برنامه های زیادی هستند که بدون اجازه شام ،در حال دانلود بر روی سیستم هستند ،برای مثال نرم افزار  Steamبرای
آپدیت کردن خود از کاربر اجازه منیگیرد و ممکن است در روز بیشرت از حتی  100مگابایت دانلود کند و شام متوجه نشوید.
یا ویندوز وقتی که حتی  Windows Updateرا خاموش کرده اید گاهی اوقات رشوع به دانلود میکند .این امر باعث از
دست رفنت مقدار ناخواسته ای ترافیک اینرتنت و اکانت کاهش پینگ شام میشود و از همه مهمرت در هنگام بازی به دلیل
مرصف بیش از حد از پهنای باند ،باعث باال رفنت پینگ شام میشود .بهرتین راه برای حل این مشکل ،محدود کردن رسعت
برنامه ها با استفاده از نرم افزار  Net limiterاست.
در این آموزش ،لینک دانلود و همچنین نحوه نصب و استفاده از نرم افزار  Net Limiterبرای شام قرار داده شده است.
 – 1ابتدا نرم افزار  Net Limitterرا از لینک زیر دانلود کنید (قابل نصب بر روی ویندوزهای  7به باال):
http://cprshop.ir/download/NetLimiter.Enterprise.v4.0.7.0%20[CPRShop.ir].rar
رمز فایل زیپcprshop.ir :
 - 2برنامه را از حالت زیپ خارج کنید و فایل  netlimiter-4.0.7.0.exeرا اجرا و طبق عکس های زیر اقدام به نصب برنامه
کنید

 - 3فایل  patchرا به محل نصب برنامه که  C:\Program Files\Locktime Software\NetLimiter 4است انتقال بدید و
آن را اجرا و اقدام به کرک کردن برنامه کنید مانند عکس های زیر:

 - 4حال برنامه را باز کنید و به منوی  About and registeration >-- Helpبروید و بر روی گزینه  Registerکلیک کنید.
در اینجا یک نام و یک رسیال دلخواه وارد کنید ،برای مثال نام  CPRو رسیال  123456را وارد کنید.

 - 5کار نصب برنامه به پایان رسید ،حاال کافیه به صفحه اصلی برنامه مراجعه کنید تا بتوانید مقدار مرصف برنامه ها از
اینرتنت را مشاهده و در صورت نیاز رسعت آنها را محدود کنید.

 - 6برای مثال میخواهیم در اینجا رسعت دانلود استیم را به  10کیلوبایت در ثانیه محدود کنیم .مانند عکس های زیر

 آموزش این برنامه به پایان رسید ،اما باید در هنگام کار با این برنامه دقت کافی به خرج بدید و برای هر برنامه بیش ازحد محدودیت اعامل نکنید .برای مثال اگر نرم افزار استیم را به  1کیلوبایت در ثانیه محدود کنید مطمئنا برای وارد شدن به
بازی های تحت استیم هم دچار مشکل میشوید زیرا متام بازیهای تحت استیم نیاز به اتصال فعال استیم دارند .همچنین
برای برنامه های  PC, Internet, Local Network, systemمحدودیت اعامل نکنید.
 در هنگام استفاده از کاهش پینگ  CPRمقدار رسعت دانلود و آپلود کل که در نرم افزار  Net Limiterبرای شام نشانمیدهد دو برابر است که طبیعی است زیرا شام در حال استفاده از دو کانکشن ویندوز هستید و  Net limiterبه اشتباه
آنها را با یکدیگر جمع میکند و مرصف را دو برابر نشان میدهد.
 -اگر مشکلی یا سوالی در مورد نحوه کارکرد برنامه دارید با بخش پشتیبانی متاس بگیرید.
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