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. وفي إطار تطوير أنظمتنا، نحرص على إيالء اهتمام TMEnvisuنشكرك على شراء نظام التصوير البصري بالمجال الطيفي 

كبير بتقديم عملية تشغيل بسيطة غنية عن التفسير. يشتمل دليل المستخدم هذا على معلومات مهمة تتعلق بالجهاز والسالمة 

تخدم هذا واستيعابه جيدا، بما في ذلك التنبيهات والتحذيرات واالحتياطات، قبل والتشغيل والتنظيف. ويجب قراءة دليل المس

 القيام بأية عملية تجنبًا لوقوع إصابات باألشخاص أو إلحاق ضرر بالنظام.

 

 . SDOIS TMEnvisuنشكرك على اقتناء منتجاتنا. ونتمنى أن تستمتع بالجودة واألداء الذي يقدمه نظام 

 

من خالل زيارة   Leica Microsystemsحول المبيعات أو الخدمات أو الدعم، يُرجى االتصال بشركة  للمزيد من االستعالم
 الموقع

 

 http://www.leica-microsystems.com/service/ 

 أو االتصال بأحد أرقام خدمة الدعم األنسب إليك:  

 ( 2)الخيار  286 625 800 1أستراليا:  

  27 50 80 486 1 43+النمسا: 

   50 98 790 2 32+بلجيكا: 

  6632 650 400 86+الصين:  

   01 01 54 44 45+الدنمارك:  

  326 052 156 33+فرنسا: 

  44 44 29 41 64 49+ألمانيا: 

  849-969-800 852+هونغ كونغ: 

 2339 313 1800الهند: 

   57486.1 02 39+إيطاليا: 

   1147 3761 3 81+اليابان:  

   4401 440 80 82+كوريا: 

   2100 413 70 31+هولندا:  

 ( 2)الخيار  589 400 0800نيوزيلندا: 

   9095 604 845 44+المملكة المتحدة:  

 (  1، ثم الخيار 1)الخيار  0355-526-800-1الواليات المتحدة: 

 12  91  388 21 351+البرتغال: 
 

 
  



 ، يُرجى االتصال بشركة: Leicaلالستفسار عن المسائل المتعلقة بمركز تصنيع 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Blvd 

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

   5500 314 919 1+ هاتف:

 5501 314 919 1+ فاكس:

 

 

 تنبيه 

 

 طب. ممارس أو طبيب سوى أحد طلب  على بناء أو بواسطة الجهاز هذا بيع االتحادي القانون يحظر

 

 

  شركة  Leica Microsystems CMS GmbHشركة 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

 ألمانيا 

 

 القانونية   المسؤولية   إخالء 

  الجهاز.   بتشغيل   مباشًرا   ارتباًطا  الدليل   هذا   في   الواردة   المعلومات   ترتبط   مسبق.   إشعار   دون  للتعديل   المواصفات   جميع   تخضع 

 مستخدم   دليل   لتقديم   جهدها   قصارى   Microsystems Leica  شركة   بذلت  وقد   الطبي.   القرار   اتخاذ   مسؤولية   الطبيب   ويتحمل 

 المنتج، باستخدام المتعلقة المعلومات من لمزيد الحاجة  وعند  المنتج. استخدام في الرئيسية الجوانب إلبراز وواضح كامل

   Microsystems Leica شركة من طبي منتج أي استخدام  يُحظر المحلي. Leica شركة بمندوب التصالا يُرجى

 كامل.  بشكل المنتج وأداء استخدام كيفية استيعاب دون

 

 المسؤولية 

  في يوجد لن بأنه علًما بنا. الخاصة القياسية المبيعات وأحكام شروط على االطالع يرجى نتحملها، التي المسؤولية لمعرفة

 التزامات أي يستبعد ولن الساري القانون بموجب به مسموح غير نحو أي على التزاماتنا  من يُقيد ما هذا المسؤولية إخالء

 الساري.  القانون بمقتضى استبعادها يمكن لن
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 علومات المنتج م

 مفتاح الرموز

 تظهر الرموز التالية في دليل المستخدم بالكامل.

 

 تحذير 
 قد تؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة. -إن لم يتم تجنبها  -تصدر التحذيرات في المواقف التي 

 

 

 تحذير    

 كهربائي خطيرجهد 
 

 

 ملحوظة
تحدد الملحوظات المتطلبات الفنية التي ينبغي على المستخدم أن يعيرها اهتماًما خاًصا، مثل  

المالحظات الخاصة باألخطاء الشائعة والمواقف االستثنائية والنصائح المفيدة الخاصة بتحسين 
 االستخدام.

 

 السالمة الكهربائية بظهر صناديق المحركات والتوصيالترمز التيار المتردد: موجود على ملصق 

 

 تعليمات التشغيل:  موجودة على ملصق الجهة الصانعة لمراجعة دليل المستخدم  

 

 وصلة أرضي واقية:  موجودة بداخل صناديق المحرك والوصالت

 االستخدام المطابق للتعليمات 

في التقاط ومعالجة وعرض وحفظ صور التحليل العميق للبينة    TMEnvisu Leicaيستخدم نظام التصوير البصري بالمجال الطيفي 
مخصص   SDOIS TMEnvisu. نظام  ( OCT-SD) الدقيقة ألنسجة العين باستخدام التصوير المقطعي البصري بالمجال الطيفي  

الحاالت ا يتم لالستخدام كوسيلة مساعدة في تشخيص  اتصال.  البصري بدون  التصوير  للعين عبر  لفسيولوجية والمرضية 
مختلف   على  لالستخدام  مخصص  وهو  للتبديل.  قابلة  عدسات  استخدام  خالل  من  للعين  المختلفة  األنسجة  تصوير  دعم 

االنت على  القادرين  للمرضى  ومناسب  البالغين،  وحتى  الوالدة  وحديثي  المبتسرين  األطفال  من  بدًءا  أو  المرضى  قال 
والجهاز محموالً  أو مستلقيًا،  قائًما  والمريض  للتصوير  النظام  يستخدم  المرضى    المعزولين.  يناسب تصوير  كما  مثبتًا،  أو 

   تحت تأثير التخدير.

 

 

 

 



 معلومات المنتج 
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احرص على قراءة وفهم دليل المستخدم بالكامل قبل تشغيل هذا النظام. إذا كانت لديك أية    هام!
 م هذا النظام، اتصل بخدمة العمالء. استفسارات متعلقة باستخدا

 

 يقتصر استخدام هذا النظام على األطباء أو الفنيين الذين تلقوا تدريبًا مهنيًا أو لديهم خبرة باستخدام أجهزة تصوير  
 شبكية العين.

 

 بنية البرنامج والمصطلحات 

التشغيل    ++Cمكتوب بلغة    Leicaمن شركة    InVivoVue 2.4برنامج   ، ويستخدم قاعدة بيانات في   Windowsلنظام 
إدارة معلومات المرضى والفحوصات.  البيانات التي يتم تجميعها عن المريض أثناء زيارة أو جلسة مسح يشار إليها بكلمة 

ذلك  ذراع العالج. باإلضافة إلى  و  دراسةو  مسؤول الفحصو   (.P.Iفحص، ويكون له طبيب  مرتبط به )أو باحث رئيسي  
هذا   في  المستخدمة  المصطلحات  بعض  تعريفات  يلي  فيما  معينة.   مسح  بروتوكوالت  لمتابعة  الفحوصات  تعريف  يمكن 

 الدليل: 

تستخدم في ترتيب بحث أُجري مقابل منحة ممولة، أو كطريقة لترتيب بروتوكوالت الفحص التي يجب     :Study  الدراسة
 اتباعها في الدراسات على الحيوانات.

    رقم فريد مخصص لكل مثيل بقاعدة البيانات.  :Site ID الموقعُمعّرف 

العالج   استخدام ذراع     :Treatment Armذراع  العالج. يمكن  إلى أي من مجموعات  في تجربة عشوائية، يشير هذا 
 . العالج كفئة أو كأي وسيلة أخرى للتفرقة بين المرضى داخل الدراسة الواحدة

 ة مجموعة قياسية من عمليات المسح التي تستخدم على كل حالة في الدراس  : Scan Protocolبروتوكول المسح 

 .يمكن أن يشير هذا المصطلح إلى حالة من الحيوانات أو عينة يتم تصويرها  :Patientالمريض 

 .ُمعّرف فريد يمكن من خالله تحديد المريض في المعهد  :Medical Record Number (MRN)رقم السجل الطبي  

 . لدراسة البحثية:  االسم الكودي أو الرقم الكودي الذي يمكن به تتبع الحالة داخل اID (Patient)ُمعّرف المريض 

أو عدة     : Examفحص   أو جلسة تصوير، وهي مجموعة مكونة من مسح واحد  للمكان  المصطلح إلى زيارة  يشير هذا 
 . عمليات مسح تم إجراؤها لمريض واحد في يوم واحد

 .الطبيب األساسي أو الباحث الرئيسي بالمكان  :Physicianالطبيب 

 .احث الذي يقوم بالتصويرالمصّور أو الب   :Examinerمسؤول الفحص 

 



InVivoVue ( 2.4اإلصدار) 

 AR Rev E_10054-9054  121من  10صفحة 
 

 عرض عام 

 InVivoVueمقدمة حول واجهة استخدام برنامج 

للمستخدم التقاط ومعالجة وعرض الصور التي تم التقاطها بنظام التصوير المقطعي    Leicaمن    InVivoVueيتيح برنامج  
من   الطيفي  بالمجال  الحيوانات  .   Leicaالبصري  وحاالت  البحثية  الدراسة  حسب  المسح  عمليات  ترتيب  البرنامج  يتيح 

المعلومات   هذه  تحتوي  المسح.   جلسة  أو  الزيارة  أو  والفحص  والطبيب  الفحص  مسؤول  هذه وحسب  بين  روابط  على 
 المعلومات وعلى الملفات المخزنة بها بيانات الصور الفعلية في قاعدة البيانات.

 تصميم البرنامج 

التصوير و Patient/Examالمريض/الفحص و Studyالدراسة تحتوي واجهة استخدام البرنامج على أربع تبويبات )
Imaging التقارير وReports ،)ى نحو يظهر دورات العمل الشائعة.وهذه التبويبات مرتبة عل 

إلدخال أسماء الدراسات التي يتم تجميع البيانات لها. يساعد تنظيم البيانات في دراسات في    Studyيستخدم تبويب الدراسة 
البرنامج، بعد  البحث عن مجموعات البيانات ذات الصلة من خالل الفلترة باسم الدراسة. يتم الدخول إليها عادة في يوم تثبيت 

ذلك ال يتم الدخول عليها إال عندما تبدأ دراسة جديدة. ولكن، في أنظمة القراءة، يقوم المستخدمون بزيارة هذا التبويب لتغيير  
 المواقع ومراجعة البيانات التي تم استيرادها. 

ديد، والذي يتم فيه تحديد  هو التبويب الذي يتم فيه إدخال معلومات مريض ج Patient / Examتبويب المريض / الفحص 
فحص جديد.  إضافة مريض جديد تجعل هذا الشخص يظهر في الالئحة الرئيسية للمرضى.  يؤدي اختيار مريض من هذه 

الالئحة إلى عرض بياناته الشخصية والفحوصات التي أجريت له.  يمكن بدء فحص جديد للمريض المختار، وبالتالي يتم ربط 
 ول الفحص والدراسة بالفحوصات الموجودة في هذا التبويب. تفاصيل مثل الطبيب ومسؤ

هو التبويب الذي يتم فيه الحصول على البيانات ومراجعتها.  وهو يحتوي على متحكمات  Imagingتبويب التصوير 
 لتحديد وإضافة عمليات مسح جديدة للفحص الجاري.  كما أنه يحتوي على متحكمات تسمح للمستخدم بإعادة عرض بيانات

 الصور. 

 الذي يسمح بإنشاء التقارير للبيانات التي تم الحصول عليها.  Reportsوأخيًرا تبويب التقارير 

على بنود لحفظ البيانات في صيغ مختلفة، ولطباعة    Fileتتكون القائمة الرئيسية من أربع قوائم فرعية.  تحتوي قائمة الملف 
فبها خيارات إلدارة ملفات البيانات من خالل االستيراد/التصدير واألرشفة/االسترداد.  كما   Toolsالصور.  أما قائمة األدوات  

الخاصة بالتفاعل مع   تحتوي على خيارات إلنشاء وتحميل ملفات التهيئة المخصصة.  يحق للمستخدمين المتقدمين رؤية الخيارات 
  Reportsتقريًبا على نفس الخيارات، غير أن تبويب التقارير    Reportsالجهاز على مستوى منخفض.  تحتوي قائمة التقارير 

مفاتيح اختصار لمراجعة دليل االستخدام ومالحظات اإلصدار،   Helpمخصص لتهيئة وإنشاء التقارير.  يوجد بقائمة المساعدة  
 .ع النظام ومعلومات التثبيت وعرض الحوارات م 
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 واجهة االستخدام 

 معلومات الدراسة

جميع الدراسات التي تم تحديدها.  تظهر تفاصيل الدارسة   Study( في تبويب الدراسة 1تعرض الالئحة األساسية ) 
ة جديدة من خالل  .  يمكن إضافة دراس4و  3و  2المختارة من هذه الالئحة في المربعات الموجودة على يمينها، في المربع 

.  يمكن تعديل هذه التفاصيل فيما بعد من خالل النقر على زر تعديل الدراسة  Add Study (5)النقر على زر إضافة دراسة 
Edit Study  (6)  يمكن محو الدراسة غير المستخدمة من خالل النقر على زر محو الدراسة  .Delete Study (7)  على ،

 سمح للمستخدم بمحو دراسة ما، إذا كان هناك فحص به بيانات مرتبطة بهذه الدراسة. الرغم من أن البرنامج لن ي

 

 : تبويب الدراسة1الشكل 

إذا كانت الئحة الدراسات طويلة للغاية، قد يكون األسهل البحث عن تلك الدراسة من خالل كتابة الُمعّرف الخاص  
 في مربعات النصوص المتوفرة: يتغير الفحص المختار ليطابق ما يتم كتابته. )9( Nameأو اسمها  )ID )8بها 

هذه   استيراداسطة أنظمة القراءة فقط من خالل يمكن عرض البيانات التي تم الحصول عليها من مواقع أخرى بو
البيانات.  ولكن يمكن عرض بيانات موقع واحد فقط في المرة الواحدة.  الوضع االفتراضي هو أن البرنامج يقوم بإدراج 

على   فقط، ولكن إذا تم استيراد البيانات، يمكن للمستخدم اختيار عرض موقع مختلف من خالل النقر األصليبيانات الموقع 
 .  لن يظهر هذا الزر ما لم يتم استيراد بعض البيانات. Switch Sites (10)زر تغيير المواقع 



InVivoVue ( 2.4اإلصدار) 

 AR Rev E_10054-9054  121من  12صفحة 
 

 إضافة دراسة 

بدراسة، مما يعني أنه ال بد من تحديد دراسة واحدة على األقل  ربط جميع الفحوصات    InVivoVueيفرض برنامج  
قبل الحصول على البيانات.  ولكن إذا لم يختر المستخدمون تجميع بياناتهم في دراسات، يمكنهم تحديد دراسة نائبة، باسم 

 ل هذه الميزة.موقعهم، بعد ذلك يتم ربط الفحوصات الجديدة أوتوماتيكيًا بهذه الدراسة، ويمكن للمستخدم تجاه

ولكن، المواقع البحثية والمستخدمين الذين يريدون تنظيم بياناتهم في مجموعات، يمكنهم تحديد عدد مطلق للدراسات،  
 وفلترة الفحوصات حسب الدراسة والفئة. 

 الذي سوف يظهر محرر الدراسة.، Add Studyلتحديد دراسة جديدة انقر على زر إضافة دراسة 

 

 : محرر الدراسة  2الشكل 

على تعريف الدراسة، الذي يجب أن يكون فريًدا في الموقع  Study Name  (1  )يحتوي مربع نص اسم الدراسة   
  20أيًضا عبارة عن سلسلة فريدة محددة بعدد    )Study ID )2حرف ورقم.  كما أن ُمعّرف الدراسة    40المحدد، ومحدد بعدد  

أل ونظًرا  ورقم.   بالنسبة حرف  المهم  فمن  للدراسات،  الرئيسية  الالئحة  في  تظهر  التي  هي  والُمعّرف  االسم  حقول  ن 
 للمستخدمين الذين يريدون تمييز دراسات متعددة أن يفكروا جيًدا في ُمعّرفات يسهل تذكرها. 
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الدراسة    مربع وصف  الدراStudy Description  (3  )يظهر  اختيار  بعد  ولكن  الدراسة،  تبويب  سة.  وهو في 
عالمة، شاملة كل شيء إال عالمات االقتباس المرئية.  والغرض من وجوده هو أن يستطيع المستخدمون   2000محدد بعدد  

 إرسال طريقة االستخدام المطابق للتعليمات فيما بينهم بموقع الحصول على البيانات.

هو الئحة من عمليات مسح، لنمط معين، مع أبعاد فعلية محددة وكثافة تسجيل    protocol scanبروتوكول المسح  
العديد من  يتم جمعها من  التي  المسح  تفيد في تحديد مجموعة من عمليات  بترتيب معين.  وهي  تنفيذها  ليتم  بيانات محددة، 

بو أسرع  بشكل  الجديدة  الفحوصات  ملء  يتم  بحيث  بروتوكول،  في صورة  إذا  المرضى  الالئحة.   هذه  أي    تماسطة  تحديد 
المتاحة   المسح  بروتوكوالت  الئحة  في  تظهر  فإنها  مسح،  يسار  Available scan protocols  (11  )بروتوكوالت  على 

محرر الدراسة. فقط البروتوكوالت المرتبطة بدراسة ما هي التي تكون متاحة لالختيار عندما يتم تحديد فحص جديد في هذه  
  Scan protocols in studyتظهر البروتوكوالت المرتبطة بدراسة ما في الئحة بروتوكوالت المسح في الدراسة  الدراسة.   

 على يمين محرر الدراسة. ( 12)

اإلضافة   زر  على  انقر  دراسة،  إلى  المتاحة  البروتوكوالت  أحد  البروتوكول Add >>   (13)إلضافة  فيختفي   ،
الجانب األيمن.  ليس هناك عدد محدد للبروتوكوالت في الدراسة الواحدة، وال توجد أي   المختار من الجانب األيسر ويظهر في

أنه سيجعل الئحة االختيار أطول. لحذف بروتوكول من دراسة، انقر على زر   عواقب معينة إلضافة أي بروتوكول، سوى 
هر في الجانب األيسر.  ال توجد أي  ، وسوف يختفي البروتوكول المختار من الجانب األيمن ويظRemove (14) >>الحذف 

 عواقب لحذف بروتوكول من الدراسة، غير أنه لن يكون متاًحا لالختيار.

