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  Network Atlasتوضیحاتی در مورد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مانیتور می شود صحبت می  Orion NPMهایی که در شبکه تان توسط  Nodeاز   Mapدر این فصل در مورد ایجاد 

  کنیم .
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  قسمت اول

  

Orion Network Atlas   یک ابزار قدرتمند براي ایجاد نقشه و دیاگرام مورد نیاز از شبکه تان است. نقشه هایی از

  ل وب به صورت نمایش گرافیکی ببنید.ایجاد  می کنید ، را می توانید در کنسو Orion Atlasشبکه تان را که توسط 

  در این قسمت موارد زیر توضیح داده می شود :

 Map چیست ؟ 

  ویژگی هايNetwork Atlas 

 نمونه هایی از نقشه هایی که می توان ایجاد کرد 

  

Map چیست ؟  

Object  هاي موجود در نقشه شاملNode  ، ها ، اینترفیس هاVolume  که توسطOrion NPM  برنامه هایی که ،

امکانات  Atlasمی باشد.درکل   Orion IPSLA مانیتور می شود و تمامی عملیات مربوط به   Orion APMتوسط 

  زیادي در اختیار شما قرار می دهد که در زیر به آنها اشاره شده است :

  شامل مجموعه بزرگی ازbackground  هاي رنگی ، وimage نوان پیش زمینه هاي که شما می توانید به ع

 نقشه هایتان استفاده کنید ، می باشد.

  همچنین می توانید نقشه هاي مربوط به آب و هوا را به صورتReal-Time  براي پیش زمینه نقشه هاي

 شبکه تان استفاده کنید.

 ) توانایی پیکربندي شکل ، اندازه ، رنگ ، لینک هاي موجود در نقشه را براي نشان دادن وضیعتup 

/down و پهناي باند (object .هاي مانیتور شده را دارد 

  با توجه به وضیعتی که برايobject .ها پیش می آید ،شکل مربوط به آن وضیعت را نشان می دهد 

  توانایی ایجاد نقشه هاي تو در تو را دارد ، یعنی هنگامی که بر رويobject  اي که مربوط بهLAN  دیگري

 را نشان می دهد. LANبوط به آن است کلیک کنیم ، نقشه مر
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  : Network Atlasویژگی هاي 

شما می توانید نقشه هاي چند الیه ایی ایجاد کنید که در این نقشه ها شما می توانید عملکرد  Network Atlasدر 

Element  برنامه هاي اجرا شده بر روي سروها را دارد. در کل در  ،هاي شبکه تانAtlas  شما میتوانید عملکرد

  را در نظر داشته باشید : Orionمانیتورینگ محصوالت زیر از 

 Orion NMP 

 Orion APM 

 Orion IP SLA 

 Orion EOC  

  تان می توانید استفاده کنید : هوجود دارد براي ایجاد نقشه از شبک Atlasاز ویژگی هاي زیر که در 

 ConnectNow :  ، با استفاده از این ابزار می توانیدobject  هاي مورد نظر را فورا و به صورت خودکار به هم

 متصل کنیم.

 Linked Backgrounds  :هاي خود را از اینترنت  هاین ویژگی به شما اجازه می دهد که پیش زمینه نقش

 بگیرید، مثال زمینه هاي مربوط به آب و هوا که به صورت پویا می باشد.

 AutoArrange :  به صورت خودکارobject .هایی را که توسط لینک بهم متصل شده اند را آرایش میدهد 

 Example Maps :  با استفاده ازAtlas .می توانید نقشه هاي زیر را براي شبکه تان ایجاد کنید 
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  قسمت دوم :

 
  : Orion Network Atlasنصب 

  

  دو راه وجود دارد : Atlasبراي اجراي 

  اجرا کنیم. Orion، یعنی بر روي سرور  Localبه صورت  -1

بر روي کامپیوتر خودتان بدون اینکه به سرور ریموت بزنید برنامه را اجرا کنید. که براي حالت دوم باید حداقل  -2

  شرایط زیر را فراهم کنید :

 نیازهاي سخت افزاري و نرم افزاري براي Atlas 

  نصبOrion	Atlas بر روي کامپیوتر خودتان 

  

 



 

Page 5 of 34 
 

  : Orion Network Atlasشرایط الزم براي نصب 

  ارائه شده است. Atlasدر جدول زیر حداقل نیاز هاي الزم براي نصب 

Requirements  Server	Component  

Microsoft	Windows	XP,	Windows	Vista,	

Windows	7,	Windows	Server	2003,	or	

Windows	Server	2008	R2.  

