محدود كردن پهناي باند و مصرف اينترنت در ويندوز با  ٥ابزار كاربردي
محدود كردن پهناي باند و مصرف اينترنت اين روزها از دغدغههاي اصلي كاربران براس كاهش هزينهها و مديريت بر آن است.
در اين مطلب با  ٥ابزار كاربردي براي مديريت مطرف ديتا در ويندوز آشنا خواهيم شد.
محدود كردن پهناي باند اين امكان را به شما ميدهد تا جلوي مصرف بيرويه اينترنت در سيستم را بگيريد .اين راهكارها به
ويژه براي كسانيست كه اينترنت خود را به صورت حجمي خريداري كرده و به مديريت مصرف اينترنت نياز دارند .در ادامه،
شما را با ابزارهايي آشنا خواهيم كرد كه وظيفه آنها محدود كردن پهناي باند و در نتيجه ،كاهش هزينههاي اضافي شماست.
البته قابليت محدود كردن پهناي باند به صورت پيشفرض در ويندوز وجود دارد اما اين ابزار بسيار ابتدايي بوده و روش كار آن
نيز چندان واضح نيست .به همين دليل بهتر است از نرمافزارهاي شخص ثالث جهت مديريت مصرف داده و محدود كردن
پهناي باند در ويندوز استفاده كرد.
 (١حالت  Metered Connectionدر ويندوز ١٠
يكــي از ســادهتــرين راه هــاي محــدود كــردن پهنــاي بانــد  ،فعــال كــردن يــك قابليــت داخلــي در وينــدوز  ١٠بــا
نــام »اتصــال محــدود« يــا  Metered Connectionاســت .ايــن ويژگــي باعــث مــيشــود تــا آپــديتهــاي
پرمصـــرف و حجـــيم وينـــدوز در ســـاعاتي از روز متوقـــف شـــده و بـــهروزرســـاني برخـــي اپليكيشـــنهـــا و كاشـــيهـــا
بــه صــورت خودكــار انجــام نشــود .بــراي شــروع ،دكمــههــاي  Windows key+Iرا فشــار دهيــد تــا صــفحه
تنظيمــات بــاز شــود ،بــر روي  Network & Internetكليــك كنيــد ،ســپس  Wi-Fiيــا Ethernet
را انتخاب كنيد.
اگر  Wi-Fiرا انتخاب كرده باشيد ،بر روي گزينه  Manage known networkكليك كرده ،از ليست بعدي شبكه خود
را انتخاب ،بر روي  Propertiesكليك و از منوي ظاهرشدهSet as metered connection ،را فعال كنيد.
اما اگر حالت  Ethernetرا انتخاب كردهايد ،كانكشن خود را از ليست انتخاب و گزينه Set as metered
 connectionرا فعال كنيد.
با انجام اين كار ،ميتوانيد حجم مصرفي اينترنت خود را محدود كنيد .اما چند نرم افزار محدود كردن پهناي باند نيز وجود
دارد كه اين كارها را با رابط كاربري حرفهايتر با قابليت مديريت بيشتر براي شما انجام ميدهند .در ادامه ،بهترينها را به شما
معرفي خواهيم كرد.
 (٢نرم افزارNetBalancer
 NetBalancerليستي از فعاليتهايي كه در حال اجرا بوده و پهناي باند را مصرف ميكند ،به شما نمايش ميدهد .اين
ابزار همچنين فعاليتهاي مصرفي را در قالب يك نمودار ارايه داده تا بتوانيد با نگاهي سريع ،ويژگيها و قابليتهايي كه
بيشترين مصرف داده را دارند ،شناسايي كنيد.
براي محدود كردن پهناي باند يك نرم افزار خاص ،آن را در ليست پيش رو يافته و بر روي آن دو بار كليك كنيد .شما
ميتوانيد با استفاده از گزينههاي  Download Priorityو يا  ،Upload Priorityپهناي باند مصرفي نرمافزار را با توجه
به فيلترهاي از پيش تعيين شده ،مديريت كنيد .شما همچنين ميتوانيد با انتخاب گزينه  ،Customفيلتر مد نظر خود را
براي نرمافزار انتخابي بسازيد.
انجام اين عمليات در صفحه اصلي نرمافزار و با استفاده از دكمههاي سبز و قرمز نيز امكانپذير است .زدن فلش رو به راست
قرمزرنگ ،باعث ميشود تا كليه ترافيكهاي شبكه براي نرمافزار انتخابي متوقف شود .امكان تنظيم فيلترها و عمليات بيشتر
نيز براي كاربران حرفهايتر وجود دارد.
برخي امكانات  NetBalancerپولي بوده و در ازاي پرداخت مبلغ  ٤٩.٩٥دﻻر فعال ميشود .با اين حال ،نسخه آزمايشي و
 ١٥روزه آن از طريق وبسايت نرمافزار قابل دانلود و نصب است .در حالت رايگان ،شما تنها ميتوانيد به مشاهده حجم مصرفي
بپردازيد.

 (٣نرم افزارNetLimiter
با اجراي ،NetLimiterليستي از اپليكيشنهاي فعال كه از اينترنت شما مصرف ميكنند ،ظاهر ميشود .قطعا برخي
نرمافزارها بيشتر از سايرين از پهناي باند شما استفاده ميكنند ،اما هدف  ،NetLimiterشناسايي برنامههاييست كه بيشتر
از ميزان مورد نياز حجم مصرف كردهاند.
