
 صورت مسئله چیست؟

ها و موسسات دولتی و خصوصی علیرغم صرف                  مدیران شرکت  
های گزاف بابت پهنای باند، همواره از کندی سرعت اینترنت و نیز                 هزینه

ها و    عدم امکان کنترل حجم، زمان و پهنای باند مصرفی و نیز کنترل سایت            
های در دسترس کاربران شبکه گالیه دارند. در این میان، استفاده              سرویس

افزارهای متنوعی که     ها  و نرم     و افزونه    Microsoft ISAافزارهائی چون   از نرم 
شوند، نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه خود بعنوان یک              روی آن نصب می   

افزارهای موسوم    شود. نرم   گلوگاه در شبکه، معضالت بزرگی را موجب می         
حل جامع و قابل اطمینانی ارائه         اند راه   هم نتوانسته    LAN Accountingبه

ها بسیار پیچیده و پرهزینه است        دهند. از یکسو نصب و بهره برداری از آن         
ها به تنهائی و بدون نیاز به سخت افزارهای              و از سوی دیگر، اغلب آن       

توانند مشکل محدود کردن حجم و پهنای باند مصرفی  و               گرانقیمت نمی 
 ها را حل کنند. ها و سرویس کاربران به سایت  نیز ثبت و کنترل دسترسی

های با ترافیک باال مشکل        در شبکه    Microsoftاستفاده از سکوهای     
ها با آن دست به گریبانند. آندسته         دیگری است که مدیران سرویس دهنده     

بنا نهاده     Microsoftهای    که برپایه راه حل      Accountingافزارهای    از نرم 
های باال را نداشته و خود بعنوان یک معضل                اند، تحمل ترافیک     شده

اند که رفع     هم یا آنقدر پیچیده      Unixافزارهای بر پایه      شوند. نرم   شناخته می 
های بحرانی نیاز به دانش فنی باال دارد و یا اینکه               ها در زمان    مشکالت آن 
 توانند برآورده سازند! ترین انتظارات را هم نمی اند که ابتدائی آنقدر ساده
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LANSuite       بصورت یکGateWay              و دقیییقیا بیجیای
ها دارای دو درگیاه        نشسته و مانند آن   ISAهائی نظیر  سیستم

یکی برای اتصال به شبکه داخلی کاربران و دیگری برای اتصال            
بیاشید.     و نظائر آن( میی    (DSL, WireLessبه خطوط اینترنت    

در کمتر از یک ساعیت    LANSuiteها با     جایگزینی این سیستم  
و بدون کمترین اختاللی توسط متخصصین قیاصیدص صیورت            

 گیرد.   می

کاربران بدون نیاز به تنظیم خاص و یا اعمال تغیییییرات در               
سییم از طیرییی ایین             توانند بصورت باسیم و یا بی       شبکه می 

توان کاربران را بیه        می“  سیستم به اینترنت متصل شوند. ضمنا      
های ایینیتیرنیت( و ییا               پرداخت )مانند کارت     دو صورت پیش  

 ها( در سیستم تعریف نمود. پرداخت )مانند کافی نت پس

های مشخص کیه بیه میییزان             دسته بندی کاربران در گروه    
محدودی از لحاظ زمانی، حجمی و نیز پهنای باند در دستیرس            

هایشان به اینترنت را       تواند مدیریت آنان و کنترل دسترسی       می
 تر نماید.   آسان

بصیورتیی     LANSuiteتعبیه شده در  (FireWall)دیواره آتش 
هوشمند، بسیاری از تهدیدات و حمالت اینترنتی را کینیتیرل             
کرده و ضمن ثبت دسترسیهای کاربران، محیطی امن برای آنها          

 سازد. ها فراهم می و مدیران شبکه

  نصبNetBill  با استفاده ازCD دقیقه و با کمترین دانش فنی 02، در مدت کمتر از 
 ها محدود کردن زمان و حجم انتقال اطالعات در روز و ماه به کاربران و گروه 
 محدود کردن تعداد کاربران همزمان با یک نام کاربری 
  امکان تخصیصIP   و یاIP Pool   به اربران و یاMAC ها 
 Transparent Proxy ،HotSpot ،PPPoE ،PPTP   وL2TP 

 رابط کاربری تمام وب و مجزا برای کاربران و مدیران 
  امکان تعریف و شناسائی کاربران باMAC  و یا نام کاربری 
  جایگزینی باISA  های مشابه بدون نیاز به اعمال تغییرات در شبکه و سیستم 
  اتصال بهActive Directory  های آن   و شناسائی کاربران و گروه 
 های کاری امکان استفاده بدون نیاز به تنظیم خاص در ایستگاه 
 ها تعیین سطوح دسترسی برای مدیران و کنترل کاربران زیر مجموعه توسط آن 
  شناسائی کاربران با استفاده ازMAC  و بدون درخواست نام کاربری 
  دارایFirewall  ها ها و سرویس ها، آدرس قدرتمند جهت باز و بسته کردن پورت 
 Export/Import  های با فرمت  کاربران با استفاده از فایلExcel CSV 

