
 BitMeter OS برنامه از استفاده آموزش

BitMeter OS ِػثااستی هیاضاى    تِ، سشٍس جْت هشاّذُ تشافیک هظشفی ،سادُ ٍ کن حجنای است  تشًاهData  ٍ دادُ(ی ٍسٍدی(

 کٌذ. ایي تشًاهِ تش تستش ٍب کاس هی دّذ. یکی ًوایش هیًوَداسٍسیلِ ًوَداسّای  خشٍجی سا تِ

BitMeter OS  سا هحذٍد ًوَد، سشػت  تَاى ػالٍُ تش هاًیتَسیٌگ تشافیک سشٍس آى کٌذ ٍ تِ کوک آى هی پشتیثاًی هیصتاى  ۳۱اص

 گش صهاى داًلَد تؼشیف کشد.  داًلَد ٍ آپلَد سا هشاّذُ ٍ تا تَجِ تِ سشػت تشای آى هحاسثِ

 شًَذ. هی ًوایش دادُ (ّای هختلف )تة Tab دس  ّا ایي تخش ّای هتفاٍتی است، داسای تخش BitMeter OS تشًاهِ

  :Monitorتب  .1

Monitor (۳شکل) شَد هی ًوایش دادُ پس اص اجشای تشًاهِاست کِ فشضی  تة پیش  . 

 

 Monitorتة  – ۳شکل

  



، سا تاشاذ  حال های  شاهل سشػت داًلَد ٍ آپلَدِ کِ ،هیضاى هظشف پٌْای تاًذًوَداس  Real Time تِ طَست تخشدس ایي 

 (.۲شکل) شَد هی دادُ ًوایش سثض سًگ تا آپلَد ٍ قشهض سًگ تا داًلَد فشع پیش طَست تِ .هشاّذُ خَاّیذ کشد

 تشافیک هظشفی Real Time ًوَداس – ۲شکل 

، ایاي  دگیش جضئیات تیشتشی اص تشافیک هظشفی سشٍس تِ کوک اػذاد ٍ اسقام دس اختیاس شوا قشاس هیًوَداس دس سوت ساست 

 ۺجضئیات ػثاستٌذ اص

1.1. Current  (.۱شکل)حاضش حال دس آپلَد ٍ داًلَد سشػتۺ 

 

 سشػت آپلَد ٍ داًلَد کًٌَی – ۱شکل

1.1. Peak (.۴شکل)تشًاهِ کاس تِ ششٍع صهاى اص سشٍس آپلَد ٍ داًلَد سشػت حذاکثشۺ 

 

 حذاکثش سشػت آپلَد ٍ داًلَد اص صهاى ششٍع تشًاهِ – ۴شکل

 

 

 



1.1. Average  (.۵شکل)تشًاهِ کاس تِ ششٍع صهاى اص سشٍس آپلَد ٍ داًلَد سشػت هیاًگیيۺ 

 

 هیاًگیي سشػت آپلَد ٍ داًلَد اص صهاى ششٍع تشًاهِ – ۵شکل

1.1. Scale  گضیٌِ اًتخاب  طَست دس .دّذ هی تغییش سا سشػت ًوایش دقت هیضاى گضیٌِ ایيۺ Down  یاا  ٍ داًلاَد  ساشػت 

 (.۶شکل) .دَش هی تشػکس اهش ایي  up گضیٌِ اًتخاب طَست دس ،شَد هی دادُ ًوایش تیشتشی دقت تا شوا آپلَد

 

 تٌظین دقت ًوایش ًوَداس – ۶شکل

1.1. Show Download شَد هی دادُ ًوایش ًوَداس دس داًلَد سشػت( ۷شکل) گضیٌِ ایي اًتخاب تاۺ. 

1.1. Show Upload شَد هی دادُ ًوایش ًوَداس دس آپلَد سشػت( ۷شکل) گضیٌِ ایي اًتخاب تاۺ. 

1.1. Show Speeds in Title شَد هی دادُ ًوایش هشٍسگش ػٌَاى دس آپلَد ٍ لَدًدا سشػت( ۷شکل) گضیٌِ ایي اًتخاب تاۺ.

 

