سایت  CDحاٍی تصاٍیش تیواساى


تشسسی اجوالی

 INFINITT PACSتا سػایت استاًذاسدّای ٍ ( Integrating the Healthcare Interprise) IHE
 (Portable Data for Imaging) PDIاهکاى سایت  CDسا فشاّن هی آٍسد .ایي  CDشاهل تصاٍیش ٍ DICOM
 viewer ٍ JPEGاًحصاسی  INFINITTهی تاشذ ٍ اهکاى ٍیشایش اطالػات تیواساى سٍی آى ٍجَد ًذاسد.
پس اص سایت  ٍ CDتِ هٌظَس هشاّذُ تشخیصی تصاٍیش (هٌاسة سادیَلَطیستّا) ،حالت هشاّذُ تشخیصی سا (تا دس
اختیاس داشتي تواهی اتضاسّای الصم تشای تشسسی تشخیصی) اص صفحِ اتتذایی هیتَاى اًتخاب ًوَد (پس اص قشاسدادى
 CDدس دسایَ  ،CD-ROMصفحِ اتتذایی هؼوَال تصَست اتَهاتیک ظاّش هیشَد؛ دس غیش ایٌصَست تا هشاجؼِ تِ دسایَ
 CD-ROMاص هحتَیات داخل  CDگضیٌِ  Autorun.exeسا اجشا ًواییذ)ّ .وچٌیي تِهٌظَس هشاّذُ ػادی ٍ سشیغ
تصاٍیش ،حالت هشاّذُ ػادی سا هیتَاًیذ اًتخاب ًواییذ.


تَلیذ  CDتَسیلِ ی : Direct Burning

هطاتق تصَیش ریل ،تیواس ٍ یا تیواساى هَسد ًظش جْت کپی کشدى تش سٍی  CDسا اًتخاب ًواییذ ٍ پس اص ساست کلیک
تش سٍی آى ،گضیٌِ ی  Sendسا اًتخاب ًواییذ.

دس صفحِ ظاّششذُ ،تة سَم یؼٌی سشتشگ  Direct Backupسا اًتخاب ًواییذ:

 -1تش سٍی  Direct Backupکلیک ًوائیذ.
 -2ایي گضیٌِ یک هسیش هَقت تشای رخیشُ فایل  CD Viewerهی تاشذ.

(دسصَست تغییش دس ایي هسیش ،سایت  CDصَست ًخَاّذ پزیشفت)

 -3دس ایي هٌَ هی تَاًیذ حالت ّای هختلف  Compression ٍ Sendسا اًتخاب ًوائیذ:

تشای هثال هی تَاًیذ گضیٌِ ّای  ، Reportفایل  GSPSهشتَط تِ تصَیش ،فقط تصاٍیش کلیذی هٌتخةًَ ، Viewer ،ع
فششدُ ساصی تصَیش ٍ Dicomتؼذاد ّ CDای هَسدًظش تشای سایت ٍ  SR Reportسا تشای سایت تْوشاُ تصاٍیش تیواس
اًتخاب ًوائیذ.

☺دس صَستیکِ توایل داسیذ  CDسایت شذُ تِ صَست ً AutoRunوایش دادُ شَد ،دقت داشتِ تاشیذ کِ دس ایي
هشحلِ تایذ گضیٌِ ی  Enable AutoRunسا فؼال ًواییذ.
☺جالة است تذاًیذ کِ ) GSPS(Grayscale Softcopy Presentation Stateیک فایل  Dicomاست کِ
ٍضؼیت ًوایش تصَیش( )Zoom, Window/Level, Rotate, Flip, Annotationسا تَضیح هی دّذ.

 -4تا کلیک تش گضیٌِ ی  ،Optionپٌجشُ ی ریل تاص خَاّذ شذ:

تا اًتخاب گضیٌِ ی  Use print CD Lableاهکاًات صیش سا خَاّین داشت:
 CD Lable :Edit lableسا اص طشیق ٍ layout designerیشایش هی ًوایذ.
 :Test Printاص  Lableسی دی یک ًوًَِ آصهایشی پشیٌت هی ًوایذ.

 -5ایي گضیٌِ اهکاى ٍیشایش اطالػات تیواس سا قثل اص سایت  CDفشاّن هی آٍسد.
 ٍ -6دس ًْایت دستَس اجشای سایت  CDسا تا کلیک تش سٍی گضیٌِ ی  Burnتائیذ ًوائیذ:
ٍ Passwordسٍد تِ  PACSخَد سا ٍاسد کشدُ ٍ تش سٍی گضیٌِ ی  Burnکلیک ًوائیذ.
هجذدا دسخَاست هیشَد تا ّشکسی قادس تِ سایت اطالػات تیواساى ًثاشذ گشچِ صفحِ کاستشی تاص تاشذ)

(تِ جْت هسائل اهٌیتی ،پسَسد

دس ایي هشحلِ  ،پشٍسِ ی داًلَد فایل ً Dicomوایش دادُ خَاّذ شذ ٍ تشًاهِ ی  CD-Burnerششٍع تِ سایت CD
هی ًوایذ.



چک کشدى تصَیش سایت شذُ تش سٍی : CD

تاص کشدى تصَیش سایت شذُ کِ تَسط  Direct Burningتْیِ شذُ است تسیاس سادُ هی تاشذ .دس صَستیکِ دس ٌّگام
سایت  CDگضیٌِ ی  AutoRunسا اًتخاب ًوَدُ تاشیذ CD ،تِ صَست خَدکاس دس کاهپیَتش شوا تاص خَاّذ شذ دس غیش
ایٌصَست تا دٍ تاس کلیک تش سٍی گضیٌِ ی ’( ‘Index.htmاص فایلْای داخل  ) CDایٌکاس اًجام هی شَد.

صفحِ ٍسٍدی  CDسایت شذُ دس تصَیش ریل ًشاى دادُ شذُ است:

لَگَی

اختصاصی
هشکض دسهاًی

هشاّذُ
هشخصات
تیواس

 -1اص طشیق ( Web-Viewهشاّذُ ػادی) هی تَاًیذ تصَیش  JPEGهتٌاظش تا آى سا جستجَ ٍ هشاّذُ کٌیذ.
 -2اص طشیق ( Dicom Viewerهشاّذُ تشخیصی) هی تَاًیذ تصَیش اصلی  DICOMهتٌاظش تا آى  Examسا جستجَ ٍ
هشاّذُ ًوائیذ.