Operating	System  

1GB	Memory  
150	MB	Hard	Drive	Space  

TCP:1777  Ports	
  
  
  

: نـــــــکـــــــــتـــــــه  

کنند باید دسترسی مدیریتی الزم براي  کار می Atlas، کاربرانی که با  Atlasبراي استفاده کامل از تمام ویژگی هاي  

Node  ها را داشته باشند. اگر کاربر بر روي فولدرNetwork	Atlas  دسترسی الزم را نداشته باشد هنگامی که

  را انجام میدهد براي آپدیت شدن وثبت تغییرات در دیتابیس به مشکل بر می خورد. Atlasپیکربندي 

  

  بر روي کامپیوتر را دور : Orion Network Atlasنصب  

   :حل زیر رانجام دهیدبراي انجام این کار مرا

  الگین کنید Orion NPMبر روي  سرور  -1

  مراحل زیر را بروید  -2

Start	→	All	Programs	→	SolarWinds	Orion	→Orion	Web	Console	

  

  کلیک کنید . Atlas	Network	Downloadبر روي  Map	Networkدر قسمت  -3
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

کلیک کنید و سپس   Editرا مشاهده نمی کنید. بر روي  Download Network Atlasاگر شما لینک مربوط به 

را باید تیک بزنید که لینک مربوطه نشان داده شود(براي این کار باید دسترسی  Show Network Atlasگزینه 

admin (داشته باشد  
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4- NetworkAtlas.exe .را ذخیره کنید، و بر روي کامیپوترتان اجرا کنید 

  کلیک کنید. Nextبر روي  -5
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  قسمت سوم :

  : MAPایجاد یک 

براي ایجا یک نقشه باید پس زمینه را انتخاب کرده و منابع موجود در شبکه را که مانیتور می شود به این قسمت 

  ها را بکشید. objectاضافه کنید و اتصاالت بین این 

  در این فصل تک تک موارد زیر توضیح داده می شود :

  اجرايOrion Network Atlas 

  اضافه کردنObject ها به نقشه 

  اتصال خودکارObject  ها با ابزارConnectNow 

  اتصال دستیObject ها در نقشه 

  استفاده ازObject Links براي نشان دادن وضیعت اینترفیس ها 

  وضیعت لینک متصل به روش محاسبهobject ها 

 استفاده از اشکال الزم براي نشان دادن وضیعت اینترفیس ها 

  اضافه کردنBackground 

 ذخیره کردن نقشه ها 
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 باز کردن نقشه ها 

 نمایش نقشه ها در وب کنسول 

 

AtlasOrion	Network	 :  

  :براي اجراي این برنامه مراحل زیر را بروید 

  را نصب کرده اید الگین کنید. Orion Atlasبر روي کامپیوتري که  -1

  طبق مراحل زیر برنامه را اجرا کنید -2

 Start →SolarWinds → Network Atlas 

 user/password را براي الگین به Orion Atlas  .وارد کنید 

 

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  باید در کنسول وب تعریف شده باشد. User/Passwordاین 

  

 IP Address  یا نام سرورOrion .را در فیلد مربوطه وارد کنید 



 

Page 11 of 34 
 

 

  گزینه مربوط بهOrion NMP  را تیک بزنیدو برويConnect .کلیک کنید  

 

 

  ها به نقشه : objectاضافه کردن 

وارد کنیم. که براي  Atlasمانیتور می شود را می توانیم به  Orion APMو  Orion NPMاي که توسط  objectهر 

  ها مراحل زیر را بروید : objectاضافه کردن این 

را  New Mapکلیک کنید و سپس   اگر شما می خواهید که یک نقشه جدید ایجا کنید بر روي آیکن  -1

  انتخاب کنید.
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  را به نقشه موجود اضافه کنید مراحل زیر را بروید : objectاگر شما می خواهید یک  -2

   کلیک کنید . بر روي این آیکن 

  سپسOpen	Map .را انتخاب کنید 

  نقشه مورد نظر را انتخاب کنید و بر رويOpen .کلیک کنید 

  مانیتور می شود لیست شده است. Orion NPMهایی که توسط نرم افزار  Nodeدر قسمت سمت چپ تمامی  -3

4- Node .مربوطه را انتخاب کرده و بر روي نقشه بکشید  
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

به معنی اضافه شدن آن به نقشه ظاهر   nodeرا به نقشه اضافه می کنیم عالمت تیک در کنار  nodeهنگامی که یک 

  می شود.

