How to change worklist settings
بررسی اجمالی

پس اس ٍرٍد تِ صفحِ  ، Worklistکارتز هیتَاًذ تٌظیوات پیش فزض ایي صفحِ را ،تصَرت دلخَاُ سفارشی
ساسی ًوایذ.

در ایٌجا تِ اختصار ًحَُ تٌظین تععی اس آیتن ّای هْن در صفحِ  Worklistتَظیح دادُ شذُ است:
1) Setting about search filter
2) How to change header column
3) How to change the size of the window

1) Setting about search filter
کارتز هیتَاًذ فَلذر هَرد ًظز خَد (هثال سی تی ) را تِ عٌَاى فَلذر پیشفزض جْت هشاّذُ هحتَیات تٌظین
ًوَدُ تا سهاًی کِ ٍارد  Worklistهیشَد ،تصَرت پیشفزض در اتتذا هحتَیات ایي فَلذر در صفحِ Worklist
ًوایش دادُ شَد.
تزای اًجام ایي کار رٍی فَلذر هَرد ًظز کلیک راست ًوَدُ (در ایٌجا  ) CTسپس گشیٌِ  Set as defaultرا
اًتخاب ًواییذ.

ّواًؽَر کِ در شکل هی تیٌیذ عالهت تیک سثشرًگ رٍی پَشِ  CTظاّز خَاّذ شذ.کارتز تِ هحط ٍرٍد تِ صفحِ
 ،Work listفقػ لیست تیواراى هزتَغ تِ سی تی را خَاّذ دیذ.

 To sort out search filter
کارتز ّوچٌیي هی تَاًذ  Search filterرا تز اساس آیتن ّایی هثل حزٍف الفثا ٍ یا تز اساس سهاى هزتة ًوایذ.
تزای اًجام ایي کار رٍی  Search Filterکلیک راست ًوَدُ سپس هٌَی  Sortرا هؽاتق شکل سیز هشاّذُ هی
کٌیذ.

شوا هی تَاًیذ یکی اس گشیٌِّای چیذهاى را هؽاتق شکل سیز اًتخاب ًواییذ .پس اس اًتخاب ،لیست تز اساس آیتوی
کِ اًتخاب ًوَدُایذ ،هزتة خَاّذ شذ.

 To Change Color or Font of Search filter
کارتز هی تَاًذ رًگ ٍ فًَت ًَشتِ ّا را تز رٍی  Worklistتغییز دّذ .تزای اًجام ایي کار ،در صفحِ Worklist
گشیٌِ  settingرا اًتخاب ًواییذ .پس اس تاس شذى پٌجزُ  Settingدر پٌل سوت چپ رٍی گشیٌِ  Worklistکلیک
ًوَدُ ٍ اس پٌل ًوایش دادُ شذُ در سوت راست ٍ در قسوت  ، Windowفًَت ٍ یا رًگ هَرد ًظز خَد را تزای
ًوایش قسوتْای هختلف اًتخاب ًواییذ(.هؽاتق شکل سیز)


 Change background color of search filter
کارتز ّوچٌیي هی تَاًذ رًگ سهیٌِ در قسوت  Search filterرا تِ هیل خَد تغییز دّذ .تزای ایي کار هاًٌذ قثل
پس اس اًتخاب ٍ ٍ Settingرٍد تِ تٌظیوات  ، Worklistدر سوت راست ٍ در قسوت هزتَغ تِ Search folder
 treeرًگ سهیٌِ ٍ یا رًگ فًَت را تا کلیک تز رٍی گشیٌِ اًتخاب رًگ (هؽاتق شکل) تغییز دّذ.

تا کلیک تز رٍی گشیٌِ اًتخاب رًگ ،پٌجزُ سیز تاس هی شَد .رًگ هَرد ًظز را اًتخاب ٍ سپس ً OKواییذ.

ّوچٌیي کارتز هی تَاًذ رًگ فًَت را ًیش تغییز دّذ.

تا کلیک تز رٍی دکوِ هَرد ًظز ،رًگ فًَت را اًتخاب ًوَدُ ٍ در پایاى ً OKواییذ.

پس اس اعوال تغییزات ،صفحِ  Worklistتعٌَاى هثال تصَرت سیز تغییز خَاّذ کزد:

2) How to change header column
کارتز هیتَاًذ تز اساس شزایػ ٍ ّذرّای هَجَد در ّ exam ،Header columnا را ؼثقِ تٌذی ٍ یا
جستجَ ًوایذ .تز اساس ایي قاتلیت هی تَاى تعذاد ایي ّذرّا را در صفحِ  Worklistکاّش ٍ یا افشایش
داد .تزای اًجام ایي کار تز رٍی  Header columnکلیک راست ًواییذ .سپس پٌجزُ سیز تاس هی شَد.

هی تَاًیذ ّزیک اس گشیٌِ ّای هَرد ًظز را تیکدار ًوَدُ ٍ یا تیک آًزا تزداریذ ،تِ ایي ؼزیق هیتَاًیذ
گشیٌِ ّای هَرد ًظز را تِ  Header columnاظافِ ٍ یا حذف ًواییذ.
ّوچٌیي تزای تٌظین عزض ستَى ّا در  Header columnهیتَاًیذ هَس را تز رٍی لثِ ستَى قزار دادُ
ٍ پس اس تغییز شکل اشارُگز هاٍس ،عزض ستَى را تا ًگِ داشتي کلیک چپ ٍ  Dragکزدى تِ هیشاى
دلخَاُ تٌظین ًواییذ.

3) How to change the size of the window
کارتز هیتَاًذ سایش پٌلّای هختلف صفحِ  worklistرا تغییز دّذ تعٌَاى ًوًَِ هیتَاًذ سایش پٌل
 ٍ Reportیا  Related studyرا کَچک ٍ یا تشرگ ًوایذ ٍ یا تععی اس پٌلّا را حذف ًوایذ .هثالً در
صفحِ  Worklistدر ًَار اتشار تاالی صفحِ تز رٍی آیکي

کلیک ًواییذ.

ّواًؽَر کِ هیتیٌیذ تا اًتخاب ایي آیکَى ،قسوت  Search filterهخفی خَاّذ شذ.

تا استفادُ اس هاٍس هیتَاًیذ سایش پٌل ّا را تغییز دادُ ٍ یا یک پٌل را هخفی ًواییذ .تِ ایي صَرت کِ
هاٍس را در لثِ ّا قزار دّیذ ٍ پس اس تغییز عالهت اشارُگز هاٍس تا ًگِ داشتي کلیک چپ ٍ drag
کزدى ،سایش پٌلْا را تغییز دّیذ.

ٍقتی هَس را تز رٍی لثِ ّای افقی قزار هیدّیذ عالهت هَس تِ ایي شکل

تغییز خَاّذ

کزد(.جاتجایی در راستای عوَدی)
ٍقتی هَس را تز رٍی لثِ ّای عوَدی قزار هی دّیذ عالهت هَس تِ ایي شکل
کزد(جاتجایی در راستای افقی)

تغییز خَاّذ

