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 وي تصاويرجستج
 را انتخاب Remote examدر صفحه اصلي برنامه 

 تعريف server   در صورتي که بيش از يک نموده و
  .  مورد نظر را انتخاب مي کنيم serverشده باشد ، 

  

سپس  در منطقه جستجو شرايط مورد نظر را انتخاب مي 
 يا id و  nameبراي اين منظور مي توان تصاوير : کنيم

stady desc را وارد نمود  . 
 تنها  Ali Tehrani Asl براي جستجوي نام  

  . کافي است Aslعبارت 

  

محدوده زماني مورد نظر را از طريق شکل زير انتخاب 
 مي کنيم 
مي توان از دکمه استفاده کرده وزمانهاي  

yesterday today  را براي براحتي انتخاب  
 .کرد 

   و  Englishبا جابجا کردن دکمه راديويي بين  
Persian  تاريخ جستجو و نيز تمامي زمانهاي 

نمايش برنامه بترتيب  ميالدي و شمسي خواهد 
 .شد

  کليه شرايط وارد شده به  Clearبا زدن کليد  
حالت اوليه بازگشته ونيز با انتخاب  دکمه 

Search جستجو انجام مي شود   . 
  نيز عمليات  Enterمي توان با زدن کليد  

  .شروع کردجستجو را 
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 دريافت تصاوير
  هر ستون  headerبا کليک کردن روي .  حاوي بيماران يافت شده خواهد بود  word listپس از انجام جستجو ، 

  .اطالعات ترتيب آن ستون مرتب خواهد شد و با کليک دوباره ترتيب بر عکس مي شود 

  

يافت تصاوير ، ابتدا بيمار مورد نظر را انتخاب براي در
 viewسپس دوباره کليک مي کنيم و يا دکمه . کرده 

study را انتخاب مي کنيم  .    

 بصورت اتوماتيک  Retrieveپس از اتمام فرآيند 
 .تصاوير نمايش داده مي شود

در صورتيکه تنها بخواهيم تصاوير دريافت شود  
راي مشاهده باز نشوند، پس از انتخاب بيمار ولي ب
 . را انتخاب مي کنيمDown loadدکمه 

براي در يافت تصاوير چندين بيمار مي توان چند  
 Downبيمار را با هم انتخاب کرده و سپس کليد 

load را انتخاب نماييد .  
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 مشاهده تصاوير
پردازش تصاوير در اختيار کاربر است که به . هايي براي مرور پس از باز کردن تصاوير ابزار

  :شرح ذيل مي باشد
  

Fit :  برايFitکردن تصوير در کل فضاي موجود نمايش بکار ميرود .  
  

Zoom Scroll : با انتخاب اين ابزار مي توان با فشاردادن و پايين نگه داشتن دکمه چپ موس
(Drag) تصوير را Zoomکرد بزرگ يا کوچک .    

Original :تصوير را در ابعاد واقعي آن بدون کوچک و بزرگ کردن نمايش مي دهد.  
  

Zoom Point :در محدوده دلخواه تصوير را بزرگ نموده و نمايش مي دهد.  
 

Pan : مي توان تصوير ار جابجا نمود تا اگر درZoom بخشي از تصوير خارج ار کادر باشد؛ 
   .قابل مشاهده گردد

Revert :تمام تغييرات روي تصوير را به حالت اوليه برمي گرداند.  
 

Rotate : درجه مي چرخاند٩٠تصوبر را .  
 

Gray Leveling : شدت نور و روشنايي تصوير را تغيير ميدهد به نحوي که جزييات بيشتري
   .قابل مشاهده مي گردد

Image Scroller : با انتخاب اين دکمه، عملياتDragث مرور و حرکت بين تصاوير  باع
   .ميشود

Annotation : ،روي تصوير ... ابزاري است که توسط آن مي توان خط، دايره، فلش، متن
   .قرارداد

Measurment : ،ابزارهاي اندازه گيري خط کشProbe) مقادير هر نقطه ( وROI)  آناليز
   .در اختيار کاربر قرار ميدهد) مقادير يک منطقه

Select: پس از قراردادن هريک از آيتمهاي Annoration يا Measurment مي توان 
   .دوباره  آيتم را انتخاب کرد

Delete :آيتم انتخاب شده را حذف مي کند.  
 