في البداية، ولكنه يتاح عندما يتم إدخال تعريف دراسة   معطاًل Save Changes  (15  )يكون زر حفظ التغييرات   
على نص فريد بالطول    Study IDّرف الدراسة  وُمع  Study Nameصحيح.  يجب أن يحتوي حقل النصي السم الدراسة  

 المسموح به حتى يعتبر التعريف صحيًحا.

اإللغاء    زر  على  النقر  تم Cancel  (16  )يؤدي  قد  تغييرات  أي  وتجاهل  الدراسة،  لمحرر  الفوري  الغلق  إلى 
 إجراؤها منذ فتح مربع الحوار. 
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 تعديل دراسة

 يمكن تعديل التفاصيل المرتبطة بالدراسات التي تم تحديدها بالفعل من خالل النقر على زر تعديل الدراسة  
Edit Study  . ًسيظهر يؤدي ذلك إلى استدعاء محرر الدراسة نفسه ولكن مع بعض االختالفات الطفيفة.  أوال ، 

 .مربع الحوار بالطبع وجميع حقول الدراسة الجاري تعديلها مملوءة

يمكن تغيير جميع الحقول، حتى اسم وُمعّرف الدراسة يمكن تغييرهما، ولكن بطبيعة الحال ستظل التقارير الموجودة 
 تعرض نفس المعلومات القديمة.

للدراسة الموجودة.يمكن اعتبار ذراع العالج ببساطة ذراع عالج وتتاح متحكمات واجهة االستخدام الخاصة بإضافة 
 يدة في تنظيم أو فلترة الفحوصات، وقد يرتبط ذراع العالج مباشرة بأحد العالجات السريرية. فئة من البيانات المف

 

 : إضافة ذراع عالج إلى أحد الدراسات  3الشكل 

معطلة للدراسات التي يتم تحديدها، فهي تتاح    Treatment Arm controls، تبدو متحكمات ذراع العالج  4  الشكل في  
عند الضغط  للدراسة الحالية    ( 4) المتاحة      Treatment Armsيمكن إضافة أذرع العالج    فقط عند تعديل الدراسات الموجودة. 

على حذف ذراع العالج المختار من الئحة أذرع  Remove   (6  ) >>يعمل زر الحذف  .  Add >>   (5 )على زر اإلضافة  
يتم حذف الذراع من الالئحة الموجودة على اليمين وإعادة إضافته  .  Treatment arms in study   (7 )العالج في الدراسة  

ووصف    ( 8) يمكنك في الدراسة الموجودة تسمية  ال يمكن حذفه.(     غير المصنف   لالئحة الموجودة على اليسار.  )ذراع العالج 
 .  Create Treatment Arm   (10 )أذرع العالج المراد إضافتها للدراسة باستخدام زر إنشاء ذراع عالج    ( 9) 
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 محو دراسة

ال يمكن محو الدراسة التي توجد .  Delete Studyلحذف تعريف دراسة نهائيًا، انقر على زر محو دراسة 
  فحوصات مرتبطة بها.  وإلجراء ذلك يجب إما ربط الفحوصات بدراسة مختلفة من خالل اختيار كل فحص والنقر على تعديل

واختيار دراسة مختلفة في محرر الفحص. أو إذا لم تكن هناك بيانات تم الحصول عليها لهذا الفحص،  ، Edit Examالفحص 
بناًء على حالة الفحص، يمكن للبرنامج .  Delete Examفإن الفحص نفسه يمكن محوه من خالل النقر على محو الفحص  

 ، قبل محو الفحص نفسه. هملة في هذا الفحص أوالً القيام بكل ذلك أوتوماتيكيًا، أو قد يشترط حذف عمليات الفحص الم
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 معلومات المريض 

جميع المرضى الذين تم إدخال   Patient / Examفي تبويب المريض/الفحص  (1)تعرض الالئحة األساسية  
. وتظهر ( 2)بياناتهم في قاعدة البيانات.  وتظهر الئحة الفحوصات التي تم إجراؤها على هذا المريض في الالئحة على اليمين 

التفاصيل األخرى للمريض المختار في المربعات الموجودة أسفل الئحة الفحص، في المجموعة المسماة عرض تفاصيل 
 . View Patient Details (3)المريض 

.  يمكن تعديل هذه التفاصيل Add Patient  (4)يمكن إضافة مريض جديد من خالل النقر على زر إضافة مريض 
.  يمكن حذف سجل المريض غير المستخدم من خالل  Edit Patient  (5)ل النقر على زر تعديل المريض فيما بعد من خال

، إال أن البرنامج لن يسمح للمستخدم بمحو مريض إذا كان هناك فحص  Delete Patient  (6)النقر على زر محو مريض 
 يحتوي على بيانات لهذا المريض.

 

 : تبويب المريض / الفحص  4الشكل 
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 إضافة مريض

إنشاء سجل   للفحص، يمكن  يأتي مريض جديد  أوتوماتيكيًا.عندما  المسح  بيانات  يتم جمع  المريض بحيث   بمعلومات هذا 

 إلدخال معلومات مريض جديد: 

 . Patient/Examانتقل إلى تبويب المريض/الفحص   .1

الشاشة، فيتم   Add Patientانقر على زر إضافة مريض   .2 المرضى، بالقرب من أسفل  الذي يظهر أسفل الئحة 
 . Add Patientفتح مربع حوار إضافة المريض 

 

 : مربع حوار إضافة المريض 5الشكل 

الُمعّرف   .3 األول    IDأدخل  العائلة    Firstواالسم  الميالد )  MRNورقم    Lastواسم  وتاريخ  الطبي(،  السجل  رقم 
DOB   واخترM ( أو )ذكرF ( .حسب نوع المريض )أنثى 

 

 ملحوظة
  IDبحفظ سجل المريض إال بعد اختيار نوع المريض، وإدخال قيم الُمعّرف  InVivoVueلن يسمح برنامج 

فريدة: في حالة وجود مريض  MRNورقم السجل الطبي  IDوكال حقلي االسم.  يجب أن تكون قيم الُمعّرف  
كود خطأ، ولن يتاح زر الحفظ   InVivoVueيحمل نفس الُمعّرف أو رقم السجل الطبي، يعرض برنامج 

اختياري، ولكن إذا تم إدخال رقم، فيجب أن يكون   MRNحقل رقم السجل الطبي .  Save & Exitوالخروج 
 فريًدا. 

يعرض  ، Lastواسم العائلة  Firstباإلضافة إلى ذلك إذا ُوجد مريض آخر يحمل نفس تركيبة االسم األول 
 رًرا. أيقونة تحذير.  ولكن يمكن حفظ سجل المريض الذي يحمل اسًما مك InVivoVueبرنامج 

كبادئة توضع قبل   ID.  يستخدم الُمعّرف إدخال أية عالمات غير الحروف واألرقام IDال يقبل حقل الُمعّرف 
أسماء ملفات البيانات التي تم تجميعها لهذا المريض. ونظًرا ألن الُمعّرف سوف يستخدم كجزء من اسم  

 الملف، لذلك فهو مقتصر على الحروف واألرقام. 
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لعيني   Axial Lengthوالطول المحوري    Refractive Errorإذا كنت تعرف القيم الخاصة بالخطأ االنكساري   .4
 هذا المريض، فيمكنك إدخالها اآلن، وإال، فاترك القيم االفتراضية.

  Notesسواًء أثناء إنشاء السجل أو بعد ذلك. سوف يتم عرض أية ملحوظات  ،  Notesيمكن إضافة ملحوظات   .5

 عند اختيار هذا المريض.  Patient/Examب المريض/الفحص  في تبوي

لحفظ السجل الجديد وغلق مربع  ،  Save & Exitعند انتهائك من إدخال البيانات، انقر على زر الحفظ والخروج   .6
 الحوار. 

في    View Patient Detailsبعد إنشاء السجل يمكنك رؤية بيانات المريض في مربع مجموعة عرض تفاصيل المريض  
 . Patient/Examأسفل يمين تبويب المريض/الفحص 

 

 المريض المجهول 

في بعض األحيان ال يتوفر الوقت الكافي إلدخال بيانات المريض قبل إجراء الفحص.  إذا بدأ الفحص قبل إنشاء مريض 
.  المريض المجهول هو عنصر المجهولجديد، أو اختيار مريض موجود من الالئحة، فإنه يتم إلحاقه أوتوماتيكيًا بالمريض  

برنامج   يمتلك  ال  التي  للبيانات  المرضى    InVivoVueنائب  جميع  مثل  معه  التعامل  ويمكن  لها.  تعريفية  معلومات  أي 
اآلخرين: أي يمكن إجراء الفحوصات وإجراء عمليات المسح وإنشاء التقارير … ولكن ال توجد معلومات تحدد هوية الحالة  

يسعفهم ال  الذين  المستخدمين  على  التسهيل  هو  األمر  هذا  من  الغرض  أن  من  الرغم  وعلى  أحد    الفعلية.   قبل  الوقت 
 ال توصي بالتأخير في إدخال البيانات السريرية من دون داع.  Leicaالفحوصات غير المخطط لها، إال أن 

الُمعّرف   حقل  ويحتوي  المرضى.   الئحة  أول  في  دائًما  المجهول  المريض  مجهول   IDيظهر  كلمة  على  به  الخاص 
Anonymous . 

 

 يض المجهول : المر6الشكل 

في النهاية من المفيد إدخال تفاصيل المريض المجهول، أو تحديد هويته من خالل اختيار مريض موجود.  ويمكن القيام بهذا 
اإلجراء في أي وقت: قبل أو أثناء أو بعد الفحص، في الجلسة أو بعدها، في تاريخ الفحص أو في وقت الحق.  خطوات 

 .تحديد هوية المرضى المجهولينض محددة في قسم دورة العمل اليومية بخصوص طريقة إلغاء صفة المجهول عن مري

 

 ملحوظة
عند تخصيص مريض مجهول ألحد المرضى الموجودين، سوف يُطلب من المستخدم تأكيد أن المستخدم 

 الموجود المختار صحيح. 

 

 تعديل مريض

سوف تحتاج من وقت آلخر إلى تحديث السجالت، إلضافة معلومات من الفحوصات األخيرة أو إضافة ملحوظات للملفات.  
 اتبع الخطوات التالية لتحديث السجالت:

 (. 4 الشكل) Patient/Examلفحص اختر تبويب المريض/ا .1

استخدام  .2 يتم  المجهول، سوف  المريض  اختيار  تم  إذا  واختره.   فيه  التغيير  تود  الذي  المريض  ابحث عن سجل 
ويلتحق  المجهول،  بالمريض  ارتباطه  الحالي  الفحص  ويفقد  جديد،  مريض  سجل  إنشاء  في  المدخلة  البيانات 

 لمريض الجديد. با
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المريض   .3 تعديل  زر  على  انقر  التبويب،  أسفل  المريض ،  Edit Patientفي  تعديل  حوار  مربع  فتح   فيتم 
Edit Patient ( 8الشكل .) 

 

 : أزرار إضافة وتعديل ومحو المريض. 7الشكل 

 قم بإدخال المعلومات الجديدة وتحديث المعلومات الموجودة حسب المطلوب بالنسبة للسجل.   .4

لحفظ السجل الجديد وغلق مربع ،  Save & Exitعند انتهائك من تحديث البيانات، انقر على زر الحفظ والخروج   .5
 الحوار. 

المريض   تفاصيل  عرض  مجموعة  مربع  في  التغييرات  رؤية  يمكنك  السجل  تحديث   ، View Patient Detailsبعد 
 . Patient/Examفي أسفل يمين تبويب المريض/الفحص 

 

 : مربع حوار تعديل المريض 8الشكل 

 

 محو سجل مريض 

من الفحوصات. إذا كانت الفحوصات موجودة ولكنها ال تحتوي على بيانات،    ايمكنك محو سجل أحد المرضى إذا كان خاليً 
 يمكنك محو الفحوصات للتمكن من محو سجل المريض. اتبع هذه الخطوات لمحو السجالت: 

 . Patient/Examاختر تبويب المريض/الفحص    .1

 لذي تود محوه واختره. ابحث عن سجل المريض ا .2

(، فيتم فتح مربع رسالة تأكيد المحو 4  الشكل)  Delete Patientفي أسفل التبويب، انقر على زر محو مريض   .3
Confirm Delete . 
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نعم   .4 الزر  على  انقر  المريض،  سجل  محو  تريد  أنك  متأكد  كنت  قاعدة  ،  Yesإذا  من  السجل  محو  يتم  وسوف 
 البيانات. 

 البحث عن مريض 

البيانات تحت قاعدة  بعينه. يسمح  إذا كانت  البحث عن مريض  الصعب  فقد يكون من  المرضى،  وي على الئحة طويلة من 
ابدأ    InVivoVueبرنامج   المعينين.  المرضى  على  العثور  في  لمساعدتك  طرق،  بعدة  المرضى  الئحة  وترتيب  بفلترة 

 . Patient/Examباالنتقال إلى تبويب المريض/الفحص  

مريض  • عن  البحث  مجموعة  مربع  في  حقل  أي  في  التعريفية  المعلومات  بإدخال  قم  خاص،  سجل  عن   للبحث 
Find Patient  .  المريض لُمعّرف  إدخالك  الطبي    IDمع  السجل  رقم  األول    MRNأو  االسم  اسم    Firstأو  أو 

برنامج  ،  Lastالعائلة   إدخالك.   InVivoVueيقوم  يطابقك  الذي  األول  السجل  تفاصيل    باختيار  ازدادت  وكلما 
 إدخالك، كان التطابق أكثر دقة. 

 

 : مربع مجموعة البحث عن مريض 9الشكل 

عن أول    InVivoVueسوف يبحث برنامج  ،  Lastفي حقل اسم العائلة    Smithعلى سبيل المثال، إذا قمت بكتابة  
في    Smithfوبمجرد إدخال حرف تال، مثل  .  Annie Smithيتم اختيار  :  Smithمريض يبدأ اسم العائلة له بـ  

جميع .   Robert Smithfieldويختار    Annie Smithاسم    InVivoVueيتجاوز برنامج    Lastمربع اسم العائلة  
 مربعات البحث األربعة تعمل بنفس الطريقة. 

الذين • المرضى  سبيل   الختيار  على  بالفلتر.  االختيار  مربعات  من  أكثر  أو  مربع  على  بالتأشير  قم  يتم عرضهم، 
المثال الختيار المرضى فقط الذين لهم فحوصات تخص دراسة معينة، قم بالتأشير على مربع فلترة حسب الدراسة  

Filter by study  ،المرضى فقط الذين    واختر الدراسة التي تريد البحث عن سجالت لها: يتم في الالئحة عرض
لهم فحوصات مرتبطة بالدراسة المختارة. أو لعرض المرضى فقط الذين أجري لهم فحص خالل شهر معين، قم  

الفحص   تاريخ  فلترة حسب  المناسبة من    Filter by exam dateبالتأشير على مربع  التواريخ    Fromواختير 

 نطاق التاريخ المحدد. يتم عرض المرضى فقط الذين أجري لهم فحص خالل : Toوإلى 
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 : فلترة واختيار المرضى في مربع مجموعة الئحة المرضى 10الشكل 

 

يمكن دمج أكثر من فلتر معًا: للبحث عن المرضى الذين أجري لهم الفحص بمعرفة مسؤول فحص معين كجزء   •
الدراسة   فلترة حسب  بالتأشير على مربع  قم  فلترة حسب مسؤول   Filter by studyمن دراسة محددة،  ومربع 

لمطابقين لكال المعيارين وحدد االختيارات المناسبة. سوف يتم عرض المرضى ا   Filter by examinerالفحص  
 فقط.

إذا تم فلترة العرض وأنت تريد رؤية الئحة المرضى كاملة مرة أخرى، فقط انقر على زر عرض جميع المرضى   •
Display All Patients   .   .فيتم إلغاء اختيار جميع مربعات الفلترة المختارة، وعرض الالئحة الكاملة مرة أخرى

 إال إذا كانت الالئحة مفلترة.الحظ أن هذا الزر ال يظهر 

(. 10الشكل  لترتيب الئحة المرضى، انقر على أي من رؤوس األعمدة لترتيب الالئحة بالقيم الموجودة في العمود )  •
أس العمود للتنقل بين الترتيب التصاعدي والتنازلي.  ترتيب الالئحة لن يؤثر على المرضى  انقر مرة أخرى على ر 

 المعروضين، ولكن فقط على ترتيبهم، بعبارة أخرى، إذا كانت الالئحة مفلترة، فسوف تظل مفلترة بعد ترتيبها.

 معلومات الطبيب ومسؤول الفحص

 إنشاء سجل طبيب 

ترتبط سجالت الطبيب بالفحوصات، ويمكن اختيار سجل في كل مرة يتم فيها إنشاء فحص جديد. إذا كان سجل المريض  
ريض. يمكنك أيًضا الذي تريده ليس موجوًدا في النظام، يمكنك إنشاء سجل في نفس الوقت الذي تضيف به فحًصا لسجل الم

للمستشفى أو   المثال، في حالة انضمام طبيب جديد  إدارية، على سبيل  إنشاء سجل طبيب بمعزل عن أي فحص، كوظيفة 
أو  للمرضى  الفحوصات  إلجراء  مستعًدا  تكون  عندما  متوفًرا  يكون  بحيث  السجل  إضافة  يمكنك  بك،  الخاصة  العيادة 

 المريضات التابعين له. 

 إلنشاء سجل طبيب:  اتبع هذه الخطوات

،  ...Setup Examiners & Physiciansإعداد مسؤولي الفحص واألطباء    Toolsاختر من قائمة األدوات   .1
المريض/الفحص   تبويب  من  واألطباء   Patient/Examأو  الفحص  مسؤولي  إعداد  زر  على   انقر 

Setup Examiners & Physicians  .واأل الفحص  مسؤولي  إعداد  حوار  مربع  فتح   Setupطباء  يتم 

Examiners & Physicians . 
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 : قائمة األدوات مع إعداد مسؤولي الفحص واألطباء... 11الشكل 

 

 

 للفحص/إضافة فحص : زر إعداد مسؤولي الفحص واألطباء على الجانب األيمن لمربع تحديد القيم االفتراضية 12الشكل 

 . <NEW PHYSICIAN>في مربع مجموعة اختيار طبيب بأسفل مربع الحوار، اختر طبيب جديد  .2

للطبيب للسجل الجديد. )يجب أن تكون تركيبة االسم  Last Nameواسم العائلة    First Nameأدخل االسم األول   .3
 واألول واسم العائلة فريدة في النظام الخاص بك.( 

 .Create New Physicianطبيب جديد   انقر على زر إنشاء .4

لغلق مربع الحوار،    OKإذا احتجت إلنشاء سجل طبيب آخر، كرر الخطوات السابقة، وإال فقم بالنقر على الزر   .5
 وبذلك يكون السجل الجديد متاًحا لالختيار في الفحوصات الجديدة.

