How to use tools in toolbar
بررسی اجمالی
 INFINITT PACSبا دراختیار قزاردادن ابشارَای متىًع ي متفايت ایه امکان را بٍ کاربزان میدَذ تا بتًاوىذ
تغییزات مًرد وظز جُت تطخیص َزچٍ بُتز را بز ريی تصايیز اعمال ومایىذ.
در ایىجا ريش استفادٌ اس چىذ ابشار سادٌ تًضیح دادٌ ضذٌ است :
 پس اس يريد بٍ صفحٍ  viewingدر سمت چپ صفحٍ یک وًار ابشار مطاَذٌ میوماییذ کٍ اس
مُمتزیه آوُا می تًان بٍ مًارد سیز اضارٌ ومًد:

 -1ابشار  : Panبا اوتخاب ایه ابشار ي وگٍ داضته کلیک چپ  ،تصًیز را جابجا وماییذ.
 -2ابشار  : Zoomبا اوتخاب ایه ابشار میتًاویذ تصايیز را بشرگ ي کًچک وماییذ بٍ ایه صًرت کٍ ابشار را
اوتخاب ومًدٌ يسپس ريی تصًیز ،کلیک چپ را وگٍ داضتٍ ي با جابجایی مًس سایش تصًیز را بشرگ ي
کًچک وماییذ.

 -3ابشار  : Windoingبا اوتخاب ایه ابشار يوگٍ داضته کلیک چپ  Gray Scaleتصًیز را تغییز دَیذ.
 -4ابشار  : Magnificationایه ابشار امکان بشرگىمایی مىطقٍای را بٍ کاربز میدَذ بٍ ایه صًرت کٍ با
اوتخاب ایه ابشار ي کلیک بز ريی تصًیز می تًان مىطقٍ مًرد وظز را  Magnifyومًد.
بزای افشایص ي کاَص درصذ  Magnifyاس  Ctrl+Scrollي بزای افشایص ي کاَص ابعاد مىطقٍ
بزسگىمایی اس  Shift+Scrollاستفادٌ وماییذ.
 -5ابشار  : Fitبا ایه ابشار میتًاویذ تصًیز را پس اس استفادٌ اس ابشاری مثل  Zoomکٍ اوذاسٌ مطاَذٌ تصًیز
را تغییز دادٌ است ،بٍ سایش ايلیٍ باس گزداویذ.
 -6ابشار  : Resetبا ایه ابشار تمام تغیزات اعمال ضذٌ بزريی تصًیز بٍ حالت ايلیٍ باس میگزداوذ.
 اس ابشارَای دیگزی کٍ در صفحٍ  viewingمی بیىیذ :

چزخص  09درجٍ تصًیز بٍ طزف چپ

چزخص  09درجٍ تصًیز بٍ طزف راست

چزخص تصًیزبٍ صًرت عمًدی

چزخص تصًیز بٍ صًرت افقی

 Inverseومًدن تصايیز

اوذاسٌ گیزی فاصلٍ بیه دي وقطٍ

اوذاسٌ گیزی سايیٍ بیه دي خط

گذاضته مارکز بز ريی تصًیز

گذاضته مته یا وت بزريی تصًیز

اضارٌ بٍ یک وقطٍ بز ريی تصًیز

ومایطگز عذد َاوسفیلذ ريی تصًیز