به صورت پيشفرض ،محدوديت  KB/s ٥براي دانلود و آپلود تنظيم شده كه شما ميتوانيد با زدن تيك مربوطه كنار هر
نرمافزار ،اين محدوديت را به سرعت ايجاد كنيد .اما براي ويرايش ميزان محدود كردن پهناي باند مصرفي ،بر روي عدد
راستكليك كرده و تا منوي ويرايشگر ظاهر شود .در تب  ،Ruleقادر به تغيير محدوديت پهناي باند هستيد.
با رفتن به تب  ،Schedulerميتوانيد زمان ابتدا و انتهايي محدوديت اعمالشده را مشخص كنيد .براي اين كار ،بر روي
 Addكليك كرده و فعاليت دلخواه را بسازيد .به عنوان مثال ،ميتوانيد بر روي مرورگر خود در زمانهايي خاص از روز،
محدوديت مصرف اينترنت و پهناي باند را ايجاد كنيد.
 NetLimiterنيز رايگان نبوده و جهت استفاده از همه امكانات آن ،بايد  ١٩.٩٥دﻻر براي نسخه  Liteو  ٢٩.٩٥دﻻر براي
نسخه  Proآن بپردازيد .البته پس از نصب اوليه ،تا  ٢٨روز امكان آزمايش و تست نرمافزار را خواهيد داشت.
 (٤نرم افزارNet-Peeker
 Net-Peekerمجهز به رابط كاربري بسيار سادهايست .در قسمت باﻻ ،شما ميتوانيد نرخ مصرف دانلود و آپلودهاي فعال
به همراه امكان دسترسي به تنظيمات برنامه و برخي امكانات ديگر نظير فايروال را مشاهده كنيد .در اين آموزش ،ما بر روي
تواناييهاي محدود كردن پهناي باند اين برنامه كاربردي تمركز ميكنيم.
در صفحه اصلي نرمافزار ،ليستي از فعاليتهاي جاري بر روي سيستم و ميزان مصرف داده آنها به نمايش درخواهد آمد .شما
ميتوانيد با دو بار كليك بر روي هر فعاليت ،اطﻼعات بسيار دقيقتري از آنها را در تبهاي  Network Sessionsو
 Loaded Modulesمشاهده كنيد.
شما همچنين ميتوانيد با راستكليك بر روي هر فعاليت ،اتصال آنها را به اينترنت مديريت كنيد .در اين قسمت اين امكان را
خواهيد داشت تا با انتخاب گزينههايي نظير  Limit speedو يا  ،Abort connectionبه ترتيب سرعت انتقال اطﻼعات
آن فعاليت را محدود كرده و يا به طور كلي ،دسترسي به پهناي باند را براي آن متوقف كنيد.
 Net-Peekerقابليتهاي خود را به مدت  ٣٠روز به صورت آزمايشي در اختيار كاربران قرار خواهد داد .پس از اتمام دوره
آزمايشي ،ميتوانيد با پرداخت  ٢٥دﻻر ،به استفاده از نرمافزار ادامه دهيد .همچنين ،ﻻيسنس گروهي اين اپليكيشن با قابليت
نصب بر روي چند سيستم عامل با قيمت  ١٢٥دﻻر براي  ٥كامپيوتر در دسترس قرار دارد.
 (٥نرم افزار مديريت پهناي باند Softperfect
شايد نرم افزار  SoftPerfect Bandwidth Managerضروريترين و پرامكاناتترين ابزار اين ليست نباشد ،اما
حرفهاي جالبي براي گفتن دارد .با اجراي نرمافزار براي اولين بار ،بايد آدرس و رمز عبور شبكه خود را وارد كرده تا پس از
آن ،بتوانيد ميزان مصرف داده را مشاهده كنيد.
جهت ايجاد فيلتر مورد نظر خود ،كليدهاي تركيبي  Ctrl+Nرا زده تا كار آغاز شود .نام فيلتر و نرخ محدوديت دلخواه را وارد
كرده و دكمه  OKرا بزنيد.
در تبهاي اين نرمافزار ،گزينههاي زيادي براي شخصيسازي فعاليتها وجود دارد .شما ميتوانيد با انتخاب يكي از گزينههاي
موجود در ليست  ،Toolsمحدود كردن پهناي باند را در زمانهايي خاص ،برنامهريزي كنيد .گزينه  Use Reportنيز به
شما اين امكان را ميدهد تا ميزان مصرف كلي اينترنت را مشاهده كرده و بدين ترتيب ،اپليكيشنها يا فعاليتهاي پرمصرف را
بشناسيد.
 SoftPerfect Bandwidth Managerقابليتهاي خود را به مدت  ٣٠روز به صورت آزمايشي در اختيار كاربران قرار

خواهد داد .پس از پايان اين زمان ،تنها نسخه  Liteرايگان خواهد بود كه امكان ايجاد حداكثر  ٥فيلتر را به شما ميدهد .اما
هنوز هم ميتوانيد با پرداخت  ٤٩دﻻر ،برنامه را به نسخه استاندارد ارتقا دهيد.