 

 

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

برید تا جزئیات بیشتر را مورد نظر ب objectاي که اضافه می شود موس را بر روي  Nodeبراي دیدن جزئیات هر 

  ببنید.
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  اگر شما می خواهید در نقشه موجود ، یک نقشه را به صورتobject  اضافه کنید به این صورت عمل میکنید

  د.، نقشه مورد نظر را اتخاب کنید و به نقشه اصلی بکشی Mapاز پنل سمت چپ در قسمت  : 

  : ConnectNowها به صورت خودکار با ابزار  Objectاتصال 

هایی که از نظر فیزیکی مستقیما به هم وصل  Nodeبا استفاده از این ابزار شما می توانید به صورت خودکار بین 

  لینک رسم کنید.، هستند 

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

م متصل هستند را نمی تواند بین آنها لینک برقرار کند به عنوان مثال ه هایی رو که غیر مستقیم به Nodeاین ابزار 

Node A  وNode B   توسط،NodeC  با هم دیگر ارتباط دارند که این ابزار نمی تواند بین نودهاي غیر مستقیم لینک

  را به صورت دستی اضافه کنید و ارتباط را بر قرار کنید. Node Cترسیم کند ، شما باید 

  : ـکـــــــــتـــــــهنــــــ

دیسکاوري شده است می تواند توسط این ابزار به هم  Network Sonarهایی که به صورت خودکار در  Node  تنها

  هایی که به صورت دستی به کنسول وب اضافه می شوند این ابزار را پشتیبانی نمی کنند) nodeلینک داده شوند (

  صورت زیر است :که روش استفاده از این ابزار به 

  هاي مورد نظرتان را به نقشه اضافه کنید. Nodeابتدا   -1

  کلیک کنید. Homeبر روي  -2
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3-   node  هایی را که به نقشه اضافه شده است را انتخاب کنید و بر رويConnectNow .کلیک کنید  

 

 

 

 

 

  هاي موجود در نقشه به صورت دستی : objectاتصال 

هاي موجود در شبکه تان که با هم در ارتباط هستند یک لینک بکشید.اگر یکی از  objectشما می توانید بین 

object  هاي شبکهdown : شود لینک متصل شده به آن به رنگ قرمز در میاید.مراحل کار به صورت زیر است  
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  کلیک کنید. Homeبر روي  -1

  را انتخاب کنید. Lineیکی از دو ابزار موجود در قسمت  -2

 

3- object .هایی را که می خواهید لینک ترسیم شود ، را انتخاب و به هم متصل کنید  

 

 

تنظیم  objectاست را بر اساس یکی از اینترفیس هاي  objectاگر شما می خواهید به  وضیعت لینکی که بین دو  -4

  کنید به صورت زیر عمل کنید :

  بر روي لینکRight-click  کنید وProperties .را انتخاب کنید 

 

  از قسمت سمت چپStatus .را انتخاب کنید 
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  از قسمت چپ اینترفیس را که می خواهید وضیعت لینک بر اساس آن نشان داده شود را انتخاب کنید و به

 قسمت مربوطه بکشید.

  توضیحاتی در مورد چگونگی وضیعت لینک ها :

هاي  objectبه کار نمی رود ، بلکه وضیعت  objectوجود دارند فقط جهت اتصال بین دو  Atlasلینک هایی که در 

مربوطه را هم نشان می دهند.حاال ممکن است که ما مانند قسمت قبل وضیعت یک اینترفیس را به لینک نسبت داده 

  ود نشان داده می شود.جمع آوري می ش Orion NMPباشیم، که وضعیت اینترفیس ها از طریق داده هایی که توسط 

را در حاالت مختلف نشان  Bبا اینترفیس  NodeB، و  Aاینترفیسبا  NodeAدر جدول زیر وضیعت لینک متصل بین 

  می دهد :

InterfaceB Status  

UNKNOWN DOWN UP 

UP 

DOWN 

DOWN	

DOWN 

UP	

DOWN 

UP 

DOWN InterfaceA Status 

DOWN DOWN UP UNKNOWN 
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

نمایش  Downباشد ، لینک به صورت  Downوضعیت اش  B باشد و اینترفیس UP، وضیعت اش  Aاگر اینترفیس 

  باالتر است. Downداده می شود یعنی در هر صورت اولویت 

  براي تغییر شکل دادن لینک ها : Points Anchorاستفاده از 

شکل لینک هاي موجود در نقشه را تغییر داده و به صورت منحنی هاي پیچیده شما با استفاده از این ابزار می توانید 

  تبدیل کنید.