 

 : إنشاء طبيب جديد 13الشكل 
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 تعديل سجل طبيب 

يمكنك تعديل سجل طبيب بغض النظر عن ارتباطه بأي فحوصات. قد تحتاج لتعديل السجل إذا قم الطبيب بتغيير اسمه أو 
 اسمها.

 اتبع الخطوات التالية لتغيير سجل الطبيب:

، أو  ...Setup Examiners & Physiciansإعداد مسؤولي الفحص واألطباء    Toolsاختر من قائمة األدوات   .1
 Setup Examinersانقر على زر إعداد مسؤولي الفحص واألطباء  Patient/Examمن تبويب المريض/الفحص  

& Physicians  يتم فتح مربع حوار إعداد مسؤولي الفحص واألطباء .Setup Examiners & Physicians . 

 بأسفل مربع الحوار، اختر اسم الطبيب المراد تغيير سجله.  Select Physicianفي مربع مجموعة اختيار طبيب   .2

 

 : تعديل سجل طبيب سبق إنشاؤه 14الشكل 

األول   .3 االسم  بتغيير  العائلة    First Nameقم  للسجل.    Last Nameواسم  ضروري  هو  ما  حسب   للطبيب 
 )يجب أن تكون تركيبة االسم واألول واسم العائلة فريدة في النظام الخاص بك.( 

 . Save Changesانقر على زر حفظ التغييرات  .4

لغلق مربع   OKإذا احتجت إلى تغيير سجل طبيب آخر، قم بتكرار الخطوات السابقة، وإال فقم بالنقر على الزر   .5
التغييرات على جميع الفحوصات الموجودة، ويصبح السجل المحدث متاًحا لالختيار للفحوصات   الحوار. تنعكس

 الجديدة. 

 

 محو طبيب 

برنامج  يحذرك  الطبيب.  بهذا  مرتبطة  فحوصات  هناك  تكون  أال  بشرط  البيانات  قاعدة  من  الطبيب  سجالت  محو  يمكنك 
InVivoVue لك ويمنعك من محو سجل طبيب مرتبطة به بعض الفحوصات.من ذ 

 اتبع الخطوات التالية لمحو سجل طبيب: 

،  ...Setup Examiners & Physiciansإعداد مسؤولي الفحص واألطباء    Toolsاختر من قائمة األدوات   .1
المريض/الفحص   تبويب  من  واألطباء   Patient/Examأو  الفحص  مسؤولي  إعداد  زر  على   انقر 

Setup Examiners & Physicians  واألطباء الفحص  مسؤولي  إعداد  حوار  مربع  فتح  يتم   .Setup 

Examiners & Physicians. 

 بأسفل مربع الحوار، اختر اسم الطبيب المراد محو سجله.  Select Physicianفي مربع مجموعة اختيار طبيب   .2

 (. 14الشكل ) Delete Physicianانقر على زر محو الطبيب  .3

الزر   .4 السابقة، وإال فقم بالنقر على  لغلق مربع    OKإذا احتجت إلى محو سجل طبيب آخر، قم بتكرار الخطوات 
 حوار، ويصبح السجل القديم غير متاح لالختيار في الفحوصات.ال
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 إنشاء سجل مسؤول الفحص

الفحص بالفحوصات، ويمكن اختيار سجل في كل مرة يتم فيها إنشاء فحص جديد. في حالة عدم   ترتبط سجالت مسؤول 
لمسؤو النظام  في  سجل  مباشرة.  وجود  الفحص  إضافة  قبل  سجل  إنشاء  يمكنك  الفحص،  بإجراء  سيقوم  الذي  الفحص  ل 

بالطبع لن تضطر النتظار الفحص حتى تقوم بإدخال تفاصيل الزميل الجديد الذي انضم للمستشفى أو العيادة الخاصة بك،  
 يمكنك اتباع الخطوات التالية في الوقت المناسب لك.

 التالية إلنشاء سجل مسؤول الفحص: اتبع الخطوات 

،  ...Setup Examiners & Physiciansإعداد مسؤولي الفحص واألطباء    Toolsاختر من قائمة األدوات   .1
المريض/الفحص   تبويب  من  واألطباء   Patient/Examأو  الفحص  مسؤولي  إعداد  زر  على   انقر 

Setup Examiners & Physiciansمس إعداد  حوار  مربع  فتح  يتم  واألطباء  .  الفحص   ؤولي 
Setup Examiners & Physicians. 

بأعلى مربع الحوار اختر مسؤول فحص جديد    Select Examinerفي مربع مجموعة اختيار مسؤول الفحص   .2
<NEW EXAMINER> . 

 مسؤول الفحص بالسجل الجديد. يجب أن يكون االسم المدخل فريًدا في نظامك. Nameأدخل اسم  .3

 إلضافة سجل.  Create New Examinerانقر على زر إنشاء مسؤول فحص جديد  .4

 

 : إنشاء مسؤول فحص جديد 15الشكل 

لغلق مربع الحوار عند    OKإذا احتجت إلنشاء سجل مسؤول فحص آخر، كرر الخطوات السابقة، انقر على الزر   .5
 الفحص الجديد بالفحوصات الجديدة على الفور.االنتهاء. يمكن ربط معلومات مسؤول 

 

 تعديل سجل مسؤول الفحص

مسؤول  قم  إذا  السجل  لتعديل  تحتاج  قد  فحوصات.  بأي  ارتباطه  عن  النظر  بغض  الفحص  مسؤول  سجل  تعديل  يمكنك 
 الفحص بتغيير اسمه أو اسمها. 

 ت التالية لتعديل سجل مسؤول الفحص: اتبع الخطوا

،  ...Setup Examiners & Physiciansإعداد مسؤولي الفحص واألطباء    Toolsاختر من قائمة األدوات   .1
المريض/الفحص   تبويب  من  واألطباء   Patient/Examأو  الفحص  مسؤولي  إعداد  زر  على   انقر 

Setup Examiners & Physicians  .  إعداد حوار  مربع  فتح  واألطباء يتم  الفحص   مسؤولي 
Setup Examiners & Physicians. 

بأسفل مربع الحوار، اختر اسم مسؤول الفحص   Select Examinerفي مربع مجموعة اختيار مسؤول الفحص   .2
 المراد تغيير سجله. 

 مسؤول الفحص حسب الرغبة. يجب أن يظل االسم المدخل فريًدا في نظامك. Nameقم بتغيير اسم  .3

 . Save Changesانقر على زر حفظ التغييرات  .4
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 : تعديل ومحو مسؤول الفحص 16الشكل 

بالنقر على الزر   .5 لغلق مربع    OKإذا احتجت إلى تغيير سجل مسؤول فحص آخر، قم بتكرار الخطوات السابقة، وإال فقم 
 الحوار. تنعكس التغييرات على جميع الفحوصات الموجودة، ويصبح السجل المحدث متاًحا لالختيار للفحوصات الجديدة. 

 

 محو مسؤول فحص 

هذا.   الفحص  بمسؤول  تكون هناك فحوصات مرتبطة  أال  البيانات بشرط  قاعدة  الفحص من  يمكنك محو سجالت مسؤول 
 من ذلك ويمنعك من محو سجل مسؤول فحص مرتبطة به بعض الفحوصات. InVivoVueيحذرك برنامج 

 فحص: اتبع الخطوات التالية لمحو سجل مسؤول ال

،  ...Setup Examiners & Physiciansإعداد مسؤولي الفحص واألطباء    Toolsاختر من قائمة األدوات   .1
المريض/الفحص   تبويب  من  واألطباء   Patient/Examأو  الفحص  مسؤولي  إعداد  زر  على   انقر 

Setup Examiners & Physicians  . واألطباء الفحص  مسؤولي  إعداد  حوار  مربع  فتح   يتم 
Setup Examiners & Physicians. 

بأسفل مربع الحوار، اختر اسم مسؤول الفحص   Select Examinerفي مربع مجموعة اختيار مسؤول الفحص   .2
 المراد تغيير محوه. 

 (. 16الشكل ) Delete Examinerانقر على زر محو مسؤول الفحص  .3

إذا احتجت إلى تعديل أو محو سجل مسؤول فحص آخر، قم بتكرار الخطوات السابقة، وإال فقم بالنقر على الزر   .4
OK  .لغلق مربع الحوار، ويصبح السجل القديم غير متاح لالختيار في الفحوصات 

 

 معلومات الفحص

 فحص جديد إنشاء

لم يتخذ  إذا  المجهول.   للمريض  إنشاء فحص أوتوماتيكيًا  فإنه يتم  للمرة األولى في يوم محدد،  البرنامج  عندما يتم تشغيل 
 الفحص.  بهذاالمستخدم أي إجراء الختيار مريض مختلف قبل الحصول على البيانات، فسوف يتم ربط هذه البيانات 

ابد الفحص لمريض معروف،  المريض/الفحص  ولكن إلجراء  المريض في تبويب  .  Patient / Examأ باختيار اسم هذا 
 بعد ذلك، إلنشاء فحص جديد لمريض معروف، يمكنك إجراء أي مما يلي:

يتم إنشاء فحص جديد  .  Patient / Examفي تبويب المريض/الفحص    Add Examانقر على زر إضافة فحص   •
 يحتوي على مسح واحد معلق. 
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ل  • الفحص  اختر فحًصا خضع  المريض سابقًا، وانقر على زر نسخ  فيتم إنشاء فحص يحتوي .   Copy Examه 
 على نفس مجموعة عمليات المسح التي تم إجراؤها في الفحص السابق، بنفس الترتيب. 

يتم  .  Add Examوقم بفتح الئحة إجراءات الفحص المنسدلة واختر إضافة فحص   Imagingانتقل إلى تبويب التصوير   •
 إنشاء فحص جديد يحتوي على مسح واحد معلق. 

 

 وافتح قائمة إجراءات الفحص المنسدلة واختير واحًدا من إجراءات النسخ.  Imagingانتقل إلى تبويب التصوير  •

o   إذا قمت باختيار نسخ الفحصCopy Exam ،  فسيتم إنشاء فحص جديد يحتوي على نفس مجموعة
 عمليات المسح، بنفس ترتيب الفحص الحالي. 

o   العين األخرى(إذا قمت باختيار نسخ الفحص( Copy Exam ،  فسيتم إنشاء فحص جديد يحتوي على
كن كل عمليات المسح التي تم إنشاؤها نفس مجموعة عمليات المسح، بنفس ترتيب الفحص الحالي.  ول

في الفحص الجديد، والعكس صحيح.  )بعض  (OS)سيتم إنشاؤها للعين اليسرى  ، (OD)للعين اليمنى 
المستخدمين يفضل فصل جميع عمليات مسح العين اليمنى في فحص واحد، وجميع عمليات مسح العين  

 اليسرى في فحص آخر.(

أنشئ التي  الطريقة  النظر عن  عند    بغض  العناية  فتوخي  به.   الصحيحة  المعلومات  فكن حريًصا على ربط  الفحص،  بها 
 إدخال هذه المعلومات سوف تسهل عليك تحديد أماكن بيانات الفحص في المستقبل.

 اختر مسؤول الفحص الذي سيقوم بإجراء الفحص من الالئحة المنسدلة الختيار مسؤول الفحص  .1
Select examiner . 

 لذي سوف يشرف على الفحص ويراجع نتائجه من الالئحة المنسدلة الختيار الطبيب اختر الطبيب ا .2
Select physician . 

 . Select studyاختر الدراسة التي سوف يتم ربط نتائج هذا الفحص بها من الالئحة المنسدلة الختيار الدراسة  .3

 . Select treatment armاختر الفئة التي سيتم ربط نتائج هذا الفحص بها من الالئحة المنسدلة الختيار ذراع العالج   .4

 تعديل سجل الفحص 

يمكنك تعديل سجل الفحص فقط في اليوم الذي تم فيه إنشاؤه. يمكنك تغيير الطبيب ومسؤول الفحص والدراسة المرتبطة به 
 ذراع العالج. وإلجراء ذلك اتبع الخطوات التالية: و

(، اختر سجل المريض الذي يحتوي على الفحص التي  4الشكل  )  Patient/Examفي تبويب المريض/الفحص   .1
 تريد تعديله.

اختر الفحص الذي تريد تعديله، فيتم إتاحة زر تعديل ،  Patient Examsفي مربع مجموعة فحوصات المريض   .2
 . Edit Examالفحص 

 لفتح محرر الفحص.  Edit Examانقر على زر تعديل الفحص  .3
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 : توجد أزرار تعديل الفحص ومحو الفحص فوق مربع حوار عرض تفاصيل المريض 17الشكل 

 Notesوأدخل أي مالحظات  ،  Treatment Armمختلفة أو ذراع عالج   Studyفي مربع الحوار، اختر دراسة  .4

 .Physicianمختلف أو طبيب  Examinerحول الفحص. اختر مسؤول فحص 

الفحص   .5 مسؤول  اسم  إدخال  الطبيب    Examinerيمكن  إضافة    Physicianأو  حقول  في   ...  جديدالجديد 
Add New... ...إذا لم تقم بإدخال أسماء جديدة ألي منهما، انقر على زر إنشاء .Create...   لحفظ االسم واختره

 حالي. للفحص ال

 

 ملحوظة
يمكنك تعديل معلومات الفحص فقط في اليوم الذي تم إنشاء الفحص فيه. بعد تاريخ إنشاء الفحص،  
 يمكنك فقط إدخال المالحظات المرتبطة بالفحص. جميع الحقول األخرى تكون غير متاحة للتعديل. 

بأسفل    Save Changesبعد انتهائك من إجراء جميع التغييرات على سجل الفحص، انقر على زر حفظ التغييرات  
 (. 18الشكل مربع الحوار )
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 : مربع حوار تفاصيل الفحص 18الشكل 

 

 محو فحص 

ال يمكنك محو سجل فحص إال في حالة عدم وجود عمليات مسح محفوظة مرتبطة به. إذا كان الفحص يحتوي على علميات 
 حتى تستطيع محو الفحص. اتبع الخطوات التالية لمحو فحص مطابق للمعايير:  أوالً   مسح معلقة أو مهملة، يمكنك محوها هي 

المريض/الفحص   .1 تبويب  تريد  4  الشكل)  Patient/Examفي  الذي  الفحص  على  يحتوي  الذي  السجل  اختر   ،)
 محوه. 

اختر الفحص الذي تريد محوه. إذا كان الفحص يوافق  ،  Patient Examsفي مربع مجموعة فحوصات المريض  .2
 . متاًحا Delete Examمعايير المحو، يكون زر محو الفحص 

لعرض    Start Examأما إذا كان الفحص يحتوي على أية عمليات مسح معلقة، فقم بالنقر على زر بدء الفحص   .3
إذا كان تاريخ الفحص في الماضي، انقر على زر مراجعة الفحص  . )  Imaging  التفاصيل في تبويب التصوير  

Review Exam ). 
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 الفحوصات أسفل مربع فحوصات المريض. زر بدء الفحص متاح : 19الشكل 

لمحو المسح    Delete Selected Scanاختر كل فحص معلق يحين دوره، وانقر على زر محو المسح المختار   .4
 من الالئحة. 

 . Patient/Examعندما يتم محو جميع عمليات المسح، قم بالعودة إلى تبويب المريض/الفحص  .5

 . Confirm Deleteفيتم فتح مربع رسالة تأكيد المحو ، Delete Examص انقر على زر محو الفح .6

 وسوف يتم محو السجل من قاعدة البيانات. ،  Yesإذا كنت متأكد أنك تريد محو السجل، انقر على الزر نعم  .7

 

 : مربع رسالة تأكيد المحو 20الشكل 

 البحث عن فحص

  Patient Examsن من خالل النقر على شريط العنوان في الئحة فحوصات المريض  يمكنك الفلترة على فحص معي

 (. يؤدي ذلك إلى ترتيب الالئحة حسب رأس هذا العمود.  19الشكل )
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 تبويب التصوير 

 عرض عام 

 

 : تبويب التصوير 21الشكل 

.  Envisuعلى معلومات والعديد من المتحكمات للتحكم في التصوير بجهاز  Imagingيحتوي تبويب التصوير 
اسم المريض الحالي والُمعّرف ورقم السجل  Patient Information Section (1 )يوضح قسم معلومات المريض 

 الطبي الخاصين به.  