 ّای ًوَداس تٌظین ًوایش تشخی آیتن – ۷شکل

  



1.1. Stopwatch شَد هی دادُ ًوایش ۹ شکلهاًٌذ  ای طفحِ( ۸شکل) گضیٌِ ایي جلَی آیکَى اًتخاب تاۺ. 

 

 ششٍع ٍ پایاى هاًیتَسیٌگتٌظین  – ۸شکل

  .(۹شکل) تاشذ هی start/pause ٍ previous ّایکلیذداسای  Stopwatchطفحِ 

 

 Stopwatchطفحِ  – ۹شکل

ٍ پاس   کٌاذ  هی آپلَد ٍ داًلَد سشػت تِ هشتَط اطالػات آٍسی جوغ تِ ششٍع سیستن       start کلیذ کلیک تش سٍی تا

 (حاذاکثش ) Max ٍ (حاذاقل ) Min (،هیااًگیي ) Average)کال(،   Total ٍ قطاغ  تاایوش  stop کلیذ کلیک تش سٍی اص

 .شَد هی دادُ ًوایش شذُ هشخض صهاًی تاصُ دس آپلَد ٍ داًلَد سشػت

 .شَد هی دادُ ًوایش قثل صهاًی تاصُ اطالػات         Previous کلیذ کلیک تش سٍی تا

 

 

 



 :Historyتب  .2

ِ  سٍصّای ٍ ساػات ٬دقایق دس تاًذ پٌْای هیضاى تِ هشتَط اطالػات تخش ایي دس ِ  ًواَداس  ۱ طای  گزشات  ًواایش  جذاگاًا

 .(۳۱)شکل  شَد هی دادُ

 

 Historyتة  – ۳۱شکل

 .یاتذ هی تغییش هختلف ّایًوَداس دس ًوایش دقت هیضاىدس کٌاس ّش ًوَداس  up ٍ down ّای گضیٌِ اًتخاب تا

ِ  هشتاَط   اطالػاات  تَاًیاذ  های  کِ داسد ٍجَد  Export data in CSV format ًام تا ای گضیٌِ ،طفحِ ، سوت چپپاییي دس  تا

 .ًواییذ رخیشُ اکسل فایل یکقالة  دس سا آپلَد ٍ داًلَد سشػت

  

http://localhost:2605/export


 :Summaryتب  .3

 دس( Combined) ّاا  اى هجواَع  ٍ( Upload) آپلَد ٬(Download) داًلَد هیضاى اص جاهؼی اطالػات قسوت  ایي دس

ُ  ٬(Today) جااسی  سٍص  هشااّذُ ( Total) دٍساى تواام  دس ٍ( This year) جااسی  ساال  ٬(This Month) جااسی  هاا

 .شَد هی

 

 Historyتة  – ۳۳شکل

 :Queryتب  .4

 .(۳۲)شکل شَد هی استفادُ خاص صهاًی تاصُ دس هظشفی تاًذ پٌْای هیضاى ًوایش تشایتخش  ایي اص

 

 Queryتة  – ۳۲شکل

 عًَ تَاى هی Display قسوت دسکٌذ.  هی سا هشخض  تاصُ پایاى صهاى To Date ٍ تاصُ ششٍع صهاى From Date  گضیٌِ تِ کوک

 .ًوَد هشخض سا( سال ٍ هاُ ٬سٍص ٬ساػت اساس تش) ًوَداس ًوایش فشهت



 ۺAlertsتب  .1

 .شَد هی استفادُ ،شذ تیشتش هشخض ذح اص تاًذ پٌْای هظشف هیضاى کِدس صهاًی  ّشذاس ایجاد تشای تخش ایي اص

 

