How To Use Advance Thumbnail
بررسی اجمالی:
ّوَارُ در ٌّگام تررسی تظاٍیر فعلی تیوارً ،یاز تِ تررسی تظاٍیر قثلی تیوار درطَرت ٍجَد (ٍ تذٍى خارجشذى از
هحیط هشاّذُ کًٌَی ٍ ترّن خَردى تورکس کارتر) تعٌَاى اتسار هْوی در تشخیض تراساس هقایسِ تا یافتِّای
قثلی هحسَب هیگردد.
 Infinitt Pacsتا استفادُ از اتسار  Advance Thumbnailایي اهکاى را تِ کارتراى هیدّذ تا در ٌّگام
هشاّذُ تظاٍیر فعلی تیوار ،آزهًَْای هرتثط ٍ یا قثلی تیوار را ّوسهاى ٍ تا ّن در طفحِ  ٍ Viewingتراساس
 layoutقاتل تعریف هشاّذُ ًوَدُ ٍ جْت تشخیض از آى استفادُ ًوایٌذ .ایي اتسار سثة افسایش سرعت ٍ
سَْلت در هشاّذُ ّ Studyای هرتَط تِ یک تیوار هی گردد.
روش کار:
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پس از اًتخاب  studyهَرد ًظر ٍ ٍرٍد تِ طفحِ  Viewingتر رٍی گسیٌِ  Moreکلیک ًوَدُ ٍ اٍلیي

سرترگ یعٌی  Commonرا اًتخاب ًواییذ .سپس تر رٍی آیکَى Advance Thumbnail

1

کلیک ًواییذ.
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در هرحلِ تعذی ،پٌجرُی ً Advance Thumbnailوایاى هیگردد .در پٌجرُ تاز شذُ آزهًَْای قثلی ٍ

هرتثط ّواى تیوار درطَرت ٍجَد ٍ از دستگاّْای تظَیرترداری هختلفً ،وایش دادُ هیشَد .در قسوت پاییي ایي
پٌجرُ تِ شوا اهکاى اًتخاب  Layoutهَردًظر جْت هشاّذُ ّ studyای هختلف تیوار دادُ شذُ است( .در ایٌجا
تِ طَر هثال  2x3اًتخاب شذُ است).
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در قسوت تاالی پٌجرُ  ، Advance Thumbnailاهکاى اًتخاب ًوایش تظاٍیر هرتثط تیوار از یک یا چٌذ

هَدالیتی خاص ٍ یا تواهی هَدالیتیّا ( )Allفراّن شذُ است .درطَرت ٍجَد ّ Studyای قثلی هرتثط ،تا کلیک
رٍی ّر  ،Studyپیش ًوایش آى (شاهل تواهی سریْای  )Studyدر پاییي طفحِ هالحظِ هیگردد ٍ شوا هیتَاًیذ
سری هذًظر از  studyاًتخاب شذُ را در سلَل دلخَاُ هاتریس اًتخاب شذُ ً dragواییذ (ٍ درًتیجِ سایر سریْای
 studyقاتل دسترس خَاّذ تَد) ٍ در ًْایت رٍی گسیٌِ  okکلیک ًواییذ تا ٍارد طفحِ  viewingشاهل study
ّای قثلی ٍ فعلی تیوار تا  layoutاًتخاتی شَیذ.
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ّواًگًَِ کِ هالحظِ هیفرهاییذ ّStudyای تیوار ّوِ تاّن ٍ در یک طفحِ ًوایش دادُ شذُ است.

تٌاترایي ترای تررسی ّ studyای قثلی تیوار ًیازی تِ تاز کردى طفحِّای هشاّذُ هختلف پشت سر ّن ًیست ٍ
هی تَاًیذ جْت هقایسِ ٍ تررسی تیشتر ّوِ ّstudyا را در یک طفحِ هشاّذُ ًواییذ.
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