لتعديل المريض الحالي    على أية إجراءات متاحةPatient Actions  (2 )يحتوي الزر المجزأ إلجراءات المريض 
أو إنشاء مريض جديد. والقيمة االفتراضية لهذا الزر مضبوطة على تعديل تفاصيل المريض. يتيح إجراء تعديل تفاصيل  

للمستخدم تعديل تفاصيل المريض الموجود. ويسمح إجراء إلحاق المريض  Edit Patient Details  (2 )المريض 
Associate Patient  (2 )إلحاق فحص مجهول بالمريض الحالي، مما يتيح للمستخدم بدء التصوير بشكل للمستخدم ب

وإلحاق هذا الفحص بالمريض الحالي بعد االنتهاء منه. يتيح إجراء اختيار المريض  InVivoVueفوري بعد فتح برنامج 
Select Patient  (2 )مريض المختار. يوضح  للمستخدم تحديد هوية المريض المجهول، والبدء الفوري في فحص جديد لل

 تاريخ ووقت الفحص الحالي وحالته.  Exam Information Section  (3 )قسم معلومات الفحص 

على أية إجراءات متاحة لتعديل الفحص الموجود  Exam Actions  (4  )يحتوي الزر المجزأ إلجراءات الفحص 
للمستخدم تعديل تفاصيل الفحص الموجود.   (4)أو إنشاء فحص جديد أو نسخ الفحص الحالي. يتيح إجراء تعديل الفحص 

إلى إضافة فحص جديد للمريض المختار حاليًا. يقوم إجراء نسخ الفحص  Add Exam  (4 )يؤدي إجراء إضافة فحص 
Copy Exam (4 )  بعمل نسخة من الفحص الحالي بكل ما يحتويه من عمليات مسح معلقة. يقوم إجراء نسخ الفحص
بعمل نسخة من الفحص الحالي بكل ما يحتويه من عمليات مسح  Other Eye(  (4)( Copy Exam )العين األخرى(

للمستخدم تعديل  Edit Exam Notes  (5 )معلقة مع اختيار العين المقابلة مثل األصل. يتيح زر تعديل مالحظات الفحص 
 .Imagingالمالحظات الخاصة بالفحص الحالي من تبويب التصوير 

للمستخدم ربط الفحص الحالي بطبيب موجود. يتيح زر اختيار مسؤول الفحص  Physician   (6  )يتيح زر اختيار الطبيب  
Examiner   (6  )  للمستخدم ربط الفحص الحالي بمسؤول فحص موجود. يتيح زر اختيار مسؤول الدراسةStudy   (7  )  للمستخدم

ومعامل    )Eye )25والعين  File Name   (8  )اسم ملف المسح المختار حالًيا  ربط الفحص الحالي بدراسة موجودة. يتم أيًضا عرض  
 . Index of Refraction   (9 )االنكسار  
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. قم بتحميل Select Configuration  (24)قم بتغيير التهيئات باستخدام مربع الحوار المنسدل الختيار التهيئة 
. يتيح دليل التشغيل السريع  Load Protocol  (10)كول بروتوكول باستخدام مربع الحوار المنسدل لتحميل البروتو

QuickStart Grid (11 )  للمستخدم التنقل السريع بين أنواع المسح. قم بتعديل المسح الحالي باستخدام نافذة التحكم
أو  Preset Scan  (17 ). قم بإضافة مسح مضبوط مسبقًا Dynamic Scan Control (16)الديناميكي في المسح 

 فة مسح مخصص باستخدام الزر الموجود بأقصى يمين المتحكم. إضا

يمكن اختيار األنواع أثناء نمط التوجيه ولكن ال يمكن التنقل أثناء نمط التشغيل الحر. يتم تشغيل نمط التوجيه 
. بمجرد  Free Run (13). ويتم تشغيل نمط التشغيل الحر باستخدام ز التشغيل الحر Aim (12)باستخدام زر التوجيه 

مما يتيح للمستخدم بدء التقاط صورة خاطفة ، Snapshotالضغط على زر التوجيه، يتحول إلى زر التقاط صورة خاطفة 
. قم بحفظ Save  (14)للموضع المستهدف. احتفظ بالبيانات التي تم الحصول عليها من خالل الضغط على زر الحفظ 

 .    Save OCU?  (15 )ع االختيار بيانات الطيف األولية من خالل التأشير على مرب

. يتم عرض نافذة عرض الكثافة الحجمية  B-Scan Window  (18 )في النافذة  OCTيتم عرض صورة 
Volume Intensity Projection )VIP( )19(  بجانب المسحB . ويتم استبدال هذه النافذة بالمسح الموجه المتعامد عند

 المعروض حاليًا.   Bموضع المسح Display Line  (24 )إتاحة نمط التوجيه. يحدد خط العرض 

  B-Scan Context Menuإلى عرض قائمة السياق الخاصة بهذا المسح    Bيؤدي النقر بالزر األيمن على نافذة المسح  

.  Bاختيار كل من مقاييس الُسمك التي يمكن استخدامها مع المسح      Caliper(. تتيح قائمة مقياس الُسمك  23الشكل  و   22الشكل  ) 
يئة التسمية  مربع حوار تهيئة مقياس الُسمك، والذي يسمح للمستخدم بته   Configure Calipersتعرض قائمة مقاييس الُسمك  

إلى      Save Calipersوالقفل األفقي أو الرأسي وعرض العالمات الخاصة بمقاييس الُسمك. يؤدي زر حفظ مقاييس الُسمك  
العالمات    Fiducial Visibleحفظ تهيئة مقياس الُسمك الحالي الستخدامه الحًقا. يعرض زر عرض عالمات إطار الصورة  

خدامها أثناء التصوير للتأكد من أن المسح محدد على نفس الموضع في كل مرة. يتيح لك زر  المرجعية على الشاشة التي يمكن است 
تحديد لون العالمات المرجعية إلطار الصورة. أما زر وضع عالمات إطار    Fiducial Colorألوان عالمات إطار الصورة  

 . ألعلى نافذة العرض فيقوم بتغيير موضع العالمات المرجعية بالنسبة    Fiducial Positionالصورة  

 

 قائمة  مقياس الُسمك ، B: قائمة سياق المسح 22الشكل 
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 قائمة موضع عالمات إطار الصورة  ، B: قائمة سياق المسح 23الشكل 

( على قائمة مقياس الُسمك 24الشكل  )   The VIP Context Menuتحتوي قائمة سياق عرض الكثافة الحجمية   
Caliper      لوضع مقاييس الُسمك على نافذة عرض الكثافة الحجميةVIP   ( في نافذة   قابل للتهيئة في خيار تهيئة مقاييس الُسمك

  ( I) والسفلية    ( N) واألنفية    ( S) بتغيير عرض العالمات العلوية      SNIT Labels Visibleيقوم خيار (. Bسياق المسح  
تفترض هذه العالمات اتجاه معين بناًء على التهيئة . Bمسح  وال   VIPبنافذتي عرض الكثافة الحجمية    ( T) والصدغية  

 .  بعرض خط العرض األخضر   Cursor Visibleيقوم خيار عرض المؤشر .  InVivoVueالمستخدمة عند تحميل برنامج  

 

 VIP: قائمة سياق عرض الكثافة الحجمية 24الشكل 

 

 ملحوظة
ال يكون اتجاه العالمات دقيقًا إال عندما يتم مسك الفاحص في الوضع  SNITعند استخدام عالمات  

 )وضع االستلقاء( بالنسبة للمريض. 180القائم أو بزاوية 

 

في نافذة عرض الكثافة   Frame Selector Line  (24 )يمكن اختيار اإلطار من خالل سحب خط اختيار اإلطار 
تجاوز اإلطار األول واألخير، والتقديم أو اإلرجاع  Playback Controls (20)تتيح متحكمات التشغيل . VIPالحجمية 

للمستخدم   Frame Selector  (21 ). يتيح زر اختيار اإلطار ابمقدار إطار وتشغيل أو إيقاف التشغيل مؤقتًا أو إيقافه تمامً 
ويتم Scan queue  (23 )رض. يتم عرض عمليات المسح التي تم إجراؤها في قائمة عمليات المسح اختيار إطار الع
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بصورة مصغرة. يشير اللون إلى العين التي تم تصوريها )األصفر يشير إلى العين اليمنى Scan  (22 )عرض كل مسح 
OD   واألرجواني يشير إلى العين اليسرىOS .) 

(. يفتح خيار 25الشكل  مسح بقائمة عمليات المسح إلى عرض قائمة السياق لكل مسح )   يؤدي النقر بالزر األيمن على 
يؤدي إلى حفظ المسح الحالي. خيار   Saveمحرر المسح ويتيح للمستخدم تعديل بارامترات المسح. خيار الحفظ    Editالتعديل  

يانات متعددة اإلطارات. خيار المحو يقوم بتسجيل وحساب القيم المتوسطة للمسح في حالة وجود ب Averageالمتوسط 
Delete    يقوم بمحو المسح من القائمة إذا لم تكن هناك بيانات محفوظة بهذا المسح. يقوم خيارLoad OCT data    بتحميل

بتحميل البيانات المسجلة وبيانات القيم المتوسطة إن وجدت. ويقوم   Load R&A dataالملف المختار حالًيا. ويقوم خيار 
على فتح    Go to Dataبتحميل البيانات األولية إن وجدت. يعمل خيار االنتقال إلى البيانات    Load OCU dataالزر   

 .  المجلد الذي يحتوي على ملف البيانات المختار 

  Send OCT to Diverعلى قائمة إضافية متحركة للخارج هي    Load R&Aو    Load OCTيحتوي كل من الخيار  

 . لتحليله   Diverمثبت. هذا الخيار سوف يقوم بتحميل الملف الحالي في برنامج    Leicaن  م   Diverإذا كان برنامج  

 

 : قائمة سياق المسح 25الشكل 

(. يؤدي خيار إضافة مسح 26الشكل  يؤدي النقر بالزر األيمن على قائمة عمليات المسح نفسها إلى فتح قائمة السياق )  
إلى إضافة مسح جديد وفقًا لالختيارات الحالية في شبكة التشغيل السريع،   Add QuickStart Scanالتشغيل السريع 

  Add Custom Scanوتغيير هذه االختيارات يؤدي إلى تحديث المسح على الفور. يفتح خيار إضافة مسح مخصص  

محو إلى    Delete Pending Scansمحرر المسح إلنشاء مسح مخصص. يؤدي النقر على محو عمليات المسح المعلقة  
 عمليات المسح التي ليس بها أية بيانات.

 

 

 : قائمة سياق قائمة عمليات المسح 26الشكل 

مربع حوار يسمح بإدخال اسم للبروتوكول الجديد    …Save As Protocolيعرض خيار الحفظ كبروتوكول  
 ( وتسمية البروتوكول وحفظ الئحة عمليات البحث في قائمة عمليات البحث لبروتوكول جديد. 27الشكل )

 

 : مربع حوار الحفظ كبروتوكول  27الشكل 
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، ويتم محوها أوتوماتيكيًا عمليات مسح يتيمةعمليات المسح المضافة إلى فحوصات ال يمكن الحصول عليها، تعتبر  
بمجرد اكتشاف هذه الحالة )عادة في اليوم التالي إلجراء الفحص(.  يمكن محو عمليات المسح المعلقة يدويًا من خالل  

 .Delete Pending Scansاختيار خيار محو عمليات المسح المعلقة 

يؤدي . Add QuickStart Scanالضغط على زر اإلدخال له نفس عمل خيار إضافة مسح التشغيل السريع 
 الضغط على مفتاح المحو إلى محو المسح المختار حاليًا، ولكن فقط في حالة عدم الحصول على أي معلومات له.

 اختيار عمليات المسح المراد تشغيلها 

 السريعشبكة التشغيل 

.  من  بشبكة التشغيل السريعيعرف النطاق الموجود على يسار تبويب التصوير والذي يحتوي على أزرار خضراء كبيرة 
خالل تحديد اختيار من كل صف، يمكن تحديد المسح المعلق بشكل كامل، بالخيارات شائعة االستخدام. تختلف الخيارات  

نوع العدسة المستخدمة، حيث تظهر فقط الخيارات المناسبة لهذه العدسة.    الموجودة في شبكة التشغيل السريع بناًء على
االنتقال من خيار إلى آخر سوف يحرك التظليل األخضر لإلشارة إلى المسح الذي سيتم تنفيذه.  باإلضافة إلى ذلك سوف  

 يتغير النص بالمسح المعلق، ليعرض خيارات التشغيل السريع. 

            

 : خيارات التشغيل السريع28الشكل 

لسرعة تحديد عمليات المسح بالفحص بالكامل استخدم االختيارات المتاحة بشبكة التشغيل السريع للمسح األول، ثم اضغط  
لسريع على مفتاح اإلدخال إلضافة مربع للمسح التالي في قائمة عمليات المسح. استمر في تحديد اختيارات التشغيل ا

 وإدخال عمليات المسح الجديدة إلى أن يصبح تعريف الفحص ُمرضي. 

من ذلك يمكن تحديد عمليات المسح أثناء متابعة الفحص.  استخدم اختيارات التشغيل السريع لتحديد المسح األول، ثم قم   بدالً 
.   Aim / Free Run / Snapshotبالحصول على البيانات باستخدام أزرار التوجيه/التشغيل الحر/التقاط صورة خاطفة  

لكتابة البيانات في ملف، وعندما ينتهي إجراء الحفظ، يتم إضافة مسح التشغيل السريع الجديد   Saveاضغط على زر الحفظ 
أوتوماتيكيًا إلى نهاية الفحص، واختياره في قائمة عمليات الفحص. يؤدي النقر على شبكة التشغيل السريع اآلن إلى تحديث 

المسح، إلى أن تصبح مستعًدا إلجراء المسح التالي.  يمكنك االستمرار بهذه الطريقة حتى يكتمل الفحص.    اهذتعريف 
، حيث إنه سيتم محوه أوتوماتيكيًا في المرة القادمة التي يتم الدواعي األمان قم بتجاهل آخر مسح معلق تم إضافته أوتوماتيكيً 

 .InVivoVueفيها تشغيل برنامج 

 



 واجهة االستخدام  
 

9054-10054_AR Rev E     121من  35صفحة 
 

 مخصصتعريف مسح 

إذا أردت تحكًما أكثر دقة في تعريف المسح، أو إذا لم يوجد بالشبكة خيار متوافق مباشرة مع ما تريده، يمكنك استخدام 
محرر المسح إلدخال التفاصيل الدقيقة.  يمكن استدعاء محرر المسح إما من خالل النقر بالزر األيمن على مربع إحدى  

، أو من خالل النقر بالزر األيمن على قائمة عمليات المسح نفسها …Editلتعديل عمليات المسح المعلقة واختيار خيار ا
 . Add Custom Scanواختيار إضافة مسح مخصص  

تنفيذها.   InVivoVueيوجد في منتصف محرر المسح خمسة أزرار خضراء، وفقًا ألنماط المسح التي يستطيع برنامج 
 الية تفاصيل آخر فحص مخصص تم تحديده لهذا النمط.اختر النمط الذي ترغب فيه، وتعرض األعمدة الت

يحتوي العمود الموجود على أقصى اليسار على األبعاد الفيزيائية للمسح: الطول واالرتفاع، وما إذا كان ينبغي إمالة المسح بزاوية  
ه.  هذه الحقول محدودة بحدود  معينة من المستوى األفقي، وما إذا كان التصوير ينبغي أن يبدأ عند إزاحة معينة من وضع التوجي 

 .األجهزة المادية للجلفانومترات المستخدمة في ضبط وضع حزمة الضوء، ولكن بخالف ذلك يمكن إدخال أي قيمة 

 

 : تعريف مسح مخصص 29الشكل 

 

 ملحوظة
بإدخال قيم خارج النطاقات المسموح بها. إذا قمت بإدخال قيمة خارج  InVivoVueال يسمح لك برنامج 

بتحويلها أوتوماتيكيًا إلى أقرب قيمة حدية للنطاق ويقوم بتحويل  InVivoVueالنطاق، يقوم برنامج 
 الحروف إلى خط باللون األحمر، ليلفت انتباهك إلى هذه الحالة. 

 

التي سيتم الحصول عليها لكل  Aتي سيتم الحصول عليها: عدد عمليات المسح يحتوي العمود األوسط على أبعاد البيانات ال
التي سيتم الحصول عليها لكل حجم، وعدد المرات التي سيتم فيها الحصول على هذا الحجم.    Bإطار، وعدد عمليات المسح 

فتراضي المضبوط على  عن الوضع اال Bيمكن زيادة عدد المرات التي سيتم فيها الحصول على نفس اإلطار لكل مسح 
 واحد، ولكن يجب تخزين بيانات هذه اإلطارات المتعددة وحساب متوسطها كخطوة منفصلة.
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وتكرارات اإلطار سوف يزيد من دقة الصور التي يتم التقاطها، ولكن قد يستغرق  Bو  Aإضافة المزيد من عمليات المسح 
ؤقت أثناء التصوير.  ويتم عرض التقدير التقريبي للمدة التي سوف  ويتطلب ذاكرة أكبر للتخزين الم التقاطها وقتًا أطوالً 

في   System Memoryيستغرقها المسح في االلتقاط على كل مربع لعمليات المسح المعلقة.  يعرض شريط ذاكرة النظام 
المثبتة.  إذا ظهر  محرر المسح المساحة التي يحتاجها المسح المعني من الذاكرة، وذلك بالنسبة إلجمالي مساحة الذاكرة 

شريط الذاكرة باللون األخضر، فإنه يمكن تنفيذ تعريف المسح المعني بكل تأكيد. عندما تصل نسبة الذاكرة المتاحة إلى  
تقريبًا، يتحول الشريط إلى اللون األحمر، إذا قمت بإضافة هذا المسح إلى الفحص، فمن المحتمل أن يكتشف النظام % 70

من الذاكرة المتاحة،  % 90اء هذا المسح.  عمليات المسح التي يمكن أن تحتاج إلى أكثر من أنه من غير الممكن إجر
 . Add to Examيمكن إضافتها إلى الفحص، يتم تعطيل زر إضافة إلى الفحص   ال

واحد عالي الكثافة في مركزه. وسوف يحتوي العمود  Bالحجم مختلط الكثافة هو عبارة عن مسح مستطيلي به مسح 
 الموجود على أقصى اليمين على أبعاد البيانات في النطاق عالي الكثافة، عندما يكون نمط المسح مختلط الحجم مختاًرا. 

اختر ما إذا كنت تريد إجراء المسح للعين اليمنى أم العين اليسرى.  يقوم  ،  Oculus Selectionفي مجموعة اختيار العين  
مسح العين المعنية أم ال.   بتخزين هذه المعلومات مع المسح، برغم أنه ال يستطيع اكتشاف هل تم فعاًل   InVivoVueبرنامج  

 ن التي تم مسحها بالفعل.يجب على المستخدمين توخي الحذر والتأكد أن العين التي تم اختيارها تطابق العي

أخرى، سوف يستغرق الحصول على هذه  . مرة OCT.يمكن الحصول على معلومات الدوبلر في نفس الوقت كملف 
المعلومات وقتًا إضافيًا ويتطلب وجود ذاكرة إضافية.  كلما ازدادت الفترات الفاصلة للدوبلر، يتم تحديث اشتراطات الذاكرة 

 في شريط الذاكرة. 

التي بها هدف تثبيت داخلي، قد يكون من المفيد ربط هدف تثبيت بالمسح. عندما يتم الحصول على   Envisuألنظمة بالنسبة 
المسح، يظهر هدف التثبيت كصورة خلفية للحالة.  لربط هدف تثبيت بتعريف مسح ما، اختر هدف محدد من الالئحة  

 .  Select a Fixation Targetالمنسدلة في مربع مجموعة اختيار هدف تثبيت 

 

 ملحوظة
التي تحتوي على هدف تثبيت  Envisuيستخدم متحكم هدف التثبيت لتحديد موضع هدف التثبيت بمنتجات 

 داخلي. وإجراء المسح على نظام ال يحتوي على مثل هذا الهدف الداخلي ال يكون له أي أثر. 

 

 

 

 التثبيت : مجموعة اختيار هدف 30الشكل   

 

فيتم غلق محرر المسح،  .  Add to Examإذا كنت راضيًا عن تعريف المسح الذي قمت بإنشائه، انقر على إضافة للفحص 
 ويتم إضافة مربع للمسح الذي قمت بإنشائه للتو في نهاية الفحص.

 

 

 



 واجهة االستخدام  
 

9054-10054_AR Rev E     121من  37صفحة 
 

 إنشاء عمليات مسح مسبقة الضبط 

إضافة   يمكن  كإعداد مسبق. حيث  التعريف  هذا  يمكنك حفظ  المعينة بشكل متكرر،  المسح  تعريفات  أحد  تستخدم  إذا كنت 
الموجودة على يسار قائمة عمليات  المسبقة  إلى أي فحص من خالل النقر على أزرار اإلعدادات  اإلعداد المسبق بسرعة 

 المسح.  

 

 ار اإلعداد المسبق للمسح: أزر31الشكل 

األيمن على مسح معلق موجود واختيار تعديل...  بالزر  النقر  المسح عن طريق  قم بإظهار محرر  إعداد مسبق،  لتعريف 
Edit… أو النقر على قائمة عمليات المسح أو فحص جاري واختيار إضافة مسح مخصص ،Add Custom Scan . 