 Alertsتة  – ۳۱شکل

 هاًٌذ ای طفحِ ٬گضیٌِ ایي اًتخاب اص پس، ًواییذ کلیک Create an Alert گضیٌِ سٍی تش جذیذ ّشذاس یک ایجاد تشای

 .است گضیٌِ ۵ شاهل کِ شَد هی ًوایاى ۳۴شکل

 

 جذیذ Alertایجاد یک  – ۳۴شکل



 .شَدهقذاس دّی  گضیٌِ ۵ تواهی تایذ ّشذاس یک ایجاد تشایدقت داشتِ تاشیذ کِ 

 

5.1. Direction:   

ِ  تَاًیاذ  های  قساوت  ایاي  دس شاوا  .ًواییذ اًتخاب سا داسد اّویت شوا تشای کِ تشافیکی تایذ قسوت ایي دس  ّاای  گضیٌا

Download only ٬داًلَد هیضاى تِ حساس ّشذاس ایجاد تشای Upload only هیاضاى   تِ حساس ّشذاس ایجاد تشای 

 .(۳۵)شکل ًواییذ اًتخاب آپلَد ٍ داًلَد هیضاى دٍ شّ تِ حساس ّشذاس ایجاد تشای Combined total ٍ آپلَد

 

 Direction – ۳۵شکل

5.2. Amount: 

 .(۳۶)شکل ذًواییهشخض  سا شَد ایجاد ّشذاسخَاّیذ تشای آى  هی کِ یتشافیک هیضاى سوتق ایي سد

 

 Amount – ۳۶شکل

  



5.3. Interval Start  : 

 .(۳۷)شکل شَد هی استفادُ گیشی اًذاصُ ششٍع صهاى تؼییي تشای قسوت ایي اص

 

 Interval Start – ۳۷شکل

Interval Start ۺاست گضیٌِ ۱ داسای 

From a fixed date and time (eg 'everything since 1st January 2010) 

ِ  .شَد هی استفادُ گیشی اًذاصُ ششٍع  تشای ثاتت ٍ دقیق صهاى تؼییي تشای گضیٌِ ایي ِ  ۳ دس هثاال ػٌاَاى   تا  ساال  طاًَیا

 دقیقِ طثح. ۲۴ۺ۶ ساػت ۲۱۳۱

Using a repeating interval (eg 'everything since the 14th of the month( 

 .هاُ ّش ام ۳۴  دس ششٍع هثال ػٌَاى تِ .شَد هی استفادُ ای دٍسُ طَست تِ ششٍع تشای گضیٌِ ایي

Using a rolling interval (eg 'everything in the last 30 days) 

 .اخیش سٍص ۱۱ تشافیک  هثال طَس تِ. شَد هی استفادُ گزشتِ ًضدیک اًتخاب تشای  یٌِگض ایي

  



5.4. Times: 

 .(۳۸)شکل کٌین هی تؼییي سا داسین ّشذاس ایجاد تشای تشافیک هحاسثِ تِ ًیاص ّا آى دس کِ ّایی صهاى  گضیٌِ ایي دس

 

 Times – ۳۸شکل

ِ  ًظاش  دس ّاا  صهااى  ّوِشَد  تاػث هی All usage گضیٌِاًتخاب  ِ اًتخااب  اهاا   .شاَد  گشفتا  only a certain   گضیٌا

times شوا ًوایش دادُ خَاّذ شذ ًظش هَسد صهاىفقط. 