  بر روي ابزار زیر کلیک کنید. Toolsدر قسمت  -1

 

لینک اي را که می خواهید تغییر شکل دهید را انتخاب کنید. -2  

 

  : Backgroundاضافه کردن 

زمینه می تواند به  پیششما می توانید از عکس ، رنگ ، الگو به عنوان  پیش زمینه نقشه خود استفاده کنید که این 

  و یا اینترنت اي باشد. locallyصورت 
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  : Background Colorانتخاب 

  کلیک کنید. Homeبر روي  - 1

  به قسمت زیر بروید : -2

Background	→	Background	Color	

 

  مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به عنوان رنگ زمینه نقشه شبکه تان شود.و رنگ 

  : Background Textureانتخاب 

  .کنید کلیک Home روي بر -1

  به قسمت زیر بروید : -2

Background	→	Background	Texture  
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  کلیک کنید. okطول و عرض و الگوي مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روي  -3

  : Image Backgroundانتخاب 

Atlas . که این  به شما این اجازه را می دهد که شما یک عکس را به عنوان پس زمینه نقشه شبکه تان انتخاب کنید

میتواند بر روي هارد کامپیوتر شما باشد یا به صورت یک لینک از اینترنت باشد. که تصویر می تواند به این  عکس

  .   ،tiff ،jpg  ،bmp ،png	gifفرمت ها باشد :

  کلیک کنید. Homeبر روي  -1

اگر شما می خواهید از تصویري که در هارد کامپیوترتان است به عنوان پس زمینه استفاده کنید . به این صورت  -2

  عمل کنید :

Background	→Background	Image	

  و تصویر مورد نظر را انتخاب کنید.

 

  از یک تصویر موجود در اینترنت استفاده کنید ، مراحل زیر را انجام دهید : اگر می خواهید پس زمینه خود را -3

 Background   ←Linked	Background	
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 URL . مورد نظر خود را که به عنوان تصویر می خواهید استفاده کنید را وارد کنید 

 

  سپس بر رويValidate .کلیک کنید تا تصویر نمایش داده شود 
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  و در آخر بر رويok .کلیک کنید 

 

  حذف تصویري که به عنوان پس زمینه انتخاب شده است :

  مراحل زیر را بروید :

Home→	Background	→Clear	Background		

 

 

  ذخیره کردن نقشه ها :

  شما می توانید نقشه ها را به صورت مستقیم  بر روي سروري که به آن متصل هستید ذخیره کنید .

  را انتخاب کنید. Saveکلیک کنید و  بر روي این آیکن    -1

 

  کلیک کنید. okار اول است که می خواهید نقشه را ذخیره کنید ، نام مورد نظر را وارد کنید و بر روي اگر براي ب -2
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  اگر شما می خواهید نقشه را بر روي هارد کامپیوتر خودتان  ذخیره کنید ، مراحل زیر را بروید : -3

   کلیک کنید و به قسمت زیر بروید بر روي این آیکن 

Export	→	Export	Map	

 

 

  مسیر و نام مورد نظر را وارد کنید و بر رويSave .کلیک کنید 

  باز کردن نقشه ها :

اجرا کنید .از قسمت چپ بر روي نقشه مورد نظر  Atlas	Orionبراي اینکه نقشه  اي که  قبال ایجاد کرده اید را بروي 

  دوبار کیلک کنید تا نقشه در صفحه اصلی باز شود.
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  نمایش نقشه در کنسول وب:

نمایش دهید. براي این کار  MAPشما می توانید نقشه هایی را که ذخیره کرده اید را در کنسول وب در قسمت  

  مراحل زیر را انجام دهید :

  اي که دسترسی کامل دارد الگین کنید. Userبا یک  بر روي کنسول وب -1

  کلیک کنید.  Edit، بر روي resource	Map	Networkدر قسمت  -2

  ، نقشه مورد نظر خود را انتخاب کنید. Map	Network	Selectاز لیست  -3

 

  کلیک کنید. Submitو در آخر بر روي  -4

  

  قسمت  چهارم :

  تنظیمات پیشرفته بر روي نقشه ها :

شما می توانید با استفاده از یکسري امکانات ویژه که وجود دارد نقشه خود را ارتقاء دهید و تنظیمات پیشرفته تري 

  بر روي آن انجام دهید. 