المسح، يتوفر لك خيار حفظ هذا المسح كمسح مسبق الضبط.  قم بتعريف المسح    عندما تقوم بتعريف مسح ما باستخدام محرر 
  —  New Scan Presetكما شرحنا من قبل، ثم قم بإدخال اسم وصفي لإلعداد المسبق في مجموعة إعداد مسبق جديد للمسح  

 شيء يمكنك التعرف عليه عند اختياره من الئحة اإلعدادات المسبقة بعد ذلك. 

 

 : تسمية إعداد مسبق للمسح32الشكل 

ال يمكنك إنشاء مسح مسبق  طالما أن االسم فريد(.  ) Create Presetبمجرد إدخال النص، يتاح زر إنشاء إعداد مسبق 
الضبط لكلتا العينين في مرة واحدة، ولكن يجب عليك إنشاء إعدادات مسبقة منفصلة لكل من العين اليمنى واليسرى، إذا كان  

انقر عليه إلضافة إعدادك المسبق إلى الئحة اإلعدادات المسبقة المعروفة، ينبغي أن ترى اإلعداد المسبق هذا هو ما تريده. 
 في أعلى الشكل.  Defined Scan Presetsي المربع المنسدل إلعدادات المسح المسبقة المعّرفة فورا ف

إذا أردت تطبيق اإلعدادات    Defined Scan Presetsيستخدم المربع المنسدل إلعدادات المسح المسبقة المعّرفة  
 عداد المسح المسبق المختار  الموجودة بإعداد مسح مسبق على محرر المسح. انقر على زر نسخ اإلعدادات من إ 

Copy Settings from Selected Preset ،  وسوف تتغير حقول محرر المسح كلما ظهر إعداد مسبق في المربع
المنسدل.  إذا أردت تعريف إعداد مسبق جديد قريب من اإلعداد المسبق الحالي ولكنه ليس مطابقًا له تماًما، فأسرع طريقة 

 تخدام هذا الزر. لملء الحقول هي البدء باس

استخدام محرر المسح في تعريف إعداد مسبق للمسح ال يقوم بإضافة هذا اإلعداد المسبق أوتوماتيكيًا إلى الفحص.  بل يجب 
 إلضافته. Save Changesعليك النقر على زر حفظ التغييرات 
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 تعريف بروتوكول مسح 

يمكنك إنشاء بروتوكول مسح جديد باستخدام مجموعة عمليات المسح الخاصة بفحص ما، سواًء كان فحًصا حاليًا أم سابقًا.  
أي فحص فعلي، يمكنك أيًضا إجراء ذلك. في    إذا كان غرضك هو ببساطة إنشاء بروتوكول مسح جديد، بغض النظر عن 

إلى إنشاء سجل تجريبي وفحص لمجرد   الفحوصات التي ترغب إنشاء بروتوكول مسح منها، فقد تحتاج  حالة عدم وجود 
 إنشاء بروتوكول المسح الجديد، بهذه الطريقة تتجنب تغيير السجالت الفعلية.

سجل فحص، وإضافة عمليات مسح لهذا الفحص، كل ذلك بغرض في الخطوات التالية سوف تقوم بإنشاء سجل مريض و
 إنشاء بروتوكول مسح جديد.بعد إنشاء بروتوكول المسح، قم بمحو المعلومات إلزالة أية معلومات غير صحيحة من النظام. 

 (.Test-01المريض التجريبي )الُمعّرف =  Patient/Examاختر من تبويب المريض/الفحص  .1

الفحص  قم بإضافة فحص لسجل   .2 بدء  إلى    InVivoVueينقل برنامج  .  Start Examالمريض، وانقر على زر 
 . Imagingتبويب التصوير 

 

 : زر بدء الفحص الموجود في مربع فحوصات المريض 33الشكل 

مخصصة أو إضافة  أضف عمليات المسح لبروتوكول المسح الجديد إلى الفحص، من خالل إنشاء عمليات مسح   .3
 عمليات مسح مسبقة الضبط.

 

 : أزرار عمليات المسح مسبقة الضبط 34الشكل 

بإضافة   .4 فقم  إنشاؤه،  تود  الذي  الجديد  للمسح  مشابهة  مسح  عمليات  على  يحتوي  مسح  بروتوكول  لديك  كان  إذا 
 عمليات المسح من هذا البروتوكول الموجود. 

بروتوكول مسح  وقم   .5 أو من  الضبط  المسح مسبقة  أضفتها من عمليات  التي  المسح  أي من عمليات  في  بالتعديل 
 آخر، لتعريف بارامترات المسح الصحيحة لبروتوكول المسح الجديد.

 قم بمسح أي عمليات مسح غير مرغوب فيها إذا قمت بإضافة عمليات المسح من بروتوكول مسح موجود. .6

 (.  26الشكل باستخدام قائمة السياق في قائمة عمليات المسح ) قم بحفظ البروتوكول .7

 

 ملحوظة
على يمين حقل االسم، وزر حفظ البروتوكول  !""إذا كان االسم الذي تدخله غير فريد، يظهر الرمز 

Save Protocol .يكون غير متاح 

تبويب   .8 إلى  والعودة  الفحص،  من  المسح  عمليات  جميع  بمحو  قم  الجديد،  المسح  بروتوكول  حفظ  بعد 
 . Patient/Examالمريض/الفحص 

 طوة.قم بمحو الفحص الذي قمت بإنشائه لهذه الخ Patient/Examفي تبويب المريض/الفحص  .9
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 إضافة بروتوكول مسح إلى دراسة

فيما بعد عند تعديل سجل الدراسة. إذا كان  يمكنك إضافة بروتوكول مسح أو أكثر إلى دراسة عند إنشاء سجل الدراسة أو  
من  لمزيد  جديد.  بروتوكول  تعريف  إلى  البداية  في  تحتاج  فأنت  بالفعل،  موجود  غير  إضافته  تريد  الذي  البروتوكول 

 المعلومات، اختر من الئحة الموضوعات ذات الصلة التالية. 

 إلى دراسة، اتبع الخطوات التالية: موجودإلضافة بروتوكول مسح 

اختر الدراسة الذي تريد إضافة بروتوكول مسح لها، ثم انقر على زر تعديل الدراسة    Studyي تبويب الدراسة  ف .1
Edit Study... فيتم فتح مربع حوار تعديل الدراسة .Edit Study. 

المسح   .2 بروتوكوالت  الئحة  الئحة   Scan Protocolsفي  من  أكثر  أو  بند  اختر  الحوار،  مربع  بأسفل 
المتاحة   اإلضافة    Available Protocolsالبروتوكوالت  زر  على  البروتوكوالت  <<Addوانقر  نقل  يتم   .

 . Scan Protocols in Studyالمختارة إلى الئحة بروتوكوالت المسح في الدارسة 

ان .3 الدراسة،  إلى  البروتوكوالت  إضافة  من  تنتهي  التغييرات  عندما  حفظ  زر  على  بأسفل   Save Changesقر 
 مربع الحوار، لغلقه وحفظ تغييراتك.
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 Leicaبيانات صور 

 InVivoVueالتي ينشئها برنامج أنواع الملفات 

أنواع متعددة من الملفات، يشمل ذلك االستخدام الخاص أو االستخدام العام، لتحزين البيانات   InVivoVueيستخدم برنامج  
 الخاصة بالبرنامج. فيما يلي الئحة بجميع أنواع الملفات الممكنة مع تعريف موجز لكل منها:والصور 

.OCT :  صيغة ملف خاصة منLeica .تحتوي على صور مجهزة وقابلة للعرض ومزودة بترويسة ملف 

.OCU :  صيغة ملف خاصة منLeica  .تحتوي على بيانات الطيف األولية للمسح كصور غير مجهزة 

.RAW : لف يحتوي على بيانات صورة بصيغة م.OCT  .في مصفوفة أولية من وحدات البايت بدون رأس  

.UNP: .ملف يحتوي على صور غير مجهزة وقابلة للعرض كمصفوفة أولية من وحدات البايت بدون رأس 

.BMP :   ملف غير مرتبط بالجهاز لتخزين وتحويل الصور القابلة للعرض، خاصة على نظام تشغيلMicrosoft 

Windows  .  برنامج للمسح    BMP.ملفات    InVivoVueيستخدم  اإلطار  أحادية  الصور    Bلتخزين 
ا الكثافة  المستخدم وعرض  واجهة  في  المستخدمة  المصغرة  والصور  العين،  قاع  فيديو  ونوافذ  لحجمية 

 والتقارير.

 الملفات التالية: بحفظ مسح صورة، فإنه يقوم بحفظ  InVivoVueفي كل مرة يقوم فيها برنامج 

 ( ؟OCU)إذا تم اختياره بواسطة مربع االختيار حفظ ملف  OCU.بيانات الطيف األولية للمسح، ملف بامتداد  •

   OCTبيانات المسح المعالجة، ملف بامتداد  •

 BMP.بامتداد ، B)صفر( للمسح  0لإلطار  bitmapصورة  •

 BMP.لصورة قاع العين، بامتداد  bitmapصورة  •

 BMP.لعمليات المسح الحجمية فقط(، بامتداد ) VIPلنافذة عرض الكثافة الحجمية  bitmapصورة  •

 

 OCUتحميل الصور من بيانات 

ملف   لتحميل  تحتاج  قد  األحيان  بعض  إلى  )  OCUفي  تحتاج  قد  المثال،  ما.  على سبيل  لصورة  األولية(  الطيف  بيانات 
لوغاريتمات   ملف   InVivoVueاستخدام  تحميل  يمكنك  السبب،  كان  أيًا  العرض.  جودة  وتحسين  الصورة  تشتت  لتحسين 

OCU    بأي من الطريقتين التاليتين: يمكنك اختيار صورة خارج قاعدة البيانات الخاصة بك، أو يمكنك تحميل بياناتOCU 

 ألي صورة محفوظة في قاعدة بياناتك. 

 قاعدة بياناتك، اتبع الخطوات التالية: للصور الموجودة في  OCUلتحميل بيانات 

 اختر الفحص الذي يحتوي على البيانات التي تريدها.، Patient/Examفي تبويب المريض/الفحص  .1

 .Imagingانتقل إلى تبويب التصوير  .2

بيانات قم   .3 إذا كانت  المسح.  المسح لعرض قائمة سياق  بالنقر بالزر األيمن على مسح محفوظ من قائمة عمليات 
.OCU    موجودة، يكون بند القائمة الخاص بتحميل بياناتOCU  Load OCU Data   متاًحا. انقر عليها لتحميل

 الطيفية. البيانات 
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 InVivoVueتهيئة برنامج 

 تغيير التهيئة

ومعه تهيئات مصممة لمجموعة متنوعة من االستخدامات.  مع أنظمة التصوير، عادة   InVivoVueيتم تثبيت برنامج 
من خالل   InVivoVueستقوم باختيار تهيئة معينة تعتمد على نوع العدسات التي قمت بتركيبها.  وسوف يستجيب برنامج 

لمسح الالحقة كل ما يصلح من  تحميل إعدادات جديدة لهذه التهيئة، وتحديث واجهة االستخدام، وسوف تستخدم عمليات ا
 إعدادات الجهاز الجديد. 

يتم عرض  .   Imagingفي أعلى يسار تبويب التصوير    Select Configurationيظهر المربع المنسدل الختيار التهيئة  
 التهيئة الحالية.

 

 : اختيار التهيئة 35الشكل 

في حالة النقر على المربع المنسدل، يتم عرض الئحة بالتهيئات المعروفة. يؤدي اختيار تهيئة جديدة إلى قيام برنامج 
InVivoVue  بتحميل وتطبيق اإلعدادات المناسبة، وتحديث عرض التهيئة الحالية.  كما سيتم تشغيل برنامجInVivoVue 

 بتهيئة جديدة في المرة القادمة. 

 

 : التهيئات القياسية 36الشكل 
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 االفتراضية للبرنامجتغيير اإلعدادات 

 قد تحتاج لتغيير بعض اإلعدادات االفتراضية التي يتم تحميلها مع تهيئة معينة. InVivoVueوأنت تستخدم برنامج 

 على إعدادات قابلة للتهيئة للعديد من األشياء، منها:  InVivoVueيحتوي برنامج 

 عرض مسح الصور )السطوع، التباين، ضبط الدوبلر، وخالفه(  •

 التثبيت )مقاس ووضع الهدف(هدف  •

 عرض إطار الصورة )إيقاف/تشغيل، الوضع، اللون(  •

 معالجة الصور )متحكمات معالجة وإعادة إنشاء عينة مثل التشتت( •

 الخطي، الحجم الحلقي، الحجم المختلط وخالفه( Bنوع المسح )المسح  •

 تهيئة مقياس الُسمك )األسماء، اللون، قفل الزاوية، طول وموضع العرض( •

 يمكن تغيير هذه اإلعدادات من عدة أماكن. على سبيل المثال، 

 .Display Optionsتم تغيير إعدادات عرض عمليات مسح الصور في مربع حوار خيارات العرض  •

 تم تغيير إعدادات هدف التثبيت في نطاق هدف التثبيت  •

 Bيتم تغيير إعدادات عرض إطار الصورة في قائمة سياق عرض المسح  •

 يتم تغيير إعدادات معالجة الصور في نموذج التحكم في المعالجة. •

 يتم تغيير إعدادات نوع المسح في محرر المسح.  •

 . Configure Calipersيتم تغيير إعدادات تهيئة مقاييس الُسمك في مربع حوار تهيئة مقاييس الُسمك  •

كن اإلعدادات التي يتم تغييرها بهذه الطريقة ال تؤثر على البرنامج إال أثناء تشغيله فقط.  ولكن عندما يتم إيقاف البرنامج، ول
 فإنه ال يحتفظ بالتغييرات التي قمت بإجرائها، ما لم تقم بتحديث ملف التهيئة الُمحّمل.

 تحديد تهيئة المستخدم الحالية 

المستخدم   تهيئة  ملف  النظام  لتحديد  معلومات  حوار  مربع  افتح  تحميله،  يتم  قائمة    System Informationالذي  تحت 
 فيتم عرض اسم ملف المستخدم.  يؤدي تمرير الماوس على اسم الملف إلى عرض مساره الكامل..  Helpالمساعدة 
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 ملف تهيئة المستخدم -: معلومات النظام 37الشكل 

 إعدادات تهيئة مستخدم جديدةحفظ 

 يمكنك تغيير اإلعدادات االفتراضية المخزنة في ملف تهيئة المستخدم هذا باتباع الخطوات التالية: 

 كما تشاء باستخدام األدوات المشروحة سابقًا. InVivoVueقم بتهيئة  .1

 ...Save Settingsحفظ اإلعدادات   Toolsاختر من قائمة األدوات  .2

 

 : قائمة األدوات 38الشكل 
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 : مربع حوار حفظ ملف اإلعدادات 39الشكل 

النظام  .3 معلومات  حوار  مربع  في  تسميته  تم  الذي  المستخدم  تهيئة  ملف  اختر  الناتج،  الملف  اختيار  مربع  في 
System Information . 

 اتك. فتنفتح لك رسالة لتأكيد أنك تريد استبدال الملف الموجود.لحفظ إعداد Saveانقر على زر الحفظ   .4

 لغلق نافذة الرسالة ومربع الحوار.  Yesانقر على نعم  .5

 تصبح اإلعدادات التي تقوم بحفظها هي إعداداتك االفتراضية حتى تقوم بتغييرها مرة أخرى.

 

 مثال: تغيير اإلعدادات االفتراضية لعرض الصور 

عند بداية التشغيل باتباع الخطوات   InVivoVueعلى سبيل المثال، يمكن تغيير قيم السطوع والتباين التي يطبقها برنامج 
 التالية: 

 .Imagingاختر تبويب التصوير  .1

.  …Display Optionsواختيار بند خيارات العرض  ،  Bقم بالنقر بالزر األيمن على نطاق العرض األيسر للمسح   .2
   .Display Optionsفيتم عرض مربع حوار خيارات العرض  

 

 

 : مربع حوار تعديل خيارات العرض 40الشكل 

 بسحب أشرطة التمرير الخاصة بالسطوع والتباين إلى قيم جديدة. مق .3
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 صة بك تحديد تهيئة المستخدم الحالية الخا .4

 . حفظ تهيئة المستخدم الجديدة .5

 

 مثال: تغيير اإلعدادات االفتراضية لمعالجة الصور

فيتم عرض مربع   ...Configure Processing(، تهيئة المعالجة  38الشكل  )  Toolsاختر من قائمة األدوات   .1
 . Processing Controlحوار التحكم في المعالجة 

 

 : متحكمات المعالجة وإعادة إنشاء العينة 41الشكل 

 .Resamplingوإعادة إنشاء العينة  Processingت المرغوب فيها في تبويب المعالجة قم بإجراء التغييرا .2

 تحديد تهيئة المستخدم الحالية الخاصة بك  .3

 . حفظ تهيئة المستخدم الجديدة .4

 

 االفتراضيةمثال: تغيير إعدادات المسح 

المسح، يجب عليك أوالً  أنواع  الذي تود تغييره. إلنشاء مسح مخصص،   لتغيير إعدادات  النوع  إنشاء مسح مخصص من 
يجب عليك إضافته إلى فحص لحفظ إعداداته كإعدادات افتراضية لهذا النوع من المسح. يمكنك إنشاء المسح المخصص من  

إنشاء فح فعلي موجود أو من خالل  اتبع   « وهمي»ص  خالل فحص  الحالتين  النظام. وفي كلتا  يمكنك محوه بعد ذلك من 
 الخطوات التالية. 

بإنشاء فحص أو اختيار فحص حالي بتاريخ اليوم، وانقر على    Patient/Examقم في تبويب المريض/الفحص   .1
الفحص   بدء/استمرار  برنامج  .  Start/Continue Examزر  تبويب    InVivoVueيقوم  في  الفحص  بعرض 

 . Imagingلتصوير ا

فيتم . Add Custom Scanقم بالنقر بالزر األيمن على قائمة عمليات المسح واختر خيار إضافة مسح مخصص   .2
 المسح.  محرر عرض 
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 : مربع حوار مسح جديد 42الشكل 

 . Add to Examاختر تهيئة المسح المرغوب فيها، وانقر على زر إضافة إلى الفحص  .3

 قم بحفظ إعداداتك كما هو مشروح سابقًا.  .4

 تصبح القيم التي قمت بحفظها اآلن هي القيم االفتراضية للفحوصات من هذا النوع. 

 

 إنشاء ملف إعدادات مستخدم جديد

كما ذكرنا من قبل، يتم تخزين مجموعة متنوعة من إعدادات النظام بشكل افتراضي في ملفات تهيئة المستخدم. وفي كل يتم  
المناسبة التي هي عبارة عن التهيئة التي كانت مشغلة أثناء آخر يبدأ النظام العمل باإلعدادات    InVivoVueتشغيل برنامج  

 جلسة. 