5.5. Name: 

 .(۳۹)شکل هیکٌین اًتخاب ًام یک خَد ّشذاس تشای  قسوت ایي دس

 

 Name – ۳۹شکل



 :Calculatorتب  .6

 .(۲۱)شکل شَد استفادُ هی ،تاًذ پٌْای سشػت اساس تش تشافیک هظشف هیضاى یا ٍ صهاى ِثهحاستشای تخش  ایي

 

 Calculator تة – ۲۱شکل

 هشخظای  هقذاس( آپلَد ٍ) داًلَد تشای شذُ طشف صهاى تَاى هی داسد ٍجَد طفحِ ساست سوت دس کِ سشػت دسجِ تِ تَجِ تا

 .کشد تؼییي سا هؼیي صهاًی اصُت دس( آپلَد ٍ) داًلَد حجن هیضاى یا ٍ دادُ اص

  



 :Preferencesتب  .7

 .(۲۳)شکل داد تغییش سا تشًاهِظاّشی  تٌظیوات تَاى هی قسوت ایي دس

 

 Preferences تة – ۲۳شکل

 است کِ دس اداهِ هؼشفی خَاّین کشدۺ ّایی هختلفی تشکیل شذُ تخش اص قسوت ایي

7.1. Colours : تغییش داد سا آپلَد ٍ داًلَد ًوَداسفشع  پیش سًگ تَاى هیدس ایي قسوت. 

ِ  اًتخاب تا ِ  اًتخااب  تاا  ٍ شاذُ  اػواال  جااسی  هشٍسگاش  تاشای  تٌْاا  هاَسدًظش  سًاگ  Save in Browser گضیٌا  گضیٌا

Server to Save تایذ هی تغییش هشٍسگشّا تواهی تشای هَسدًظش سًگ. 

  



7.2. Data Filter :(۲۲)شکل ًوایین هشخض داسین سا آى ًوایش قظذ کِ تشافیکی تَاى هی قسوت ایي دس. 

 

 Data Filter– ۲۲شکل

 Display all data in the database ًواایش  سا( شاذُ  رخیاشُ  پایش  اص تشافیاک ) دیتاتیس دس شذُ رخیشُتشافیک ۺ 

 .دّذ هی

 Display only data from this hostدّذ هی ًوایش سا شثکِ ّای کاست توام تشافیک ۺ. 

 .ًوَد اًتخاب جذاگاًِ طَست تِ سا شثکِ کاست ّش اص ػثَسی تشافیک تَاى هی تؼذ ّایِ گضیٌ دس

1.1. Units: ّاش  تاایٌشی  حالات  دس ٍ 1111 تشاتاش  کیلَ یؼٌی دسیوای، کٌین هی اًتخاب سا گیشی اًذاصُ ٍاحذ قسوت ایي دس 

 .(۲۱)شکل تاشذ هی 1111 هؼذل کیلَ

 

 Units– ۲۱شکل



 

7.4. RSS :تٌظیوات تِ هشتَط تخش ایي RSS (۲۴شکل) تاشذ هی. 

 

 RSS– ۲۴شکل

7.5. Server Name :(۲۵)شکل کٌین هی تؼییي سا سشٍس ًام قسوت ایي دس. 

 

  Server Name– ۲۵شکل

  



7.6. Refrsh Intervals :ًوَد هشخض تَاى هی سا تشافیک گیشی اًذاصُ ًیصها دٍسُ تخش ایي دس. 

 

  Refrsh Intervals – ۲۶شکل

 تة صهاى تشٍص شذى اطالػات اٍل،  تخش دسMonitor  یاک  ّاش  فشع پیشطَست  تِ کٌذ کِ هشخض هیسا  ِ اًجاام   ثاًیا

 شَد. هی

 تة صهاى تشٍص شذى اطالػات  ،دٍم تخش دسHistory  ۳۱ ّاش  فاشع  پایش طَست  تِ کٌذ کِ هشخض هیسا  ِ اًجاام   ثاًیا

 شَد. هی

 تة صهاى تشٍص شذى اطالػات  ،دٍم تخش دسSummary  ۳۱ ّش فشع پیشطَست  تِ کٌذ کِ هشخض هیسا  ِ اًجاام   ثاًیا

  شَد. هی

  



 :Aboutتب  .8

 شَد. هی ًوایش دادُ هَجَد َصّایجه ٍ ىآ ساصًذُ ٬تشًاهِ ًسخِ دستاسُ اطالػاتی تخش ایي دس

 

  About– ۲۷شکل


