Annotating and Measuring Images
بررسی اجمالی
 INFINITT PACSایي اهکاى سا تِ کاستشاى هیدّذ تا تا اتضاسّای هتٌَع تش سٍی تصَیش ًَت گزاضتِ ٍ یا اًذاصُ
گیشیْای هَسد ًظش خَد سا دس ًقاط هَسد ًظش اًجام دادُ ٍ تصَیش سا تا تغییشات هَسد ًیاص خَد هطاّذُ ٍ دسصَست ًیاص تا
ّویي تغییشات رخیشُ ًوایٌذ.
ایي اتضاسّا دس قسوت  ٍ Moreدس سشتشگ  Annotationقشاس داسًذ ٍ تِ دٍ گشٍُ تقسین هیضًَذ :

Annotating Image -1
Measuring Image -2

Annotating Image -1
 : 2D Arrowتا ایي اتضاس هیتَاًیذ ًقغِ هَسد ًظش خَد سا تش سٍی تصَیش ًطاى دّیذ.
اتضاس سا اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس تا استفادُ اص کلیک چپ آى سا اجشا ًواییذ.

 : 3D Arrowایي اتضاس ًیض هاًٌذ اتضاس قثل تَدُ تا ایي تفاٍت کِ تش سٍی تصاٍیش دس حالت VR ٍ MPR
قاتل اجشا هیتاضذ.

 : Arrow with textتا اًتخاب ایي اتضاس هیتَاًیذ ػالٍُ تش آًکِ تِ ًقغِ هَسد ًظش سٍی تصَیش اضاسُ
هیًواییذ ،دس کٌاس آى ًَت ّن قشاس دّیذ.
اتضاس سا اًتخاب ًوَدُ ٍ تا کلیک چپ سٍی تصَیش اتتذا فلص سا کطیذُ ٍ سپس دس داخل ًَ text boxت هَسد ًظش خَد
سا قشاس دّیذ.

 : 3D Arrow with textػولکشد ایي اتضاس هاًٌذ اتضاس قثل تَدُ تا ایي تفاٍت کِ تش سٍی تصاٍیش دس
حالت سِ تؼذی  VR ٍ MPRقاتل اجشا هیتاضذ.

 : 2D Boxتا ایي اتضاس هیتَاًیذ یک  Text boxایجاد ًوَدُ ٍ هتي دلخَاُ سا ٍاسد ًواییذ ،ضوٌاً
هیتَاًیذ تشای ایي هتيً Title ،یض اًتخاب ًواییذ تا فقظ  Titleسٍی تصَیش ًطاى دادُ ضَد ٍ دس صَست
ًیاص تِ هتي هشاجؼِ ضَد.

 : Circleتا ایي اتضاس هیتَاًیذ تش سٍی تصَیش دس ًقاط هَسد ًظش دایشُ سسن ًواییذ.
پس اص اًتخاب اتضاس کلیذ سوت چپ هاٍس سا سٍی تصَیش ًگِ داضتِ ٍ دایشُ سا سسن ًواییذ .اگش تِ
ّوشاُ کلیک چپ  ،کلیذ  shiftسا ًیض ًگِ داسیذ ،هیتَاًیذ تیضی سسن ًواییذ.

 : Rectangleتا ایي اتضاس هی تَاًیذ تش سٍی ًقاط هَسد ًظش هشتغ سسن ًواییذ .سٍش کاس هاًٌذ هشحلِ
قثل هیتاضذ.

 : Poly lineتا ایي اتضاس هٌغقِ هَسد ًظش خَد سا تا ّش ضکلی هیتَاًیذ هطخص ًواییذ.

Measuring Image -2

 : Measure Areaیک اتضاس اًذاصُ گیشی تشای ًقاط هَسد ًظش تش سٍی تصَیش هیتاضذ ٍ اعالػاتی اص
ًقغِ هَسد ًظش هاًٌذ هاکضیون ٍ هیٌیون ػذد ّاًسفیلذ ٍ اًحشاف هؼیاس تِ کاستش هیدّذ.
اتضاس سا اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس تا کلیک چپ هحذٍدُ هَسد ًظش سا سٍی تصَیش هطخص
ًواییذ INFINITT PACS.تِ عَس اتَهاتیک هحاسثات سا اًجام هیدّذ.

 : Measure ratioایي اتضاس ًسثت تیي  2خظ سا اًذاصُ هیگیشد .تِ عَس هثال هی تَاًیذ ًسثت قغش،
سا تیي دٍ ًقغِ اص یک سگ حساب ًواییذ.
اتتذا اتضاس سا اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس تا کلیک سٍی ًقغِ اتتذایی ٍ اًتْایی ،اتتذا خظ اٍل ٍ سپس خظ
دٍم سا سسن ًواییذ .سپس ًسثت تیي  2خظ تِ عَس اتَهاتیک هحاسثِ هیضَد.

 : Line Distanceایي اتضاس تشای اًذاصُ گیشی فاصلِ تیي دٍ ًقغِ استفادُ هیضَد ٍ اًذاصُ سا تش
حسة هیلیوتش هحاسثِ هیًوایذ.

 : 3D Line Distanceایي اتضاس ًیض هاًٌذ اتضاس قثلی تشای اًذاصُ گیشی فاصلِ تیي ً 2قغِ استفادُ
هیضَد ،تا ایي تفاٍت کِ تش سٍی تصاٍیش دس حالت سِ تؼذی  VR ٍ MPRقاتل اجشا هی تاضذ.

 : Curve Distanceایي اتضاس تشای اًذاصُگیشی فاصلِ تیي ًقاط هطخص ضذُ سٍی هٌحٌی کِ ایجاد
ًوَدُاین ،هیثاضذ.
اتضاس سا اًتخاب ًواییذ ٍ سپس تا کلیک دس ًقاط هذًظش ضوي ایجاد هٌحٌی ،اًذاصُ تیي ًقاط هطخص
ضذُ تصَست خَدکاس هحاسثِ ٍ ًوایص دادُ هیضَد.

 : 3D curve Distanceایي اتضاس ًیض هاًٌذ اتضاس قثل ػول ًوَدُ تا ایي تفاٍت کِ تش سٍی تصاٍیش دس
حالت سِ تؼذی  VR ٍ MPRقاتل اجشا هی تاضذ.

 : Volume Measureایي اتضاس تشای اًذاصُ گیشی حجن دس تصاٍیش سًََگشافی استفادُ هیضَد .تا
اًتخاب ایي اتضاس پٌجشُ  2D Volume Measurementتاص هیضَد ٍ ضوا ضوي اًتخاب ًَع فشهَل
هحاسثِ حجن ،تا کلیک تش سٍی ًقغِ اتتذا ٍ اًتْایی عَل ،استفاع ٍ ػشض حجن هذًظش ،هحاسثِ حجن
تصَست خَدکاس صَست هیپزیشد .ضوٌا هیتَاًیذ  Titleدلخَاُ سا تشای ّش هحاسثِ حجن ٍاسد ًواییذ ٍ سٍی
تصَیش تواهی اًذاصُ ّا سا دس کٌاس  Titleهالحظِ فشهاییذ.

 تواهی نشانه گرازیها و انداشهگیسیهای انجام شده ،بصوزت هوقت یا دائن قابل ذخیسه زوی تصویس و نیص
قابل پسینت (دایکام و یا کاغری) و یا قابل ازائه زوی  CDتحویلی به بیواز هیباشد.