  در نقشه : Outو  Zoom ازاستفاده 

  با استفاده از این ابزار می توانید درصد بزرگنمایی و کوچک نمایی را در نقشه تغییر دهید.

  زیر می توانید این کار را انجام دهید .با ابزار 
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  همچنین می توانید از ابزار موجود درTab View .هم استفاده کنید 

 

 

  به صورت دستی : labelو  objectاضافه کردن 

هاي شبکه تان اختصاص داشته  Nodeبه نقشه اضافه کنید بودن این که به  labelو یا  objectشما می توانید یک 

  باشد.

  به صورت زیر عمل می کنیم : objectبراي اضافه کردن یک 

  کلیک کنید. Homeبر روي  -1

  .بر روي آیکن زیر کلیک کنید -2

 

  به صورت زیر عمل کنید : Labelبراي اضافه کردن 

  .کنید کلیک Home روي بر -1

  کلیک کنید نام مورد نظر را وارد کنید. Add Labelبر روي  -2
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  هاي موجود در نقشه : objectتغییر آیکن 

هاي موجود در نقشه را تغییر دهید و براي هر گروه یک آیکن خاص در نظر  objectشما می توانید آیکن هر کدام از 

  بگیرید تا تشخیص آنها در نقشه راحتر باشد.

ه قبال تنظیم کرده هاي نقشه شبکه تان به صورتی باشد ک objectبه طور پیش فرض می توانید تنظیم کنید تا تمامی 

  اید. براي این کار مراحل زیر را انجام دهید :

  کلیک کنید. Network Atlas Settingsکلیک کنید و بر روي  بر روي این آیکن   -1

 

  را انتخاب کنید. Styles	Graphicاز ستون سمت چپ ، گزینه  -3
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  و آیکن مورد نظر خود را انتخاب کنید. -4

به خصوصی را تغییر آیکن دهید. براي این کار ابتدا آیکن را انتخاب کنید  objectحاال فرض کنید می خواهید که یک 

  و به صورت زیر عمل منید :

  را انتخاب کنید.  Propertiesمورد نظر راست کلیک کنید و  objectبر روي  -1

  را انتخاب کنید. Appearanceاز ستون سمت چپ گزینه  -2

 

  کلیک کنید.  okآیکن مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روي  -3
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  : Atlas Orion اضافه کردن آیکن جدید به 

وارد کنید که مراحل آن به صورت زیر است  Atalsشما می توانید آیکن جدیدي را که طراحی کرده اید را مستقیما در 

:  

  باز کنید. Visioیا   این آیکن را در برنامه هایی مثال فتوشاپ -1

  آیکن را انتخاب کنید و بر گزینه کپی کلیک کنید. -2

  به صورت زیر عمل کنید : objectبراي اضافه کردن این آیکن جدید براي  -3

  بر روي نقشه راست کلیک کرده وpaste .را انتخاب کنید 

  گزینهPaste	the	image	from	the	Clipboard	as	a	new	object .را انتخاب کنید  

 

  نام مورد نظر برای این آیکن جدید را وارد کنید و بر رویok .کلیک کنید 
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  ذخیره میشوند: Orion NMPکه این آیکن ها در مسیر زیر بر روي سرور 

%APPDATA%\SolarWinds\NetworkAtlas\Maps\Orion\<orion	server	address>\NetObjects\Imported	

  منظور مسیر زیر است : %APPDATA%که 

        	Data	user>\Application	on	Settings\<logged	and	xp  : C:\Documentsدر ویندوز 

             user>\AppData\Roaming	on	C:\Users\<logged	:  2008در ویندوز 

  حذف یک آیکن :

  آیکنی را که می خواهید از سرور حذف کنید را انتخاب کنید. -1

  mypicture.wmf.delرا به اسم فایل انتخاب شده اضافه کنید.   del.پسوند -2

3- Orion Atlas  را بر روي سرور اجرا کنید تا فایل مورد نظر از دیتابیسOrion NPM .حذف شود  

  اضافه کردن مجموعه ایی از فایل هاي گرافیکی برا آیکن ها :

هاي موجود  دارد را به مجموعه آیکن gifیا   wmf.کی که پسوند شما می توانید مجموعه ایی از فایل هاي گرافی

  اضافه کنید که براي نامگذاري این آیکن ها باید از قوانین زیر پیروي کنید :

