کارترزغاى تا تْاًیس هی آًِا از کسام ُر رّی تر راضت کلیک تا کَ اضت ًیس زیگری کارترزی ُای قطوت زارای افسار ًرم
 .  غْیس آغٌا تیػتر

  