Toggle Exam. Inf. : اطالعات نمايشي بيمار در اطراف تصوير را حذف کرده و يا نمايش
   .ميدهد

Show All : تمام خطوط مرجع(Reference Lines)) مقطع يک تصوير روي تصوير ديگر( 
   .تصوير فعال را روي باقي تصاوير نمايش ميدهد

Show First Last : تنها خطوط مرجع ابتدا و انتهايي تصوير فعال را روي باقي تصاوير
   .نمايش ميدهد

Show Current :تنها مقطع خود تصوير فعال را روي باقي تصاوير نمايش ميدهد.  
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Synchronize : در صورتيکه دو يا چند سري از تصاوير درحال نمايش باشد؛ با مرور تصاوير
بصورت خودکار پيدا شده و ) درصورت وجود(در سري فعال تصوير متناظر در سريهاي ديگر 

  .نمايش داده مي شود
 

Single :کند در صورتيکه چند تصوير فعال شده باشند، تنها يک تصوير فعال را حفظ مي . 
 

All :تمام تصاوير را فعال مي کند.  
 

Layout : صفحه را به ابعاد مختلفي تقسيم ميکند که با انتخاب هر سري و انداختن آن در فضاي
   .خاص خود، مي توان چندين سري را در کنار يکديگر قرارداد

Image : کرده و نمايش ميدهدتقسيميک سري را به  تصاوير خودش .  
 

Export : مي توان يک تصوير را کل يک سري را به فرمت دلخواهJpg, Tif, … ذخيره مي 
   .نمايد

Filming : با انتخاب اين دکمه صفحه اي باز مي شود که مي توان براي پرينت از آن استفاده
   .نمود

MPR Cross : يک سري را بصورت عمودي و افقيMPR نموده و تصاوير حاصله را نمايش 
   .ميدهد

MPR Line : يک سري را درجهت دلخواه(Oblique) MPR نموده و تصاوير حاصله را 
   .نمايش ميدهد
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  گزارش نويسي
دا بيمار روي سرور جستجو نماييد و با مراجعه به فيلد ابت

Reported از وضعيت گزارش شدن يا نشدن آن اطالع 
  .حاصل فرماييد

  

 .نماييد (download) افتيظر در مورد نماري بريتصاو
گزارش را سپس بيمار مورد نظر را انتخاب نموده و کليد 

   .انتخاب نماييد

 :مشاهده گزارش که در تيتر آن نام بيمار مورد نظر درج شده است نمايش داده مي شود/صفحه انتخاب
 را Newه دوبار کليک کرده و يا دکمه را انتخاب نمود) Tempدر اين شکل با نام ( مورد نظر Templateدر اين صفحه 

 . باز مي شودautomatic بصورت Wordانتخاب کنيد که در نتيجه آن برنامه 
 .بصورت خودکار پرشده است...) نام بيمار، تاريخ، ( برخي فيلدهاي تنظيم شده Wordبرنامه 

انتخاب نماييد تا گزارش با نام  را File-> Save و يا منوي  Save، دکمه Wordپس از تنظيم و پر کردن گزارش 
 . را ببنديدWordذخيره شود و سپس برنامه ) Temp_BAKHSHI JAFARدر اين مثال (پيش فرض 

حذف /   تغيير نام / ، مي توان گزارش ضبط شده را مشاهدهReview، بخش در اين حالت با مراجعه به صفحه گزارش
 .نمود
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کز، کافي  روي سرور مر(Upload)براي ارسال گزارش 
است بيمار مورد نظر انتخاب شده و دکمه 

Synch Report زده شود، که صفحه اي بر اي ارسال  
 Uploadباز شده و پس از چند لحظه گزارش روي سرور 

 حال اگر بار ديگر بيمار مورد نظر را روي سرور .مي شود
 Reportedجستجو نماييد؛ مشاهده مي کنيد که در فيلد 

  .ه است درج شدYesعبارت 

 

