How to capture Image
بررسی اجمالی:
 INFINITT PACSتا قراردادى ایي اتسار ،ایي اهکاى را تِ کارتر هیدّذ تا تتَاًذ تصاٍیر دلخَاُ خَد (ٍ یا Layout
فعلی تصاٍیر رٍی هاًیتَر) را تا فرهت دلخَاُ تر رٍی کاهپیَتر ضخصی رخیرُ ًوایذ.
رٍش کار:
 Study -1هَرد ًظر را اًتخاب ًوَدُ ٍ ٍارد صفحِ  Viewingضَیذ .اتتذا گسیٌِ  ٍ Moreسپس تة
 Commonرا اًتخاب ًواییذ .در ایي حالت آیکًَْای  Captureرا هطاّذُ هیکٌیذ.

 -2ضوا هیتَاًیذ یکی از آیکًَْای ًطاى دادُ ضذُ را اًتخاب ًواییذ( .رٍش ّای هختلف )Capture

 کارتر هیتَاًذ تر اساس ًیاز یکی از اًَاع حالتْای  captureرا اًتخاب ًوایذ .تِ عٌَاى
هثال اگر هیخَاّیذ اطالعات هرتَط تِ تیوار را ّن رخیرُ ًواییذ هیتَاًیذ گسیٌِ
 Capture Image Setرا اًتخاب ًواییذ ٍ اگر هیخَاّیذ اطالعات کل هاًیتَر را را
رخیرُ ًواییذ هیتَاًیذ گسیٌِ  Capture Monitorرا اًتخاب ًواتیذ.

 -3پس از اًتخاب آیکَى  ،Captureرٍی  Imageهَرد ًظر کلیک چپ ًواییذ .تصَیر هَرد ًظر ضوا
تصَرت خَدکار  Captureضذُ ٍ در ًَار اتسار  Thumbnailدر قسوت ً Captureوایاى هیگردد.
اکٌَى رٍی آى کلیک راست ًوَدُ ٍ گسیٌِ  Saveرا اًتخاب ًواییذ .ضوا هیتَاًیذ تصَیر را تا فرهت-
ّای  ٍ Dicom،Bmp، Jpgیا  Tiffرخیرُ ًواییذ.

 -4پس از اًتخاب فرهت ،پٌجرُ زیر تاز هیضَد ٍ ضوا هیتَاًیذ در آدرس هَرد ًظر خَد فایل Capture
ضذُ را ً Saveواییذ.

.

 در پایاى هیتَاًیذ در قسوت ًَار  thumbnailرٍی تصَیر  Captureضذُ کلیک راست
ًوَدُ ٍ آى را ً Deleteواییذ ٍ سپس گسیٌِ  Default Lay outرا اًتخاب ًواییذ تا تِ
حالت اٍلیِ تازگردیذً( .وایص سری تصاٍیر تیوار)

ّ وچٌیي هیتَاًیذ تصَیر  Captureضذُ را تِ اًتْای سریْای هَجَد در  Thumbnailتِ
عٌَاى یک سری جذیذ اضافِ ًواییذ .ترای اًجام ایي کار اتتذا تایذ تٌظیوات هرتَطِ را در
قسوت  Settingاًجام دّیذ.
اتتذا ٍارد هحیط  Settingضذُ ،سپس گسیٌِ  ٍ Networkتعذ  Newرا اًتخاب ًواییذ.

 اکٌَى  Stationهرتَط تِ هرکس خَد را از تیي ّstationای هرتَطِ اًتخاب ًواییذً( .ام
هرکس هعوَال تا یکی از ًاهْای  INFINITTٍ PACS، NETGATEدر لیست ّStationا ثثت
هیضَد).

 پس از اًتخاب  Stationهرتَطِ ،آى را تا اًتخاب فلص تِ تاکس سوت راست ارسال ًواییذ.
در قسوت ً Profile Nameام هَرد ًظر خَد را ٍارد ًواییذ .سپس گسیٌِ NETWORK
 TESTرا اًتخاب ًوَدُ  ،درصَرت هطاّذُ پیغام ً Ok ، Successوَدُ ٍ تٌظیوات کاهل
هیضَد.

 اکٌَى تر رٍی تصَیر

 Captureضذُ در ًَار  Thumbnailکلیک راست ًواییذ ٍ

سپس  ٍ DICOM Sendتعذ از آى  Remote Hostرا اًتخاب ًواییذ.

 در ایي هرحلِ پٌجرُ زیر تاز هیضَد .تة اٍل ( ) Dicom Transferرا اًتخاب ًوَدُ ،اتتذا
 ٍ NETGATEسپس گسیٌِ  Sendرا اًتخاب ًواییذ .پس از اًتخاب  Sendتصَیر Capture
ضذُ تِ اًتْای سریْای

 Thumbnailافسٍدُ خَاّذ ضذ ٍ آى را تعٌَاى آخریي

سری  Thumbnailهطاّذُ هی ًواییذ.

