Progressive Loading
بررسی اجمالی
اػتفادُ تْیٌِ اص پٌْای تاًذ ایٌتشًتی هَجَد (تِ ٍیظُ دس کشَس ها) تِ جْت هشاّذُ تظاٍیش تیواساى دس تلِ
سادیَلَطی تا ػشػت قاتل قثَل ،تؼیاس حائض اّویت هیتاشذ.دس ػیؼتن  INFINITT PACSتؼٌَاى یک
پکغ کاهالً  Web Basedتا قاتلیت پشٍفایل کاستشی  ،Roamingاتضاسّایی تِ جْت ایي تْیٌِ ػاصی
تؼثیِ ٍ طشاحی شذُ اػت .یکی اص ایي اتضاسّا ً Progressive Loadingام داسد تذیي هؼٌی کِ شوا
هیتَاًیذ کیفیت هشاّذُ تظاٍیش سا دس حالت تلِ سادیَلَطی دس ػطَح هختلف ٍ تش اػاع هَدالیتیّای
هختلف تؼشیف ًواییذ ٍ دسػَع تظاٍیش تا ػشػت تاالتشی  Loadشًَذ .تؼٌَاى هثال تظاٍیش  CTسا دس 5
هشحلِ ٍ دسهشحلِ اٍل تا  %01کیفیت تظَیش اطلی ،دس هشحلِ دٍم تا  %55کیفیت ،دس هشحلِ ػَم %55
کیفیت ... ٍ ،دسًْایت تظَیش اطلی تا  %011کیفیت ًوایش دادُ شَد .ایي هشاحل تظَست خَدکاس ٍ دس
حیي هشاّذُ تظاٍیش اًجام هیپزیشد ٍ لحظِ تِ لحظِ ٍضَح تظَیش تْتش ٍ تیشتش هیگشدد .حؼي ایي اتضاس
ایٌؼتکِ دس تشخی تظاٍیش ،پضشک سادیَلَطیؼت تشخیض سا اص سٍی ّواى هشحلِ اٍل ٍ یا دٍم طَست دادُ ٍ
تذیي تشتیة تِ تظَیش تؼذی سجَع ًوَدُ ٍ صهاى سا رخیشُ هیًوایذ ٍ ًیض تا ػشػت ایٌتشًت هَجَد تظاٍیش
ػشیؼتش  loadهیشًَذ.

روش کار
 .0گضیٌِ

(تٌظیوات) سا دس  Worklistاًتخاب ًواییذ یا دس هحیط  ViewingگضیٌِSetting

سا اًتخاب ًواییذ.

 .5گضیٌِ

سا اص پٌجشُ تاصشذُ اًتخاب ًواییذ.

 .3اتتذا دس قؼوت  Typeحالت  HOMEسا کِ ًشاًگش اػتفادُ اص ایٌتشًت تا پٌْای تاًذ پاییي هی-
تاشذ سا اًتخاب ًوَدُ ٍ دس اداهِ  Modalityایی کِ هی خَاّیذ  Progressive Loadingتش
سٍی تظاٍیش آى اػوال گشدد سا اًتخاب ًواییذ ،ضوٌاً حتوا گضیٌِ
شذُ تاشذ .دسطَست اًتخاب  Defaultایي تٌظیوات سٍی ّوِ هَدالیتیّا طَست هیگیشد.

اًتخاب

 .4اگش  Modalityهَسد ًظش شوا دس لیؼت پیش فشع قشاس ًذاشت ،کافیؼت تش سٍی گضیٌِ Config
کلیک ًواییذ ،ػپغ ًام هَدالیتی هَسدًظش خَد سا ٍاسد کشدُ ٍ تش سٍی  Addکلیک ًواییذ.

 .5پغ اص اًتخاب  Modalityاص لیؼت ،فؼال شذى یا غیش فؼال شذى  Progressive Loadingتش
سٍی  Modalityسا هشخض ًواییذ .دس ایي قؼوت هی تَاًیذ ػطح  Progressive Loadingسا

اًتخاب ًواییذ کِ دس  5ػطح تؼشیف شذُ اػت  ،تا اًتخاب آًْا دسطذ Progressive
 Loadingسا دس ّش ػطح هشخض ًواییذ.

 .6هؼوَال دس تظاٍیش  ( MR ٍ CTکِ حاٍی تؼذاد صیادی اص تظاٍیش ٍ ػشی ّا تَدُ) ،تاصُ صهاًی
ًوایش تظاٍیش ًؼثت تِ ػایش هَدالیتی ّا طَالًی تش هی تاشذ تِ خظَص دس صهاى ّایی کِ تا
کٌذی ػشػت ایٌتشًت هَاجِ ّؼتیذ .تٌاتشایي دس ایي هَاقغ هی تَاًیذ تا اًجام تٌظیوات
 Progressive Loadingایي هشکل سا تشطشف ًواییذ.

عمذتاً احتیاجی به منتظر بودن برای دانلود کامل تصویر نیست ،و شایذ تنها با  %05دانلود  ،مشاهذه تصاویر به خوبی قابل
تشخیص باشذ.
در تصاویر  DRو یا  ،CRبه دلیل حجم کم تصاویر ،تنظیم درصذ  10-20برای دانلود و مشاهذه کافی خواهذ بود.

 .7حال تِ طفحِ  Worklistتاصگشتِ ٍ دس قؼوت  Locationگضیٌِ  HOMEسا کِ تشای حالت تلِ
سادیَلَطی تا ػشػت پاییي ایٌتشًت هیتاشذ اًتخاب هیکٌین تا  Progressive Loadingایی کِ
تؼشیف

کشدُاین،

سٍی

تظاٍیش

دس

حالت

هشاّذُ

اص

طشیق

ٍب

 .8تشای هثال دس شکل ریل ،تظَیش تا کیفیت  %04تظَیش اطلی سا هشاّذُ هی ًواییذ.

اػوال

گشدد.

 ٍ .9حال ّواى تظَیش سا دس حالت  %011داًلَد شذُ هشاّذُ هیًواییذ.

 .01جْت ػَْلت کاس اگش پغ اص تٌظیوات تخَاّیذ هیضاى داًلَد تش سٍی تظَیشی سا تغییش دّیذ ،
کافیؼت تش سٍی تظَیش دس قؼوت
تغییش دّیذ.

تا حشکت هَع هیضاى دسطذ دسخَاػتی سا هؼتقیوا

 .00تا اًتخاب

ٍ ًDragوَدى هی تَاًیذ دسطذ داًلَد تظَیش سا تغییش دّیذ.

ٌّ .05گاهی کِ  Progressive Loadingتِ  %011تشػذ ،آیکَى

اص سٍی تظَیش حزف هی گشدد.