سبيل  على  للنظام،  االفتراضية  اإلعدادات  من  واحدة  من مجموعة  أكثر  تخزين  المفيد  من  أنه  المستخدمين  بعض  يجد  قد 
إلى إنشاء قيم افتراضية  المثال، إذا كنت تقوم بإجراء دراسات متعددة تحتوي على بروتوكوالت مختلفة بوضوح، قد تحتاج  

ملف   في  وتخزينها  لذلك،  وفقًا  االفتراضية  القيم  تغيير  يمكنك  كذلك،  األمر  كان  إذا  المختلفة.  المسح  ألنواع    INI.مختلفة 
 مختلف، مما يتيح لك تحميل هذه اإلعدادات البديلة كلما احتجت إليها.

 إلنشاء ملف إعدادات جديد، اتبع الخطوات التالية: 

إلى   .1 في موضوع  ارجع  الواردة  للبرنامجالمعلومات  االفتراضية  اإلعدادات  التي    تغيير  اإلعدادات  على  لتتعرف 
 يمكنك تغييرها وطريقة تغييرها.

 ...Save Settingsحفظ اإلعدادات    Toolsبعد انتهائك من أي تغييرات تريد إجرائها، اختر من قائمة األدوات  .2

أن   .3 العادة  جرت  وقد  هذا.   الجديد  اإلعدادات  لملف  ملف  اسم  بإدخال  قم  بالحفظ،  خاص  حوار  مربع  لك  يظهر 
 لملفات تهيئة المستخدم، ونحن نوصيك باتباع هذه العادة أيًضا.  _Userسلسلة الحروف   Leicaتضيف 

 لحفظ إعداداتك.   Saveانقر على زر الحفظ   .4
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إنشاء أي عدد تريده من ملف إلى ذلك. لالنتقال من اإلعدادات  يمكنك  البديلة هذه، والتنقل بينها كلما احتجت  ات اإلعدادات 
 الحالية إلى مجموعة أخرى من اإلعدادات االفتراضية، اتبع الخطوات التالية. 

 

 تحميل ملف إعدادات موجود

قد تحتاج من وقت آلخر إلى تحميل أو إعادة ضبط اإلعدادات االفتراضية بنطاقات مختلفة للنظام. على سبيل المثال، إذا  
أن   أو  وجدت  الصور  مسح  عمليات  معالجة  أو  الصور  مسح  عمليات  مثل عرض  أشياء  مع  تغيرت  قد  االفتراضية  القيم 

ملفات   بين  التنقل  ذلك  بعد  يمكنك  بديل،  إعدادات  ملف  إنشاء  وقمت  سبق  إذا  أو  اإلعدادات.  هذه  استعادة  يمكنك  التثبيت، 
 اإلعدادات الموجودة.

 لتحميل أو استعادة القيم من أحد ملفات إعدادات النظام: في كلتا الحالتين اتبع الخطوات التالية

األدوات   .1 قائمة  اإلعدادات  38الشكل  )  Toolsاختر من  تحميل   ،)Load Settings...   تحميل لفتح مربع حوار 
 .Load Settings Fileملف اإلعدادات 

 

 : مربع حوار تحميل ملف اإلعدادات 43الشكل 

 يحتوي على اإلعدادات التي تود تحميلها أو استعادتها. في مربع الحوار أدخل اسم الملف الذي  .2

 

 ملحوظة
. من الممكن تخزين  _Userتبدأ أسماؤها بـ  INI.قيم اإلعدادات القابلة للتهيئة مخزنة في ملفات 

ل المثال، قد تريد أن  ال يتبع هذه العادة في تسمية هذه الملفات. على سبي INI.اإلعدادات في ملف  
 ألن هذا الملف يستخدم فقط لمراجعة الطيف الخطي. ، LineSpectrum.INIتتجنب اختيار ملف 

 

 لتحميل ملف اإلعدادات ثم أغلق مربع الحوار.   Openانقر على زر الفتح   .3

والتثبيت وإعدادات خيار العرض هي اإلعدادات االفتراضية للنظام إلى أن تقوم بتغييرها  تصبح إعدادات معالجة الصور  
مرة أخرى.  ال يتم استعادة إعدادات بارامترات المسح االفتراضية )األبعاد، الزاوية، الخطوط، عمليات المسح، اإلطارات  

 وخالفه( عند تحميل ملف إعدادات النظام بشكل ديناميكي.
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 نات إدارة البيا

 بدون بيانات المريض OCT.تحميل ملف 

( ليس لديك له معلومات مريض: كأن قام زميل لك  OCU.)أو   OCT.في بعض األحيان قد يكون من المفيد تحميل ملف 
بمشاركة البيانات )بدون استخدام خاصية التصدير التي تحتفظ بمعلومات المريض( أو شخص ما قام بنقل بعض ملفات  

يوجد خيار الفتح   Fileلبرنامج.  تحت قائمة الملف انت مخزنة به بواسطة ا من المكان الذي ك  InVivoVueبرنامج 
Open…  انقر عليه ليظهر لك مربع حوار اختيار ملف عادي.  استخدم هذا المربع الختيار الملف الذي تريده، وقم  .

 بتسكينه وسوف: 

بإنشاء فحص تحت سجل المريض المجهول الذي يتطابق تاريخه مع تاريخ إنشاء  InVivoVueيقوم برنامج  •
الملف المختار، وسجل مسح مطابق للبيانات المستدل عليها من رأس الملف. وسوف يؤدي ذلك إلى إظهار مربع 

 عند اختيار هذا الملف.   Imagingفي تبويب التصوير 

فقط  صبحان جزًءا من سجل هذا المسح.  بخالف ذلك، سيتم فسي OCU.و  OCT.إذا تم العثور على كال الملفين   •
 إضافة الملف المختار إلى هذا المسح. 

 إذا تم العثور على فحص بهذا التاريخ، سيتم إضافة المسح لهذا الفحص الموجود.  •

 ، سيتم عرض البيانات على الفورإذا تم اختيار ملفOCT.ويتم تحميل الملف على الفور. إذا تم اختيار ملف   •
.OCU عرض الملف. ، فإنه سوف يتم إعادة معالجة البيانات قبل 

والغرض من هذه الخاصية هو توفير النسخ االحتياطي: وهي طريقة استرجاع إذا حدث خطأ من المستخدم، وأصبحت  
استخدام  تتوفر للبرنامج أي معلومات عن المريض / الفحص.  ولكن يجب تجنب التعامل مع هذه الطريقة كطريقة  ال

 طبيعية، حيث يصبح من الصعب التعرف على البيانات إذا قمت بتحميلها في سجل المريض المجهول.

 أرشفة الفحوصات 

أرشفة البيانات هي عملية حذف فعلي لملفات البيانات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.  ملفات البيانات التي يجمعها برنامج  
InVivoVue  لجه الصلب  القرص  امتالء  إلى  النهاية  في  تؤدي  سوف  النظام،  من  حذفها  يتم  لم  وإذا  للغاية،  از  كبيرة 

بأرشفة الفحوصات عندما تنخفض المساحة المتاحة بالقرص إلى    بشدة  Leicaالكمبيوتر الخاص بك.  لذلك توصي شركة  
إذا كنت   Saveمن السعة اإلجمالية، في الواقع سوف تتلقى تحذيًرا كل مرة تقوم فيها بالنقر على زر الحفظ  %  10ما دون  

 ا حيال ذلك. تستنفد مساحة القرص الصلب، إلى أن تفعل شيئً 

يكون أحيانًا من المفيد استعادة الملفات، على سبيل المثال لفحص البيانات القديمة ،  Envisuبعد حذف الفحوصات من جهاز 
تحضيًرا لفحص جديد.  عندما تقوم بأرشفة البيانات، تقوم بتحديد المكان الذي تريد أن تنتقل إليه الملفات.  يحتفظ برنامج 

InVivoVue ن نسخ الملفات، ويستخدم هذه المعلومة في استعادة الملفات بسرعة عندما تطلب منه ذلك.بمسار مكا 

نظًرا لكبر حجم الصور، فإن أرشفتها تتطلب مكان تخزين ذي مساحة كبيرة، مثل محرك أقراص شبكة أو أجهزة تخزين  
 ثانوية مثل محرك أو أكثر خارجي.  

بإجراء أي مهام أخرى.  تتوقف مدة عملية األرشفة بشكل كبير على    InVivoVueأثناء عملية األرشفة ال يسمح لك برنامج  
جهاز   فيه  تحتاج  ال  وقت  في  لألرشفة  موعد  تحديد  األفضل  من  الواحدة.  المرة  في  بأرشفتها  تقوم  التي  الفحوصات  عدد 

Envisu  توج ال  األرشفة،  عملية  وتبدأ  أرشفتها  المراد  الفحوصات  اختيار  المرضىبمجرد  النظام،  لفحص  لمراقبة  حاجة  د 
 عملية األرشفة بنفسه )ما لم تنفد مساحة مكان األرشفة المستهدف(. InVivoVueفسوف يكمل برنامج 

 ألرشفة الفحوصات، اتبع الخطوات التالية: 
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األدوات   .1 قائمة  من  المسح  38الشكل  )  Toolsاختر  عمليات  أرشفة   )Archive Scans...   مربع فيتم عرض 
 . Archive Examsحوار أرشفة الفحوصات 

 

 أرشفة الفحوصات : مربع حوار 44الشكل 

  Archivable Dataجميع الفحوصات التي لم تتم أرشفتها يتم إدراجها في مربع مجموعة البيانات القابلة لألرشفة   .2

بالتاريخ، بحيث تظهر الفحوصات األقدم في أعلى الالئحة.  يتم تجميع الفحوصات حسب الشهر والتاريخ، لتسهيل 
 ا مًعا.اختيار مجموعة كاملة من الفحوصات ألرشفته 

.   Selected Examsانقر مرتين على كل تاريخ إلضافة جميع الفحوصات إلى مربع مجموعة الفحوصات المختارة   .3
من ذلك قم بتوسيع جميع عقد الشهور لعرض التواريخ المختلفة، وعقد التاريخ لعرض المرض كل على حدة.  انقر    بدالً 

نظامك.    من  نقلها  في  ترغب  التي  البنود  على  مجموعة  مرتين  في  المتأثرة  الفحوصات  تظهر  بذلك  تقوم  وأنت 
مصحوبة بنص يشير إلى عدد الملفات وحجمها النسبي.  يظهر الشريط  ،  Selected Examsالفحوصات المختارة  

 . الموجود بأسفل مقدار المساحة المتاحة بمكان األرشفة المستهدف والذي سوف يستغل بواسطة عملية األرشفة 

الفحوصات التي أجريت قبل تاريخ محدد عن طريق إدخال تاريخ معين والنقر على زر اختر    يمكنك اختيار جميع  .4
والتي جميع الفحوصات الموجودة بنظامك  .  Select All Exams Prior Toجميع الفحوصات قبل هذا التاريخ   

.  Selected Examsالذي قمت باختياره، سيتم إضافتها إلى مجموعة الفحوصات المختارة    أجريت قبل التاريخ  
الالزمة   المساحة  حقل  النافذة  أسفل  في  الالزمة ،  Required Spaceيوجد  التخزين  مساحة  مقدار  يعرض  وهو 

 .لتخزين الفحوصات المختارة 

فيه.    Browseاستخدم زر االستعراض   .5 الملفات  أرشفة  الذي تريد  الموقع  الحوار الختيار  بأعلى مربع  الموجود 
ال المساحة  حقل  تحديث  وسيط    Available Spaceمتاحة  سيتم  على  المتاحة  التخزين  مساحة  مقدار  لتوضيح 

 التخزين المختار )محرك الشبكة، جهاز خارجي وخالفه(. 

في نقل ملفات الصور الخاصة    InVivoVueوسوف يبدأ برنامج    Start Archivingانقر على زر بدء األرشفة   .6
 بالفحوصات إلى مكان األرشفة المستهدف. 

العملية يمكن أن تستغرق عدة دقائق حتى تكتمل، لذلك تأكد أن لديك الوقت الكافي دون الحاجة لقطع فحوصات  تذكر أن  
 المرضى. 

 

 استعادة عمليات المسح من األرشيف 

يتم حذف عمليات المسح والتقارير التي تمت أرشفتها من النظام وتخزينها في مكان آخر. إذا وجدت أنك تريد الرجوع إلى  
الم والتقارير  المسح  برنامج  عمليات  فإن  األرشيف،  في  استعادة   InVivoVueوجودة  وظيفة  تقوم  باستعادتها.  لك  يسمح 

 عمليات المسح من األرشيف بنقل عمليات المسح والتقارير المختارة من األرشيف إلى مكانها األصلي على نظامك.
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الخاص بك الكمبيوتر  إلى قفل نظام  المسح  استعادة عمليات  أية مهام  ومثل األرشفة، تؤدي عملية  إجراء  ، مما يمنعك من 
عدم  عليك  ينبغي  لذلك  باستعادتها.  تقوم  التي  المسح  عمليات  عدد  على  العملية  هذه  تستغرقها  التي  المدة  وتتوقف  أخرى، 

 استعادة عمليات المسح في أي وقت تحتاج في النظام إلجراء مهام أخرى مثل فحص المرضى. 

والبحث عن    Patient / Examحد هي االنتقال إلى تبويب المريض /الفحص أسهل طريقة الستعادة البيانات من فحص وا
سوف يُطلب منك تأكيد أنك تريد .   Archivedأسفل عمود في األرشيف    Yالفحص الذي تريده والنقر مرتين على عالمة  

 استعادة بيانات الفحص.

 الستعادة عدد من الفحوصات مرة واحدة، اتبع الخطوات التالية: 

األدوات   .1 قائمة  من  األرشيف 38الشكل  )  Tools menuاختر  من  المسح  عمليات  استعادة  خيار   ) 
Retrieve Archived Scans... فيتم عرض مربع حوار استعادة الفحوصات .Retrieve Exams . 

 

 : مربع حوار استعادة الفحوصات من األرشيف 45الشكل 

لالستعادة   .2 القابلة  البيانات  مجموعة  مربع  لالستعادة    Retrievable Dataفي  المتاحة  البيانات  جميع  إدراج  يتم 
 مرتبة أبجديًا بأسماء المرضى. 

لنقلهم إلى الالئحة   <<اختر جميع المرضى الذين تود استعادة بياناتهم، وانقر مرتين على االسم أو انقر على الزر   .3
 . Selected Examsالموجودة في مربع مجموعة الفحوصات المختارة 

لفتح الئحة الفحوصات المنسدلة حسب التاريخ    +بيانات لفحوصات معينة، انقر على الزر    إذا أردت فقط استعادة .4
 الخاص بكل مريض، واختر البيانات التي تود استعادتها. 

يتم نقل الفحوصات التي قمت باختيارها لالستعادة إلى الئحة الفحوصات المختارة، ويتم عرضها مع مسار المكان  .5
 Space Neededستعادة البيانات فيه. باإلضافة إلى ذلك يعرض حقل المساحة الالزمة  األصلي للملف الذي سيتم ا 

 . مقدار المساحة اإلجمالية الالزمة الستعادة الصور ومقدار المساحة المتاحة على نظامك 

في نقل ملفات الصور الخاصة   InVivoVueوسوف يبدأ برنامج  Start Retrievingانقر على زر بدء االستعادة  .6
 فحوصات إلى مكان األصلي. بال

تذكر أن العملية يمكن أن تستغرق عدة دقائق حتى تكتمل، لذلك تأكد أن لديك الوقت الكافي دون الحاجة لقطع فحوصات  
 المرضى. 

بعض المواقع تستخدم أماكن متعددة بالشبكة لألرشفة، والبعض اآلخر يستخدم سلسلة من المحركات الخارجية، وبعد مرور  
الوقت،   فيه  بعض  قمت  الذي  المكان  تذكر  تستطيع  ال  أنك  إذا وجدت  البيانات.   أرشفة  فيه  تم  الذي  المكان  تذكر  يصعب 

التصوير  إلى تبويب  انتقل  المعني قبل بدء االستعادة،  الجهاز  إلى معرفة ذلك والتأكد من توصيل  البيانات وتحتاج  بأرشفة 
Imaging ،سار األرشيف على رأس المؤشر.ومرر الماوس فوق ملفات المسح. سوف يظهر لك م 
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 تصدير الفحوصات 

هو عملية إعداد نسخة من بيانات الفحص يمكن استخدامها على سبيل المشاركة مع نظام آخر.  لكنها ال تؤدي إلى    التصدير
المساحة    تقلسوف  ،  Envisuحذف البيانات من نظامك، في الحقيقة، إنك إذا قمت بإعداد نسخة على القرص الصلب لنظام  

 المتاحة لديك حتى يتم حذف نسخة التصدير.

نظام    االستيراد ملفات سبق تصديرها من  إضافة  برنامج    Envisuهو عملية  أو  قارئ  نظام  على    InVivoVueوإتاحتها 

 المثبت لدى أحد الزمالء. فهي تقوم بإضافة الملفات الموجودة بنسخة تصدير إلى النظام المستورد.

