The composition of INFINITT PACS Viewer
)اجسای طفحِ )Viewing
بررسی اجمالی

 INFINITT PACSبا طراحی هحیط  viewingپیشرفتِ ،ایي اهکاى را برای کاربراى فراّن آٍردُ تا در هحیطی
کاهال هتفاٍت ٍ با ابسارّای هتٌَع ٍ کاهل ٍ برٍز ،تظاٍیر را هشاّذُ ًوَدُ ٍ بررسی ًوایٌذ.
در ایي فایل آهَزشی ،برخی از اجسای هحیط  Viewingرا شرح هی دّین:
پس از ٍرٍد بِ طفحِ  Viewingبا تَجِ بِ  Layoutپیش فرع کِ در قسوت  ٍ Settingبرای ّر
هَدالیتی بظَرت پیشفرع تٌظین شذُ ،تظاٍیر را هشاّذُ هیًواییذ .بِ طَر هثال چٌاًچِ 2x2 ،Layout
تٌظین شذُ باشذ شوا در طفحِ  Viewingتظَیر را  2x2هشاّذُ هی ًواییذ.

شوا هیتَاًیذ با کوک ًَار ابسار زیرّ Layout ،ر کذام از سلَلْای رٍی طفحِ هاًیتَر را ًیس بِ طَر هجسا
تغییر دادُ ٍ یا اهکاى اعوال ابسار خاص را برای ّواى سلَل (سری تظاٍیر) داشتِ باشیذ ازجولِ ابسارّای VR
...ٍ ,MPR, MIPرا بِ طَر جذاگاًِ برای ّر سری اجرا ًواییذ.

 برای اجرای ابسار ّای  ،3Dاز اٍلیي باکس ًَار ابسار  viewدرطَرت داشتي دسترسی ،هیتَاًیذ گسیٌِ
 3Dهَرد ًظر را اًتخاب ًواییذ( :هطابق شکل زیر)

 برای تغییر  Layoutدر ّر سلَل طفحِ هاًیتَر ،از دٍهیي باکس ًَار ابسار  Viewهطابق شکل زیر
استفادُ ًواییذ:

 برای ساخت یک  Layoutجذیذ کِ درلیست پیش فرع ٍجَد ًذاردً ،یس از باکس دٍم استفادُ هی-
کٌین:
 -aابتذا گسیٌِ  Configرا اًتخاب ًواییذ.

 -bبا اًتخاب Configپٌجرُ زیر باز هیشَد:
 -1ابتذا  Newرا اًتخاب ًواییذ
 -2سپس در قسوت ردیف عذد هَرد ًظر را اًتخاب ًواییذ
 -3در قسوت ستَى عذد هَرد ًظر را اًتخاب ًواییذ
 -4گسیٌِ  Saveرا اًتخاب ًواییذ
 -5در پایاى ً Okواییذ

 Layout -cساختِ شذُ را بِ شکل زیر هیبیٌیذ کِ زیي پس بِ ّ Layoutای پیش فرع اضافِ هی-
گردد.

 در باکس سَم ًَار ابسار  Viewتعذاد ّ Imageای هَجَد در سری را هشاّذُ هی ًواییذ .بِ طَر هثال
در ایٌجا ایي سری  Image 45دارد کِ هیتَاًیذ هستقیوا بِ شوارُ تظَیر دلخَاُ خَد اشارُ ًوَدُ ٍ
آًرا هشاّذُ ًواییذ.

 در آخریي باکس ًَار ابسار  ،Viewهیتَاًیذ  Window Level ٍ Window Widthرا کِ از قبل
برای ّر  Body-partبا  Hot-keyهشخض شذُ در کٌار آى تعییي شذُ ،استفادُ ٍ یا تغییر دّیذ.

 اگر هیخَاّیذ ابسارّای هشاّذُ تظَیر را بر رٍی بعضی تظاٍیر ٍ ًِ تواهی آًْا اعوال ًواییذ ،گسیٌِ
 Allرا غیرفعال ًواییذ .زهاًی کِ ایي ابسار فعال باشذ (بظَرت پیش فرع) تغییرات ابساری رٍی توام
تظاٍیر اجرا هیشَد ٍ زهاًی کِ غیر فعال باشذ تغییرات بر رٍی تظَیر اًتخاب شذُ اجرا هیشَد( .اگر
فلش بِ سوت پاییي باشذ غیرفعال ٍ زهاًی کِ فلش بِ سوت باال باشذ ،فعال است)
بِ طَر هثال در شکل زیر با غیرفعال ًوَدى گسیٌِ  ،Allابسار  Zoomفقط بررٍی ّ Imageای
اًتخاب شذُ ،اعوال شذُ است.