 Backup   خودکار روزانه و حذفBackup های اضافه 
 ای امکان تعریف کاربران بصورت دسته 
 ای  پاکسازی دورهLOG  ها 
  تعیینTimeTable های سرویس ها و گروه برای سرویس 
 های مروری کاربران بر اساس نام،  گزارشگیری سایتIP   وMAC 

 های حجمی/زمانی و نامحدود روزانه و ماهانه برای هر کاربر تخصیص محدودیت 

 ( مگابیت بر ثانیه با یک سخت 022پایداری در پهنای باند باال )افزار 
 ها بر حسب ساعت، حجم، سرعت و میزان پهنای باند   دسته بندی کاربران در گروه 
                 ها و نیز تخصیص        تخصیص پهنای باند اختصاصی و اشتراکی به کاربران و گروه

باند   کیلوبیت پهنای   82/006باند اضافه در مدت زمان خاص )مثال کاربری دارای             پهنای
کیلوبیت استفاده    400/0202ثانیه بتواند تا       0دریافت و ارسال باشد ولی برای مدت          

کند که در اینصورت مرور صفحات وب بسیار سریع و دانلود بسیار محدود خواهد بود(                  
 بدون نیاز به سخت افزار اضافی

      82/82کیلوبیت مدیران از اولویت باالتری نسبت به           82/82اولویت بندی کاربران )مثال 
ها )مثال وب با اولویت       کیلوبیت کاربران برخوردار باشد(، همچنین اولویت بندی سرویس       

 باال و دانلود با اولویت پائین(
  امکان استفاده ازL7 Filtering های مختلف برای کنترل و ثبت دسترسی به سرویس 
      باز و بسته کردنProtocol          مثال فقط وب و( های خاصEmail         و )باز باشد و بقیه بسته

 های کاربران بسته شود( و ثبت دسترسی  Yahoo Messengerهای خاص )مثال  سرویس
 پانل مخصوص کاربران برای اطالع از ریز مصرف و  تغییر کلمه عبور 
  همسان سازی باActive Directory  وSync کردن کاربران بصورت خودکار 
   های دارای کلمه      سایت“  ها و یا کلمات خاص )مثال       امکان فیلترینگ سایتmail    مسدود

 های کاربران در دسترس باشد( و ثبت دسترسی mailهای دارای کلمه  و یا فقط سایت
 بروزرسانی رایگان و خودکار از اینترنت بدون نیاز به مدیر سیستم 
 های، حجم مصرفی و مدت زمان اتصال کاربران گزارشات متنوع از اتصاالت و دسترسی 
 ها و کل سیستم های متنوع از وضعیت کاربران، پهنای باند مصرفی آن گراف 

LANSuite      های متنوع   با استفاده از روشHotSpot     بدون نیاز(
)روشی    PPPoEو نظائر آن(،       Proxyو یا      IPبه هرگونه تنظیم  
( و  VPN)روش موسوم به       PPTP( و  ADSLهای    شبیه به سرویس  

های پیشرفته کنترل و مدیریت پهنای باند بر          گیری از روش    با بهره 
های مورد نیاز     ها و نیز سرویس     اساس اولویت بندی کاربران، گروه    

آنان، ترافیک شبکه را به روشی هوشمند و منحصر بفرد مدیریت             
کند. استفاده    کرده و به کاربران خدماتی با کیفیت مطلوب ارائه می         

ها بسیار آسان بوده و       برای کاربران و مدیران شبکه      LANSuiteاز  
 نیازی به دانش فنی باال ندارد.

است که از طریی وب       NetBillنرم افزار     LANSuiteهسته اصلی   
قابل دریافت بوده و بدون نیاز به دانش فنی باال            netbill.orgسایت  

باشد.   توسط مدیران شبکه های بزرگ قابل نصب و بکارگیری می           
NetBill           بعنوان یک سیستم جامع مدیریت کنترل و امنیت کاربران

برای    LANSuiteهای بزرگ و مدل سخت افزاری آن با نام            شبکه
های کوچک و متوسط، پیشنهادی جامع با کمترین زمان              شبکه

های معمول     از پیچیدگی      LANSuiteرود.  نصب بشمار می    
 LANSuiteافزارهای مدیریت شبکه و کاربران خبری نیست.             نرم

تماما توسط مدیر شبکه، بدون نیاز به دانش فنی باال و ظرف کمتر             
دقیقه راه اندازی شده و پس از آن تمامی تنظیمات نیز با                02از  

 شود.    استفاده از رابط وب انجام می

 قاصدک هان، چه خبر آوردی...؟!

 

 