 به بخش بعد که روش اينکار و فيلدهايي که ميتوان بصورت Microsoft Word هاي جديد تحت Templateبراي ساختن 
 .اتوماتيک مقداردهي شود مراجعه فرماييد
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 CD/DVDرايت آردن 
  استفاده Write از ابزار  CD/DVDجهت رايت آردن  

مي شود آه توسط آن مي توان تصاوير يك  يا چند بيمار را 
 . رايت نمودCD/DVDروي 

 CD خودآار روي Viewerهمچنبن نرم افزار  
رايت مي شود آه توسط آن تصاوير روي هر 

 .آامپيوتر قابل مشاهده مي باشد 

 

 Write ابتدا يك يا چند بيمار را انتخاب آرده و ابزار
Media را انتخاب مي آنيم .  
 باز شده و ليست بيماران انتخاب Write Media صفحه 

 Studiesشده را پس از محاسبه حجم اطالعات در بخش 
  . نمايش مي دهد 

 روي  هر در اين صفحه با حذف آردن عالمت  
  .بيمار مي توان از آنرا از فرآيند رايت حذف آرد 

  

 

صورت وجود بيش از يك درايو رايت ، در بخش در 
Media مي توان درايو مورد نظر را انتخاب نمود و  

در صورت وجود  (CD/DVDبصورت خودآار اطالعات  
  .نمايش داده مي شود) در درايو
 Refereshدر درايو ، با زدن دآمه  

  ..   باز خواني مي شودCDاطالعات

 

   قابل تنظيم استFormat رايت در بخش آيفيت  عمليات
 Original  :تصاوير بصورت بدون تغيير   
 Uncompressed:  درصورتيكه تصاوير فشرده

 CD باشد تصاوير باز شده و بصورت اصلي روي
  . رايت مي شوند

  
 Compressed : تصاوير بصورت فشرده رايت

   . مي شوند
 Down Sized :  تصاويرعالوه بر فشرده سازي

  . اد آوچكتر رايت مي شودبا ابع

 

همچنين مي توان با گزينه هاي روبرو تنظيمات رايت را 
  .انجام داد 
 Add Viewor : نرم افزار Viewor  خود آار  
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   . رايت مي شود CD  روي
 Finalize Disk: CD  پس از رايت امكان مجدد

  . نخواهد داشت
 Append :اگر CD  آن حاوي اطالعاتي باشد ،

اطالعات حفظ و سپس بيماران انتخاب شده به آن 
  .اضافه مي گردد

 Add Settings : تنظيمات موجود روي برنامه 
division  به CD انتقال مي يابد .  

  

 

را    Archive يا Write ،Pantient CD براي انجام فرآيند
  . انتخاب آنيد

  Pantient CD: CD  رايت شده جهت تحويل به
  . بيمار در نظر گرفته مي شود

 Archive :CD  رايت شده منزله Backup 
تصاوير در نظر گرفته شده و در آينده در صورت 
 آمبود فضا براي اطالعات جديد تصاوير

Archive شده بصورت خود آار پاك مي شوند   
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   تصاوير (Import) ورود
تصاوير از منابعي غير از شبكه ) وارد نمودن ( براي ورود 

 ، از روي هارد ديسك CD، نظير ورود تصاوير از روي 
،Flash ...  از ابزارImport استفاده مي شود .  

  

 در صفه مقابل يكي از گزينه ها را انتخاب مي آنيم 
 CD/DVD Drive :هدر صورتيک CD  جاگذاري

  .شده توسط دستگاههاي پزشكي رايت شده باشد
 Browse… : در صورتيكه تصاوير توسط

دستگاههاي پزشكي تهيه شده ودر جايي از 
   . هاردديسك ذخيره شده باشد

 Seek… :در صورتيكه مجموعه اي از فايلهاي 
Dicom    روي هارد ذخيره شده باشد ، تنها با
تجو و پيدا آردن مربوط جس  Folder آدرس دهي

 بصورت خود آار انجام مي شود Dicom فايلهاي
.   
 Alternative… : رصورتيكه بخواهيد فايلي با د

  bmp , tiff , jpey نظير  Dicom فرمت غير
تبديل وسپس به سيستم  Dicom را به صورت 

 .وارد آنيم 
  . را انتخاب نماييد تا فرايند آغاز شودNextسپس دکمه 

 

  اي   صفحه…Alternativeنتخاب گزينه در صورت  ا
مطابق شكل روبرو بصورت خودآار باشد و اطالعات مورد 

 را در آن وارد نمود و دآمه Dicomنياز  براي تشكيل فايل 
Next را انتخاب آنيد .  