بالفحص. عال  المرتبطة  بيانات المرضى والصور  التصدير  يمكنك تصدير فحص لعمل نسخة من جميع  وة على ذلك، يوفر 
يوفر  البرنامج.  من  فقط  للقراءة  إصدار  في  الملفات  هذه  استخدام  يمكن  مركزية،  بيانات  قاعدة  في  لالستيراد  جاهزة  ملفات 

جهاز   InVivoVueبرنامج   إلى  التصدير  ويمكنك  المرضى.  هوية  تحدد  التي  المعلومات  بدون  أو  مع  التصدير  خيار  أيًضا 
 . InVivoVue 1.4وتصدير نسخة قابلة لالستخدام مع برنامج  ، DVDك، أو إلى محرك شبكة أو أسطوانة  الكمبيوتر الخاص ب 

يقوم برنامج   تقوم بتصدير فحص،  يتوقف   InVivoVueعندما  الفحص.   الخاصة بكل مسح في هذا  الملفات  بنسخ جميع 
يم ال.  أم  تقارير  إنشاء  تم  قد  كان  إذا  المسح، وما  نمط  على  الدقيق  للقرص  العدد  اإلجمالية  التخزين  مساحة  تكون  أن  كن 

الالزمة لتخزين الفحوصات التي يتم تصديرها كبيرة،  على سبيل المثال، الملفات التي يتم تصديرها للمسح الخطي يمكن أن  
ميجابايت. لذلك    400أو أكثر والملفات الخاصة بالمسح الحجمي يمكن أن تتجاوز    ( Mb)ميجابايت    170يصل حجمها إلى  

 .USBتأكد أن لديك مساحة كافية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو محرك الشبكة أو )بشكل خاص( ذاكرة 

 لتصدير فحص مريض، اتبع الخطوات التالية: 

 المريض الذي تود تصدير بياناته.  Patient/Examاختر في تبويب المريض/الفحص  .1

واختر الفحص المعين المراد تصديره من سجل المريض   Patient Examsفي مربع مجموعة المريض/الفحص   .2
يتغير العمود ليعرض صفًا باللون األخضر يشير إلى أنه قد تم  .  Exportالحالي من خالل النقر على عمود التصدير  

األمر.   لزم  إذا  من مريض  أكثر  الفحوصات، خالل  من  فيه  ترغب  الذي  العدد  بتمييز  قم  للتصدير.  الفحص  تمييز 
ي تم  وبينما  التي  الفحوصات  التصدير ليوضح عدد  الموجود على زر  النص  يتغير  لتصديرها،  الفحوصات  تم تمييز 

 ، وهكذا.فحص 2تصدير ، فحص 1تصدير تحديدها: 

 

 : اختيار فحص واحد للتصدير 46الشكل 
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 ر : اختيار فحوصات متعددة للتصدي 47الشكل 

الفحص   .3 انقر على زر تصدير  المراد تصديرها،  الفحوصات  تمييز جميع  يتم  فتح  .  Export Examعندما  فيتم 
 . Export Examsمربع حوار تصدير الفحص 

إلى   .4 التصدير  مربع نص  في  به،  الملفات  تصدير  سيتم  الذي  المسار  البداية  في  المربع  يتم  .   Export toيظهر 
في ملف تهيئة المستخدم، وسوف يبدأ من نفس المكان في كل   EXPORT_PATHتحديد المسار بواسطة اإلعداد 

. ال يمكن تعديل مربع نص :Export\Bioptigen\Dمرة يتم فيها تشغيل البرنامج، والوضع االفتراضي له هو  
مباشرة. لتغيير المسار الذي سيتم تحته تخزين ملفات التصدير انقر على أيقونة المجلد    Export toالتصدير إلى  

إلى   تصدير  بجوار  المكان   Export toالموجودة  استعراض  في  الناتج  المجلد  اختيار  حوار  مربع  واستخدام 
يحتاج ال  الفرعية    InVivoVueبرنامج    المناسب.   المجلدات  بإنشاء  يقوم  إنه  حيث  للتصدير،  فارغ  مجلد  إلى 

إلنشاء مجلد فارغ    Make New Folderالالزمة. إذا أردت إنشاء مجلد اآلن، انقر على زر إنشاء مجلد جديد  
انتبه الختيار مكان به جديد لبيانات الفحص، وأعط اسًما للمجلد يكون ذا صلة بالمعلومات التي تقوم بتصديرها.   

 مساحة كافية.

االختيار   .5 مربع  مع  انقر  المريض،  تعريفية حول  معلومات  إضافة  أردت  بتضمين إذا  وقم  الفحص،  تصدير  عند 
، الموجودة أسفل الئحة الفحوصات. فيتم تضمين ُمعّرف المريض وتاريخ ميالده واسمه في المعلومات التعريفية  

تبعاد المعلومات المحددة للهوية، فإنه يتم حجب اسم المريض وضبط تاريخ الميالد بيانات التصدير. إذا اخترت اس
 .1901يناير  01بشكل افتراضي على 

إذا أردت نسخ ملفات بيانات الفحص، انقر على مربع اختيار إعداد نسخ من ملفات البيانات عند تصدير الفحص   .6
when exporting exam, make copies of the data files.    ملفات من  نسخ  إعداد  عدم  اخترت  إذا 

وستضطر   االستيراد،  عند  البيانات  على  العثور  يتم  لن  ولكن  سرعة،  أكثر  بشكل  التصدير  يتم  سوف  البيانات، 
 لتسكين ملفات البيانات يدويًا. 

ر  إذا أردت تصدي.   InVivoVue 2.0في اإلصدارات التالية لإلصدار    لقد تغيرت صيغ تقارير الفحوصات قلياًل  .7
نظام   على  للقراءة  لالستخدام  ،  InVivoVue 1.4البيانات  تصدير  ملفات  إنشاء  اختيار  مربع  على  بالتأشير  فقم 

إذا لم تقم بالتأشير  .   Create export files for use by InVivoVue 1.4 readerبواسطة قارئ البرنامج  
 . 1.4على هذا المربع، سوف تفشل عمليات االستيراد في قارئ 

لفحوصات التي قمت بتمييزها للتصدير في الئحة على اليسار. واآلن لديك فرصة أخيرة إللغاء اختيار أي تظهر ا .8
 من الفحوصات من خالل إزالة التأشير عن المربع المجاور السم الفحص. 

التصدير   .9 بدء  زر  على  انقر  المناسبة،  التغييرات  جميع  إجراء  من  انتهائك  برنامج .  Start Exportبعد  يقوم 
InVivoVue    باسم تاريخ فحص غير مكرر. ويقوم    ExamDate_MM.DD.YYYYبإنشاء مجلد فرعي  لكل 

حيث تمثل )  PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nnتحته بإنشاء ملف فرعي باسم  
XXX  ( وتمثل  اليومُمعّرف المريض والتاريخ الذي تم فيه تصدير الفحص ،)nn   عدد مرات تصدير بيانات فحص

يستطيع العثور على   InVivoVueالمريض في ذلك التاريخ.(. معرفة تنظيم هذا المجلد ليست ضرورية، فبرنامج  
في    SQL files.بإنشاء زوج ملفات    InVivoVueالملفات عندما تقوم باستيرادها في نظام قارئ. يقوم برنامج  
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ملفات   PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nnالمجلد   نسخ  تم  )إذا  وكذلك 
 البيانات( يتم نسخ بيانات الفحص إلى المجلد الفرعي بتاريخ اليوم. يتم غلق مربع الحوار. 

 

 استيراد الفحوصات 

ن  االستيراد ملفات سبق تصديرها من  إضافة  برنامج    Envisuظام  هو عملية  أو  قارئ  نظام  على    InVivoVueوإتاحتها 

 المثبت لدى أحد الزمالء. فهي تقوم بإضافة الملفات الموجودة بنسخة تصدير إلى النظام المستورد.

لبرنامج   آخر  تم تصديره من موقع  إلى موقعك فحًصا  أن تستورد  أو أعلى( وعرض    1.1بإصدار  )  InVivoVueيمكنك 
 الفحص المستورد وعمليات المسح والتقارير المرتبطة به.   

ما إذا كان الفحص وملفات الصور موجودة بالفعل على موقعك، ليساعدك على تجنب   InVivoVueسوف يتعرف برنامج  
مرتين الفحص  نفس  برنامج  استيراد  يسألك  سوف  بالفعل،  موجودة  الملفات  كانت  إذا    .InVivoVue    تريد إذا كنت 

  االستمرار ومن ثم استبدال الملفات الموجودة.

 الستيراد فحص، اتبع الخطوات التالية: 

 يتم فتح حوار اختيار المجلد.  . Import Exam( استيراد الفحص  38الشكل )  Toolsاختر من قائمة األدوات  .1

 

 : مربع حوار تصفح المجلد 48الشكل 

ابحث في مربع الحوار عن مجلد الفحص الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والذي يحتوي على الفحص   .2
 XXXحيث تمثل  )  PatientID_XXXالذي تريد استيراده.  ال تقم بتوسيع المجلد الختيار المجلد الفرعي المسمى  

 ّرف المريض. رقم ُمعّرف المريض(.  فسوف يفشل االستيراد إذا قمت باختيار مجلد ُمع

الزر   .3 على  برنامج  .  OK  انقر  الخاصة   InVivoVueيقوم  البيانات  قاعدة  في  الفحص  مجلد  محتويات  بإدخال 
بموقعك وتخزين عمليات المسح والتقارير الخاصة بالفحص على محرك الحفظ االفتراضي لك.  يتم غلق مربع 

 الحوار. 

  …Switch Sitesإلى موقعك، يظهر زر تحويل المواقع     InVivoVueج  عندما يتم استيراد فحص تم إنشاؤه في موقع آخر لبرنام 
في تبويب الدراسة.  يؤدي النقر على هذا الزر إلى فتح مربع حوار يسمح لك باالنتقال إلى الموقع المرتبط بالفحص الذي تم استيراده  

الواردة في  مؤخًرا حتى يمكنك مراجعته. )  المعلومات  إلى  المستوردة قراءة    ارجع  المزيد حول استخدام برنامج    البيانات  لمعرفة 
InVivoVue   ).كتطبيق قراءة 
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 البيانات المستوردة قراءة 

  1.1بدًءا من اإلصدار  )  InVivoVueبمراجعة الفحوصات المستوردة على ماسحات برنامج    InVivoVueيسمح برنامج  

 وما بعده(.  عندما يتم استيراد أحد الفحوصات، يتم استيراد جميع المعلومات المرتبطة به أيًضا.   

 وهذه المعلومات تشمل:

الموقع    • الموقع ماسح برنامج    –معلومات  التقاط الصورة عليه.  معلومات األجهزة    InVivoVueيحدد  الذي تم 
والبرامج المستخدمة في وقت التقاط الصورة يتم استيرادها مع معلومات الموقع العامة، مثل اسم الموقع ووصفه.   

شركة   مواقع    Leicaتشير  غ  InVivoVueإلى  مواقع  بأنها  استيراد األخرى  سيتم  الذي  والموقع  أصلية  ير 
 الفحوصات إليه بالموقع األصلي. 

العالج   • وذراع  الدراسة  تتضمن   –معلومات  والتي  بالفحص،  المرتبطة  العالج  وذراع  الدراسة  معلومات  وهي 
 معلومات البروتوكول إذا تم تحميل عمليات مسح الفحص من بروتوكول مسح. 

ومات على المعلومات المتوفرة وقت التصدير.  إذا طلب الُمصدر تجاهل  تقتصر هذه المعل  –معلومات المريض   •
 الُمعّرفات، فإن يتم إغفال االسم الفعلي وتاريخ الميالد.

الفحص   • ومسؤول   –معلومات  الطبيب  ذلك  في  بما  بالفحص،  الخاصة  المعلومات  جميع  تشمل  المعلومات  وهذه 
 الفحص. 

والتقارير   • الصور  مسح  هذه    –عمليات  مع  تتضمن  حفظها  تم  التي  والتقارير  الصور  ملفات  جميع  المعلومات 
 الفحص 

 وهي تشمل أي إعدادات للتثبيت مرتبطة صراحة بالمسح.  –اإلعدادات المسبقة للتثبيت  •

اسم الموقع    InVivoVueإلى موقعك، يعرض برنامج    InVivoVueبعد استيراد فحص تم إنشاؤه على موقع آخر لبرنامج  
الذي تعرضه اآلن في أعلى تبويب الدراسة وزر تحويل المواقع. يؤدي النقر على هذا زر تحويل المواقع إلى فتح مربع 

 حوار يسمح لك باالنتقال إلى الموقع المرتبط بالفحص الذي تم استيراده مؤخًرا حتى يمكنك مراجعته.   

 لعرض فحص مستورد، اتبع التعليمات التالية:

ت .1 الدراسة  من  المواقع    Studyبويب  تحويل  زر  على  حوار    Switch Sitesانقر  مربع  لك  يظهر  وسوف 
منه   البيانات  تود عرض  الذي  الموقع  عن  الموقع    ?Display Data From Which Siteلالستفسار  اختر 

 . Choose Other Siteاألصلي للفحص المستورد، ثم انقر على زر اختيار الموقع اآلخر 

 

 : زر ... تحويل المواقع 49الشكل 
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 البيانات منه؟  مربع حوار االستفسار عن الموقع الذي تود عرض : 50الشكل 

الموقع   .2 اسم  الحالي ويعرض  الموقع  المختار هو  الموقع  تبويب  يتم جعل  أعلى  الرئيسية وفي  النافذة  على شريط 
.  يتم عرض الدراسة المرتبطة  Viewing Data Fromعلى يمين عالمة عرض البيانات من    Studyالدراسة  

 بالفحص المستورد في الئحة الدراسات.

المريض/الفحص   .3 تبويب  على  تم    Patient/Examانقر  التي  بالفحوصات  المرتبطين  بالمرضى  الئحة  لرؤية 
بأعلى التبويب    Find Patientيمكنك استخدام مربع مجموعة البحث عن مريض  استيرادها في الموقع المختار.   

المرتبط بالفحص المستورد الذي  بأسفله لتحديد موقع المريض    List Patientsأو مربع مجموعة الئحة المرضى  
 تود عرضه.  

ر السجل المستورد من الالئحة، وسوف يتم عرض المعلومات األساسية من السجل في مربع مجموعة عرض  اخت .4
المريض   اليمين.  View Patient Detailsتفاصيل  على  التبويب  المستوردة    بأسفل  الفحوصات  عرض  يتم 

 ض. المرتبطة بالمريض في مربع مجموعة فحوصات المريض فوق مربع مجموعة عرض تفاصيل المري

المريض   .5 المستوردة من الئحة فحوصات  الفحوصات  الفحص    Patient Examsاختر  وانقر على زر مراجعة 
Review Exam    لعرض عمليات المسح المرتبطة بفحص المريض المستورد. )أو يمكنك اختيار الفحص والنقر

 لمراجعة عمليات المسح.(   Imagingعلى تبويب التصوير 

لعرض   InVivoVueلمعرفة المزيد حول استخدام تطبيق  المسح تحميل عمليات ة في ارجع إلى المعلومات الوارد .6
 عمليات مسح الصور. 

منه  .7 البيانات  عرض  تود  الذي  الموقع  عن  االستفسار  حوار  مربع  افتح  األصلي،  الموقع  إلى   للعودة 
Display Data From Which Site?    النقر على زر تحويل المواقع  من خاللSwitch Sites   في تبويب

 . Choose Native Siteثم انقر على زر اختيار الموقع األصلي ( Studyالدراسة 

عند العمل مع موقع غير أصلي يمكنك عرض جميع المعلومات المستوردة المرتبطة بذلك الموقع.  سوف يسمح لك برنامج 
InVivoVue ي:على وجه التحديد بما يل 

 قم بعرض جميع معلومات الدراسة المستوردة المرتبطة بالموقع غير األصلي.  •

 قم بعرض جميع معلومات المريض المستوردة المرتبطة بالموقع غير األصلي.  •

قم بعرض جميع معلومات الفحص المستوردة المرتبطة بالموقع غير األصلي، بما في ذلك الطبيب الذي أشرف   •
 لذي قام بالتقاط الصور. على الفحص ومسؤول الفحص ا 
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 تصدير الفحوصات المستوردة المرتبطة بالموقع غير األصلي. •

 عرض عمليات مسح الصور المستوردة المرتبطة بالموقع غير األصلي.  وهذا يشمل القدرة على: •

o  تحميل ملف.OCT .وتشغيله 

o  تحميل ملف.OCU .وإعادة معالجته 

o   )حفظ ملف )ملفات.OCT    و/أو.OCU    باستخدام وظيفة الحفظ باسمSave As…    من قائمة األدواتTools  . 

o .)عرض مسح الصور في المنظر ثالثي األبعاد )يجب أن يكون مسح حجمي مستطيلي 

o  طباعة مسحB  ونافذاتVIP . 

o .طباعة وحفظ التقارير 

بأرشفة فحوصات كل من   Leicaأرشفة الفحوصات المستوردة المرتبطة بالموقع غير األصلي.في الحقيقة توصي   •
 الموقع األصلي وغير األصلي إلدارة التخزين بالقرص. 

 استعادة الفحوصات المستوردة من األرشيف. •

على    InVivoVueسمح لك برنامج  عند العمل مع موقع غير أصلي ال يمكنك تعديل أي من المعلومات المعروضة.  لن ي
 وجه التحديد بما يلي: 

قم بإضافة دراسة و/أو ذراع عالج للموقع غير األصلي، ال يمكنك تعديل أو محو دراسة و/أو ذراع عالج مرتبط  •
 بموقع غير أصلي. 

 إضافة مربض إلى موقع غير أصلي، ال يمكنك تعديل أو محو مريض مرتبط بموقع غير أصلي.  •

 موقع غير أصلي، ال يمكنك تعديل أو محو فحص مرتبط بموقع غير أصلي.  إضافة فحص إلى •

إضافة مسؤول فحص أو طبيب إلى موقع غير أصلي، ال يمكنك تعديل أو محو مسؤول فحص أو طبيب مرتبط   •
 بموقع غير أصلي. 

 أصلي. إضافة مسح لفحص مرتبط بموقع غير أصلي، ال يمكن تعديل أو محو مسح مرتبط بموقع غير  •

 إجراء مسح أثناء العمل مع موقع غير أصلي.  •

 



 دورة العمل اليومية  
 

9054-10054_AR Rev E     121من  57صفحة 
 

 دورة العمل اليومية

 إجراء فحص

ألول مرة، يتم إنشاء  InVivoVueعندما يتم تشغيل برنامج .  Imagingيتم إجراء الفحوصات في تبويب التصوير  
بُمعّرف مشتق من تاريخ اليوم.  يمكن إدخال تفاصيل المريض، أو يمكن تحديد الطبيعة المجهولة للفحص   المريض المجهول

من خالل ربطه بمريض موجود، سواء قبل الفحص أو بعده، حسب ما يفضله المستخدم.  تظهر متحكمات إجراء ذلك في  

 .  21 الشكل

شبكة التشغيل يتم ملء فحص هذا المريض في البداية بمسح واحد، يتم تحديد خصائصه من خالل االختيارات من 
ميعها.  يتم  .  تحتوي هذه الشبكة على أزرار تحدد الشكل الهندسي واألبعاد الفيزيائية وكثافة بيانات المسح المراد تجالسريع

تحديد اإلعدادات الدقيقة من خالل ملفات التهيئة بنظام المستخدم، ويمكن أن تختلف من نظام إلى نظام، ولكن تمرير الماوس 
فوق أي من األزرار سيؤدي إلى ظهور رأس أداة تشير إلى اإلعدادات التي ينطوي عليها هذا الزر.  من خالل اختيار زر  

 الوصف الموجود على الزر وفي رأس األداة، يمكن للمستخدم اختيار المسح المناسب للمريض.واحد من كل صف، باستخدام 
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 : تبويب الصور مع بيانات الصورة 51الشكل 

أثناء تحديد خيارات التشغيل السريع المختلفة، تنتقل إضاءات األزرار ويتم تحديث بند الصورة المصغرة للمسح 
ال يستطيع بشكل مستقل تحديد العين التي يتم مسحها، فإن بند الصورة   InVivoVueالمعلق المعني.  نظًرا ألن برنامج 

للعين اليسرى   الفوشياو (OD)للعين اليمنى  األصفرعتقد أنها صحيحة: المصغرة هذا مزود بأكواد لونية تطابق العين التي ي
(OS )  .  يمكن للمستخدم تغيير اختيار العين من خالل النقر المزدوج على الصورة المصغرة، وسوف يتم تحديث نص

 الوصف ولون الخلفية وفقًا لذلك. 

