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المحاسبة بحسب عرض الحزمة

مقدمة
 ع��دة خي��ارات حملاس��بة املش��رتكني حبس��ب زمن اجللس��ة وع��رض احلزم��ة من��ذ اإلص��دار األول، وابت��داء من اإلص��دارISPCareيق��دم نظ��ام احملاس��بة 

 مت اض��افة خي��ارات إض��افية للمحاس��بة حبس��ب ع��رض احلزم��ة للتحكم مبجموع��ات االش��رتاك مبا يس��مح بتحقي��ق املتطلب��ات املس��تجدة وم��ا2.0.0
يسمى بتطبيق سياسة االستخدام العادل.

التعريف واإلعداد

مجموعة الخدمات األساسية
 لتعري���ف جمموع��ة خ��دمات أساس��ية لتحدي��د ع��رض احلزم��ة املس��تجر من قب��ل املس��تخدم جيب حتدي��د ع��رض احلزم��ة عن��د اإلنش��اء،حيث ال ميكن
حتويل جمموعة خدمات منشأة سابقًا يف حال كانت قيمة عرض احلزمة املستجر غري حمددة أي )عرض حزم��ة مفت��وح(، يتم حتدي��د القيم��ة بالغيغ��ا

بايت وتنطبق على الفرتة الزمنية احملددة يف نوع الفاتورة )شهري، سنوي(.

بع��د إنش��اء جمموع��ة االش��رتاك يتم االنتق��ال إىل شاش��ة حتري��ر اجملموع��ة حيث ميكن تع��ديل ب�اقي ح��دود املوارد املرتبط��ة، امليزات الض��رورية للمحاس��بة
حبسب عرض احلزمة هي:



جمموع التحميل والتنزيل: ويتم حتديده بالبايت، حيث يقوم النظام بتحويل القيمة السابقة من الغيغابايت إىل البايتات. وتنعكس هذه•
Ispcare-Limit-Bandwidthامليزة ضمن بروفايل خمدم التوثيق راديوس بامليزة: 

•Suspend Profile وهي عبارة عن سلسلة حرفية :Stringحتدد بروفاي�ل املش�رتك ال�ذي جيب تطبيق�ه يف ح�ال مت إيق�اف االش�رتاك 
. يف ه���ذه احلال���ة يتم امهال الربوفاي���ل اخلاص باملش���رتك واملرتب���طSuspendألي س���بب ك���ان أي أص���بح االش���رتاك يف حال���ة إيق���اف أو 

مبجموعة اخلدمات واستخدام الربوفايل احملدد كقيمة هلذه امليزة

مجموعة الخدمات االختيارية
يتم تعريف جمموعة اخلدمات االختيارية وفق طريقة تعريف جمموعة اخلدمات األساسية نفسها، ويقوم النظام بتحديد عرض احلزمة املتاح

للمشرتك وفق املعادلة التالية:

عرض احلزمة املتاح للمشرتك = جمموع قيمة ميزة "جمموع التحميل والتنزيل" يف كافة جمموعات اخلدمات الفعالة للمشرتك )األساسية
واالختيارية(

تسعير ميزة "مجموع التحميل والتنزيل" 
 آلية لتسعري أي ميزة حبيث ميكن إضافتها للمشرتك )شراؤها( ملرة واحدة من دون احلاجة إىل تضمني هذه امليزةISPCareيقدم نظام احملاسبة 

ضمن جمموعة اشرتاك. ويتم تسعري امليزات من ضمن تطبيق إدارة النظام::تسعري امليزات، عند اضافة سياسة تسعري يظهر النموذج التايل:



 أنواع من سياسات التسعري:4يدعم النظام 

تسعري ثابت: يتم احتساب سعر أي كمية يطلب املشرتك شراؤها بسعر ثابت بغض النظر عن الكمية.•

تسعري خطي: يتم احتساب السعر عن طريق جداء سعر الوحدة بالكمية املطلوب شراؤها.•

تسعري ثابت باجملاالت: يتم احتساب سعر أي كمية بسعر ثابت ضمن جماالت حمدد•

تسعري مفتوح باجملاالت: يتم احتساب سعر أي كمية جبدائها بسعر وحدة خمتلف حبسب اجملال.•

مجموعات التوثيق
Suspendجمموعة التوثيق هي عبارة عن جمموعة من امليزات خاصة مبخدم الراديوس وتستخدم إلنشاء بروفايل ليتم استخدامه كقيمة للميزة 

Profileاملذكورة سابقًا 

يقوم نظام احملاسبة بشكل افرتاضي بتعريفي جمموعتني:

•subscriber_suspend_profileوهو الربوفايل الذي يتم استخدامه بشكل افرتاضي للمشرتكني يف حال كان االشرتاك موقفًا :

•onetime_suspend_profileوهو الربوفايل الذي يتم استخدامه بشكل افرتاضي للمستخدمني املولدين ملرة واحدة )بطاقات :
مسبقة الدفع(

جيب عدم حذف أي من هاتني اجملموعتني لضمان سري عمل نظام احملاسبة عند ايقاف أي حساب وميكن تعديل امليزات ضمن أي جمموعة
 يف حال الرغبة بتمكني املستخدمني املوقفني من الدخول والسماح هلم بالدخولIP-Poolحسب سياسة املزود حبيث ميكن أن حتوي ميزة 

واحلصول على عنوان من جمال معني حبيث يتم تطبيق سياسات خاصة يف الشبكة كما يف املثال التايل:



أو عدم السماح للمستخدمني املوقفني بالدخول كما يف املثال التايل.