 
   تصاوير(Export)صدور 
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  .  استفاده مي شود Exportبراي صدور تصاوير از ابزار 

  

راي اينكار ابتدا بيماران وتصاوير مورد نظر را انتخاب ب
 انتخاب نمود تا  صفحه روبرو باز Exportوسپس ابزار 

  .شود 
 Original  : تصاوير روي شاخه اي آه در بخش

Location انتخاب مي آنيم آپي شده و در  
   برنامه Add Vieworصورت انتخاب 

Viewor خودآار در شاخه Locationه  آپي شد
  .و براحتي قابل استفاده خواهد بود 

 Alternative…: مي توانيد تصاوير را به
تبديل  ... tiff, JPEGصورت فايلهاي با فرمت  

 . آپي مي آند Locationوسپس از محل 
  . را انتخاب نماييد تا فرايند آغاز شودNextسپس دکمه 

 

 . مي توان آيفيت تصاوير را نيز به دلخواه تعيين نمود همچنين و JPEG, BMP, TIFFفرمتهای قابل صدور عبارتند از 
  :کيفيت تبديل تصاوير نيز در چهار حالت ذيل قابل تعريف است

 Best  : درصد حفظ می شود و حجم فايل توليدی حداکثر است١٠٠کيفيت . 
 Normal :  درصد و حجم فايل کوچکتر از حالت ٨٠کيفيت Bestاست . 
 Optimized:  حجم فايل کوچکتر و فرايند سريعتر انجام می شود درصد و۵٠کيفيت . 
 Fast :  درصد و حجم فايل کوچکترين حالت ممکن و فرايند در سريعترين حالت انجام می شود٣٠کيفيت .  
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Word Template Design Workflow 
Using diVision / diPacs, one can create its own report templates utilizing Microsoft Office 
Word application. This document mentions the workflow to create such templates and 
install it into diVision / diPacs applications. 
  
Steps: 

1. Creating Template: 
a. Creating template from scratch: Run Microsoft Office Word application and 

open a new document. 
b. Using existing .doc file: open the desired file by Microsoft Office Word 

application 
2. Inserting Tags: this version supports the following hot Tags enclosed in [ ] sign, 

which will be extracted automatically from Patient information and inserted into the 
report 

Patient Name 
PatientName 
PN 

Patient ID 
PatientID 
PID 

Patient Sex 
PatientSex 
PS 

Patient Age 
PatientAge 
PA 

Birth Date 
BirthDate 
BD 

Study Date 
StudyDate 
SD 

Hospital Name 
HospitalName 
HN 

Persian Birth Date 
PersianBirthDate 
PBD 

Persian Study Date 
PersianStudyDate 
PSD 

Study ID 
StudyID 
SID 

Study Description 
StudyDescription 
DESC 

Physician Name 
PhysicianName 
PHYN 

Reffering Physician 
RefferingPhysician 
PHYN_REF 

  

3. Formatting Report: One can use all the features of MS Word application, e.g. 
Table, Header, Multi-Column; and also can any other extra text in the template file  

4. Saving the template: save the template file in a desired location 
5. Install the Template: Run diVision / diPacs application, using Menu View -> 

Reports or toolbar button, open Report window, select Template tab and push 
'Install' button then browse fro the file you saved in step 4 

6. Utilizing the template: the same as step 5, open Template window, press 'Open' 
button and then all the Tags will be replaced by appropriate value, using save 
button the report will be saved with a default name 

7. Review the report: the same step as step 5, open Review window, then you can 
review the report or rename it to desired name 

Using the above steps one can use MS Word all abilities to create the reports. Also if the 
user already has some other MS Word file reports that wants to be included as a patient 
report, can easily open the Review window (Step 7) and press 'Add' button to browse for 
the file. 

 
 