File name  Role  

iconName-critical.gif	

iconName-down.gif	

iconName-external.gif  

Critical	status	

Down	status	

External	status  

iconName.gif  Icon	with	no	status  

iconName-unknown.gif	

iconName-unmanaged.gif	

Unknown	status	

Unmanaged	status	
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iconName-unplugged.gif  Unplugged	status  

iconName-unreachable.gif  Unreachable	status  

iconName-up.gif  

iconName-warning.gif	

Up	status  

Warning	status	

  

  مراحل اضافه کردن این مجموعه از فایل هاي گرافیکی :

  ابتدا یک فولدر در مسیر زیر ایجاد کنید OrionNPMبر روي سرور  -1

%APPDATA%\SolarWinds\NetworkAtlas\Maps\Orion\<orion	server	address>\NetObjects\User	Graphics	

  فایل هاي گرافیکی را در اینجا کپی کنید. -2

  را اجرا کنید تا فرایند اضافه شده فایلهاي گرافیکی تمام شود. Orion Atlasحاال  -3

  ها به صورت زیر عمل کنید : objectفایل هاي گرافیکی به  نبراي اختصاص دادن ای

  را انتخاب کنید. Graphic	Selectمورد نظر راست کلیک کنید و  objectبر روي  - 1

  کلیک کنید. okاز قسمت سمت چپ آیکن مورد نظر را انتخاب کنید و بر روي  - 2

  

  تغییر شکل لینک هاي موجود در نقشه :

  را انتخاب کنید. Propertiesبر روي لینک مورد نظر راست کلیک کنید و  - 1

  را انتخاب کنید. Appearanceاز پنل سمت چپ گزینه  - 2

  عدد مورد نظرتان را انتخاب  کنید. Widthاز لیست  - 3
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  رنگ مورد نظر را انتخاب کنید. Colorاز فیلد مربوط به  -4

  ،شکل مورد را انتخاب کنید. Styleاز فیلد مربوط به  -5

  کلیک کنید. okبر روي  -6

  

  هاي موجود در نقشه : labelتغییر در فرمت و شکل 

  براي حرکت دادنLabel :  

  .کنید dragآن را انتخاب کنید و به مکان مورد نظر 

  براي ویرایش متن موجود درlabel :  

  بر روي آن دابل کلیک کنید.

  را انتخاب کنید.  SHIFT+ENTER، دو کلید  labelبراي اضافه کردن خط جدید به 

  براي تغییر در رنگ و فونتlabel : به صورت زیر عمل کنید  

  را انتخاب کنید.  Propertiesمورد نظر رانتخاب کنید و راست کلیک کرده و  labelابتدا  -1

  را انتخاب کنید.  Appearanceاز قسمت چپ گزینه  -2

  کلیک کنید. okتغییرات الزم را انجام دهید و بر روي  -3
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  هاي مورد نظر در نقشه : objectاختصاص دادن یک لینک به 

مورد نظر را به یک لینک خارجی اختصاص دهید. براي این کار مراحل زیر را انجام  objectشما می توانید  Atlasدر  

  دهید :

  را انتخاب کیند. Edit Hyperlinkمورد نظر کلیک کنید و  objectبر روي  -1

را  Logical page in Orionاختصاص داشته باشد گزینه  Orionاي از  pageاگر شما می خواهید لینک به یک  -2

  کنید.انتخاب 

 

را انتخاب کنید و آدرس مورد  Manually set addressرا اختصاص دهید گزینه  URLاگر شما می خواهید یک  -3

  نظر را تایپ کنید.
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  در وب کنسول : Tooltipتنضیمات مربوط به 

 هایی که در نقشه در کنسول وب نمایش داده می شود مراحل زیر را انجام دهید : Tooltipsبراي تغییر در 

  بر روي کنسول وب با کاربر مدیریتی الگین کنید. -1

  کلیک کنید. Edit، بر روي  Network Map resourceدر قسمت  -2

  کلیک کنید. Customize map tooltipsبر روي   -3

 

  کلیک کنید. Submitدر این قسمت مقادیر دلخواه را در قسمت هاي مورد نظر وارد کنید و بر روي   -4

 

: نـــــــکـــــــــتـــــــه  

  در نقشه از فرمت زیر استفاده کنید : Tooltipبراي اضافه کردن 



 

Page 34 of 34 
 

  ${Contact}	${Location}${CR}Contact:	Node   :Location:براي 

   Downlink:${Inbps}${CR}Uplink:${Outbps}براي اینترفیس : 

 

  

 

 

 

 

 