يتم استخدام جمموعات التوثيق إلنش�اء الربوفاي�ل ال�ذي س�يتم تطبيق�ه ألي جمموع�ة اش�رتاك يف ح�ال ك�ان االش�رتاك املرتب�ط هبذه اجملموع�ة يف ح�ال
موقف ماليًا، مما يسمح بتغيري الربوفايل األساسي اخلاص باملشرتك وحتديد سرعة املشرتك مثاًل يف حال انتهاء عرض احلزمة املخصص له شهرياً.

آلية العمل
يقوم النظام مبقارنة عرض احلزمة املتاح مع عرض احلزمة املستهلك يف احلاالت التالية:

: يف ح�ال كفاي�ة ع��رض احلزم�ة املت�اح بع��د ط�رح قيم�ة االس�تهالك من��ذ بداي��ة ال�دورة احملاس��بيةAccounting-Startعن��د ب��دء اجللس��ة: •
Suspendيتم تط���بيق الربوفاي���ل املع���رف يف جمموع���ة االش���رتاك. ويف ح���ال ع���دم حتق���ق ذل���ك يتم تط���بيق الربوفاي���ل املع���رف وف���ق امليزة 

Profile.يف جمموعة االشرتاك املرتبطة 

: يف ح��ال كفاي��ة ع��رض احلزم��ة املت��اح بع��د ط��رح قيم��ة االس��تهالكAccounting-Updateعن��د ورود ك��ل حتديث ملعلوم��ات اجللس��ة •
منذ بداية الدورة احملاسبية يتم حفظ قيمة االستهالك فقط، ويف حال مت جتاوز عرض احلزمة املتاح يتم حتويل االشرتاك إىل حالة موقف

وفصل املشرتك.

عند قيام املشرتك بتسديد قيمة االشرتاك الشهري بعد انقضاء الدورة احملاسبية وحتول احلساب املايل إىل حال�ة فع�ال يع�ود املش��رتك ألخ�ذ الربوفاي�ل



األساسي املعرف يف جمموعة االشرتاك. وجيب االنتباه إىل أن عملية تفعيل االشرتاك لن تفيد كون النظام سوف يقوم بالتحقق دائماً من كفاية
عرض احلزمة وإيقاف االشرتاك وفصله يف حال عدم كفايته.

يف حال رغبة املشرتك بالعودة إىل الربوفايل األساسي املعرف يف جمموعة االشرتاك جيب أن يقوم املشرتك مبا يلي:

تغيري جمموعة االشرتاك األساسية إىل جمموعة أعلى )حتوي عرض حزمة أكرب(•

شراء جمموعة اشرتاك اختيارية حتوي ضمن ميزاهتا ع�رض حزم�ة إض�افة يتم إض�افته لع�رض احلزم�ة املت�اح يف جمموع�ة االش�رتاك األساس�ية(•
ويف هذه احلالة سوف يطالب النظام بدفع قيمة االشرتاك الشهري هلذه اجملموعة االختيارية بشكل دوري )شهري أو سنوي(.

شراء عرض حزمة ملرة واحدة عن طريق شراء ميزة كما هو موضع يف فقرة شراء ميزة عرض احلزمة.•

التوثيق  التحقق من صحة عمل خمدم  الشبكة Radius Serverبالتايل جيب  بالتزامن مع جتهيزة   LNS أو  NASوللحفاظ على دقة يف 
 حبيث ض�من جماالت زمني�ة ص�غرية ميكن الب�دء ب�Accounting-Updateاحملاسبة جيب أن حتديد قيمة جمال إرسال معلوم�ات حتديث اجللس�ة 

 دقيقية وختفيض القيمة مع مراقبة أداء كل من خمدم التوثي�ق وجته�يزة الش�بكة حبيث يتم احملافظ�ة على أداء تس�جيل عملي�ات ال�دخول واخلروج15
للمستخدمني. )تدعم معظم جتهيزات الشبكة أن تكون عمليات التحديث آنية ولكن ه�ذا ي�ؤدي إىل تولي�د حجم كب�ري من الطلب�ات على خمدم

التوثيق مرتبط بعدد املشرتكني ومما قد يؤدي إىل مشكلة أداء(

شراء ميزة عرض الحزمة اإلضافي
عند انتهاء عرض احلزمة املتاح ميكن للمشرتك شراء كمية إضافية من ميزة "جمموع التحميل والتنزيل" من أي من واجهات التحكم:

لوحة حتكم املدير )عرب الطلب من موظفي الشركة(•

لوحة حتكم نقطة البيع عرب الطلب من نقطة البيع•

SelfCareلوحة حتكم املشرتكني •

يتم الدخول إىل تطبيق: إدارة اخلدمات 



يتم اختيار األمر: إضافة ميزات

تظهر امليزات املسعرة 

يقوم املشرتك بتحديد الكمية ويظهر سعر الوحدة والسعر اإلمجايل

هذا التطبيق يتطلب وجود رصيد لدى املشرتك ليتمكن من الشراء، وبالتايل جيب إضافة رصيد يف البداية قبل الشراء.

اإلشعارات
 حيث سيتم تعديل هذا املستند يف حينه.2.0.1اإلشعارات غري متاحة حىت اإلصدار 
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