.   Aimالبيانات من خالل النقر على زر التوجيه    عندما تصبح إعدادات المسح ُمرضية، يمكن للمستخدم بدء الحصول على 
: مسحان خطيان بزاوية قائمة سريعا التناوب، أحدهما أفقي واآلخر رأسي.  يظهر السطح الذي يتم  متقاطع وهذا يؤدي لبدء مسح  

 الرئيسي والثانوي.   Bتصويره في وحدات عرض المسح  
 

عين في النافذة المعنونة باسم التحكم الديناميكي في المسح في األنظمة المزودة بكاميرا فيديو، تظهر صورة لقاع ال
Dynamic Scan Control   .  ،مركب على هذه الصورة الحية صورة جرافيك تعرض النطاق الفعلي الذي يتم مسحه

وتسمى جرافيك التحكم الديناميكي في المسح. للحصول على صورة للنطاق الذي تريده، يستطيع المستخدم تعديل هدفه  
كي في المسح لتغيير اإلزاحات بالفاحص المحمول، أو يمكنه سحب المقابض الموجودة على صورة جرافيك التحكم الدينامي

في الوقت الفعلي، وكذلك نص الوصف   Bاألفقية والرأسية والعرض واالرتفاع  وزاوية المسح.  يمكن تحديث عرض المسح 
 في الصورة المصغرة. 

يؤدي هذا  .  Snapshotعندما يرضى المستخدم بنقطة التوجيه، عليه أن يقوم بالنقر على زر التقاط صورة خاطفة 
تجميع الحجم الكلي للبيانات مع إعدادات المسح المشار إليها في الصورة المصغرة.  وبخالف المسح الموجه، قد يستغرق إلى 

هذا المسح عدة ثواني يناء على اختيار كثافة البيانات الذي تم تحديده في شبكة التشغيل السريع، األبعاد الفعلية للمسح ليس لها  
ير.  أثناء تجميع الحجم، يتم استبدال عرض التوجيه الرأسي بعرض الحجم، والذي يتراكم أي تأثير مالحظ على زمن التصو
التي تم الحصول عليها في الوقت الفعلي الذي تم استالمها فيه. ويقوم خط أخضر بارز   Bببطء.  يتم عرض عمليات المسح 

 .VIPفي نافذة   Bبتتبع موضع المسح 
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لمسح.  يستطيع المستخدم مراجعة البيانات التي تم الحصول عليها من خالل  بعد تصوير الحجم بالكامل، يتوقف ا 
الموجودة على يسار الئحة عمليات المسح )المسماة قائمة عمليات السح(.    متحكمات التشغيلأو بواسطة  VIPفحص نافذة 
االنتقال إلى األمام أو الخلف   فيما يلي: يمكن للمستخدم VCRمثل جميع المتحكمات من نوع  متحكمات التشغيلتتمثل وظيفة 

من خالل تدوير   Bوحدة عرض المسح بمقدار إطار واحد، واالنتقال إلى أول أو آخر إطار في الحجم، وتحريك اإلطارات في 
اإلطارات بمجرد الحصول عليها أو إيقاف هذا التحريك عند ملف معين تريده.  يتوقف معدل التشغيل يعتمد على معدل  

 طارات.الحصول على اإل

 إذا كانت البيانات غير ُمرضية، يمكن تكرار سلسلة التصوير بالكامل واستبدال البيانات الضعيفة بصور أفضل.    
لن تصدر أي مطالبة من النظام إذا فضل المستخدم إعادة بدء التصوير: يفترض البرنامج أن مسؤول الفحص يعرف ما يفعل.  

حصول عليها بالكامل فقط من خالل اختيار وتشغيل مسح مختلف، وفي هذه الحالة  باإلضافة إلى ذلك، البيانات التي تم ال
 يصدر تحذير. ال

يؤدي إلى نسخ   Saveإذا كانت البيانات ذات جودة تستحق الحفاظ عليها، برغم ذلك، فإن النقر على زر الحفظ  
 البيانات المكانيةدائًما بحفظ  InVivoVueالبيانات من الذاكرة إلى ملفات القرص.  يتم إنشاء ملفات مختلفة.  يقوم برنامج 

.  يمكن تحميل هذه الملفات الحقا للتشغيل OCT.في ملف بامتداد  ( B)البيانات المعروضة على الشاشة كعمليات مسح 
بتخزين  InVivoVueيقوم برنامج  ?Save OCUبع االختيار تقارير.  إذا تم التأشير على مروقياسات مقياس الُسمك وال

.  باإلضافة إلى  OCU.)البيانات األولية التي تم الحصول عليها من مقياس الطيف( في ملف بامتداد  البيانات الطيفيةنسخة من 
ة عمليات ويظهر في الصورة المصغرة لقائم) Bلإلطار المعروض في وحدة عرض المسح  bitmapذلك يتم حفظ صورة 

  bitmapالمسح بمجرد اكتمال الحفظ(.    بالنسبة لعمليات المسح الحجمية )كل شيء ما عدا البحث الخطي( يتم حفظ صورة 

لقاع العين، والتي تم التقاطها   bitmapورة وأخيًرا في األنظمة المزودة بكاميرا تصوير قاع العين، يتم حفظ ص.  VIPلنافذة 
 عند تشغيل وظيفة التقاط صورة خاطفة.

 

 ار مريضاختي

اختيار سجل مريض    تبدأ الفحوصات عادة باختيار المريض الذي سيجرى له الفحص. إلجراء فحص يجب عليك أوالً 
موجود أو إنشاء سجل جديد. الختيار سجل موجود، اتبع الخطوات التالية. إذا أردت إنشاء سجل جديد، اتبع الخطوات الواردة  

 بإنشائه.   InVivoVueالذي يقوم برنامج  ولالمريض المجهأو استخدم  إضافة مريضفي 

 . Patient/Examاختر تبويب المريض/الفحص  InVivoVueفي أعلى نافذة برنامج  .1

في أعلى التبويب أو   Find Patientالختيار سجل موجود، يمكنك إما استخدام مربع مجموعة البحث عن مريض   .2
 ه. الموجود بأسفل List Patientsمربع مجموعة الئحة المرضى  

 

 : مربع البحث عن مريض 52الشكل 
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 : مربع الئحة المرضى 53الشكل 

المريض   .3 ُمعّرف  في حقول  السجل  أو جميع معلومات  أدخل جزًءا من    Patient IDللبحث عن سجل مريض، 

للمريض   الطبي  السجل  األول    Patient MRNورقم  العائلة    First Nameواالسم  اسم  في    Last Nameأو 
مريض   عن  البحث  مجموعة  برنامج .  Find Patientمربع  يقوم  الحقول  من  حقل  أي  في  كتابتك  وأثناء 

InVivoVue    باختيار أول سجل يجده في مربع مجموعة الئحة المرضىList Patients    يطابق المعلومات التي
 قمت بإدخالها.

بدالً  .4 المرضى  م  أو  الئحة  مجموعة  مربع  من  سجل  اختيار  يمكنك  ذلك  على  .  List Patientsن  العثور  يمكنك 
المرضى من خالل تاريخ فحصهم.  أدخل تاريخ )أو استخدم خيار التقويم من خالل النقر على سهم التحرك ألسفل 

التاريخ   التاريخ( في كال حقلي  التي.  Toو    Fromبجانب مربع نص  تطابق اختيارك في    يتم عرض السجالت 
 الالئحة الموجودة أسفل اختياراتك.

الرأس   نفس  النقر على  العمود.  انقر على رأس  للترتيب  األعمدة،  بأي عمود من  السجالت  ترتيب الئحة  يمكنك 
 مرتين يؤدي إلى عكس الترتيب.

اختر السجل المرغوب من الالئحة، وسوف يتم عرض المعلومات األساسية من السجل في مربع مجموعة عرض   .5
 بأسفل التبويب على اليمين. View Patient Detailsتفاصيل المريض 

 . ضبط اإلعدادات االفتراضية للفحصبعد ذلك يجب عليك   .6
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 إلغاء صفة المجهول عن مريض
 

يمكنك تحديد هوية الشخص الذي يخصه الفحص أثناء إجراء فحص مرتبط بمريض مجهول من خالل استخدام متحكمات 
 . Imagingالمريض الموجودة بأعلى تبويب التصوير 

 

 : فحص المريض المجهول 54الشكل 
 

يتم عرض حوار يحتوي على نفس اختيار .  Select Patientانقر على السهم المنسدل واختر بند اختيار المريض 
 المريض ومتحكمات فلترة كما سبق شرحها.  اختر المريض الفعلي وسوف يتم إعادة تخصيص الفحص إلى ذلك الشخص. 

  
.  Associate Patientإذا لم يكن قد تمت إضافة بيانات للمريض في النظام حتى اآلن، فاختر بدال من ذلك إلحاق المريض  

في   Add Patientفي هذه الحالة سوف يتم فتح محرر المريض، تماًما كما لو أنك قمت بالنقر على زر إضافة مريض 
عندما تنتهي من إدخال تفاصيل المريض الجديدة، انقر على زر الحفظ والخروج .   Patient/Examتبويب المريض/الفحص  

Save & Exit  . والفحص المرتبط به.سوف يتم إضافة المريض الجديد إلى النظام ، 
 

لنفس النتيجة: فهو يؤدي لربط الفحص الحالي بمريض تم اختياره من الئحة    Select Patientيؤدي اختيار بند اختيار المريض  
لبدء    Select Patientالمرضى المعروفين، كما أنه يقوم ببدء فحص جديد لهذا المريض.  يمكنك استخدام بند اختيار المريض  

 مرضى المعروفين وكذلك إللغاء صفة المجهول عن فحص ما. الفحوصات لل 

 االفتراضية للفحصضبط اإلعدادات 

العالج  وذراع  والدراسة  والطبيب  الفحص  مسؤول  هو  من  معرفة  عليك  يجب  الفحوصات،  ألحد  مريض  اختيار  بمجرد 
المرتبط بهذا الفحص. يمكنك تغيير أي من هذه المدخالت، سواء من خالل اختيار قيم موجودة أخرى أو من خالل إضافة  

 مسؤول فحص أو طبيب جديد.

 الخطوات للتحقق من أو تغيير اإلعدادات االفتراضية للفحص الحالي: اتبع هذه 

المريض/الفحص   .1 تبويب  للفحص/إضافة    Patient/Examفي  االفتراضية  القيم  تحديد  قم بوضع مربع مجموعة 
 في أعلى التبويب على اليمين. Set Exam Defaults/Add Examفحص 

 

 قيم االفتراضية للفحص/إضافة فحص : تحديد ال55الشكل 

الفحص   .2 مسؤول  مدخالت  العالجو  الدراسةو  الطبيبو  راجع  الحالي    ذراع  للفحص  بالنسبة  صحتها  من  للتأكد 
 للمريض.

 جديًدا من الالئحة المنسدلة لهذا الحقل.  إذا أردت تغيير أي من هذه المدخالت، اختر مدخاًل  .3

 . األطباءو مسؤولي الفحصإذا أردت إنشاء مدخل لمسؤول فحص أو طبيب جديد، انظر موضوعات إعداد  .4

ة سجل  وسوف يتم إضاف  Add Examبعد اختيار اإلعدادات االفتراضية لهذا الفحص انقر على زر إضافة فحص   .5
 الفحص لالئحة الفحوصات الخاصة بالمريض الحالي. 

 إذا أخطأت أو تريد تغيير أي من اإلعدادات االفتراضية للفحص، يمكنك تعديل أو محو سجل الفحص .6
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  Patient Examsبعدما تقوم بإضافة فحص لسجل مريض بنجاح، اختر الفحص من الئحة فحوصات المريض   .7

 .Imagingإلى تبويب التصوير  InVivoVueسوف ينقلك برنامج . Start Examوانقر على زر بدء الفحص 

 للفحص المختار.  اختيار أنواع المسح يمكنكاآلن  .8

 

 اختيار مسح

حتى تستطيع التقاط الصور لمريض ما، يجب عليك إضافة نوع أو أكثر من أنواع المسح لفحص المريض الحالي. يمكنك  
عمليات المسح مسبقة الضبط الفردية، أو يمكنك إنشاء  اختيار عمليات المسح مسبقة الضبط المرتبطة ببروتوكول معين، أو  

 عمليات مسح مخصصة للمريض.

 

 ملحوظة
. بالنسبة للفحوصات المؤرخة في  الحالييمكنك فقط إضافة عمليات المسح لفحص بتاريخ اليوم 

ويتم تعطيل جميع الوظائف  «مهملة»الماضي، يمكنك فقط محو عمليات المسح التي لها حالة  
 األخرى الخاصة بإضافة أو تعديل عمليات المسح. 

 

 اتبع الخطوات التالية الختيار عمليات المسح مسبقة الضبط: 

 .Imagingاختر تبويب التصوير  .1

مفرد   .2 مسح  من لتعريف  مجموعة  أي  على  النقر  يمكنك  التقليدية،  المسح  إعدادات  باستخدام  سريعة  بطريقة 
مجموعات األزرار بشبكة التشغيل السريع. سوف يتغير المسح المعلق المختار في قائمة عمليات المسح ليعرض  

 بارامترات المسح وفقًا الختياراتك.

فيعرض كل واحد منها أنماط  ،  Presetالمسح مسبق الضبط  إلضافة عمليات مسح فردية مسبقة الضبط، انقر على زر   .3
  Add preset to examيتم عرض حوار إضافة إعداد مسبق للفحص  .   InVivoVueالمسح التي يفهمها برنامج  

 ويمكنك االختيار من اإلعدادات المسبقة المدرجة.  يمكن إضافة اإلعداد المسبق المختار إلى قائمة عمليات المسح. 

 Loadلجعل الفحص يقوم بتنفيذ بروتوكول معين، اختر هذا البروتوكول من الالئحة المنسدلة لتحميل البروتوكول   .4

Protocol  ..سوف يتم إضافة جميع عمليات المسح في هذا البروتوكول لقائمة عمليات المسح 

الزر األيمن على المسح  يمكنك أيًضا تعريف عمليات المسح المخصصة إلضافتها إلى الفحص عن طريق النقر ب .5
تعديل   واختيار  إلى  .  Editالمعلق  مخصصةارجع  مسح  عمليات  استخدام    إنشاء  كيفية  حول  التفاصيل  لمعرفة 

 محرر المسح. 

 .اللتقاط الصورواصل إضافة عمليات المسح المعلقة إلى قائمة عمليات المسح حتى تصبح مستعًدا  .7

 

 ملحوظة
إذا أردت تعريف بروتوكول مسح جديد يتكون من الصور المختارة حاليا ألحد الفحوصات، فاتبع  

 .إنشاء بروتوكول مسح جديدالخطوات الواردة في 
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 التقاط الصور 

 خاصية تصوير فيديو لقاع العين 

 

 ملحوظة
 المزودة بإمكانيات تصوير قاع العين بالفيديو.  Leicaهذه الخاصية متاحة فقط في منتجات 

 

يمكن استخدام خاصية تصوير قاع العين بالفيديو لتتبع موضع الفحص من أجل تحليل مواضع معينة في العين بشكل أفضل.  
يتم تصوير الفيديو أثناء التوجيه والتقاط الصور الخاطفة  . OCTويتم التسجيل والحفظ أوتوماتيكيًا عند التقاط صور  

قاط الصور الخاطفة وفي بداية إنهاء التشغيل الحر. يتم حفظ الصورة مع والتشغيل الحر. يتم التقاط صورة في بداية الت
 في وقت الحق.  OCTوتحميلها عند تحميل بيانات  OCTبيانات 

 

 : متحكمات تصوير الفيديو لقاع العين بأسفل نافذة قاع العين على اليسار 56الشكل 

لقاع العين أثناء خمول النظام لضبط محاذاة وضع المسح يدويًا باستخدام التصوير  يمكنك استخدام خاصية تصوير الفيديو
 المباشر واللقطات الخاطة: 

 أيقونة شاشة الكمبيوتر( لبدء التصوير المباشر. ) Toggle video captureاختر زر تبديل التقاط الفيديو  .1

أيقونة كاميرا(  ) Take snapshot of video اللتقاط صورة خاطفة اختر زر التقاط صورة خاطفة للفيديو  .2
 .عندما يكون التصوير المباشر مشغاًل 

 

 ملحوظة
 . OCTإذا كان زر تبديل التقاط الفيديو غير متاح، تأكد أن النظام غير مستخدم في التقاط صورة  

 

يمكنك إجراء تغييرات على النمط والسطوع والتباين والتعرض. توجد هذه اإلعدادات أسفل زر متحكمات النمط والسطوع  
 مفتاح ربط(. ) Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controlsوالتباين والتعرض 

 Mode, Brightness, Contrast, andانقر على زر متحكمات النمط والسطوع والتباين والتعرض  .1

Exposure controls (  فيظهر مربع حوار مشتمل على اإلعدادات. 56الشكل .) 

 وضوح فائق السرعة(. )   4xضوح قياسي( و  و )   2xوضوح عالي( و  )   1xلتغيير النمط اختر القائمة المنسدلة واختر من بين   .2

لتغيير السطوع والتباين والتعرض استخدم أشرطة التمرير الموجودة بجانب العالمة المناسبة، أو قم بإدخال رقم   .3
 معين في مربع األرقام. 

 . "OK"اختر  .4

 لتعديل إضاءة كاميرا قاع العين:

 اص بقاع العين.ابحث في صندوق وصالت الفاحص المحمول عن مفتاح الضبط الخ .1

أدر المفتاح عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لخفض اإلضاءة، وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة لزيادة  .2
 اإلضاءة.
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 هناك أيًضا إمكانية إظهار أو إخفاء صفحة غطاء التحكم الديناميكي في المسح الموجود بنافذة فيديو قاع العين:

 أسهم( بشريط أدوات فيديو قاع العين ) Show/Hide overlayانقر على إظهار/إخفاء صفحة الغطاء  .1
 (. سوف يتم عرض صفحة الغطاء بشكل افتراضي، ويمكن التبديل بين تشغيله وإخفاؤه من خالل  56الشكل )

 .Show/hide overlayالنقر على زر إظهار/إخفاء صفحة الغطاء 

يحتوي شريط األدوات على بعض الخيارات منها الظهور ووضع الشريط. وهذه الخيارات يمكن تغييرها عن طريق النقر 
 ى القائمة الموجودة بنافذة فيديو قاع العين.بالزر األيمن عل

 لتغيير الظهور: 

لالنتقال بين إظهار وإخفاء شريط   Toolbar Visibleقم بالنقر بالزر األيمن واختيار إظهار شريط األدوات  .1
 األدوات.

 لتغيير موضع شريط األدوات:

أو لليسار  Bottomاختر إما ألسفل  ثم، Toolbar Dockقم بالنقر بالزر األيمن واختيار تصغير شريط األدوات  .1
Left ..يتم تصغير شريط األدوات باتجاه معاكس للحافة المختارة 

 يمكنك عمل معاينة قبل الطباعة أو حفظ أو طباعة الصورة الخاطفة للفيديو. 

 للحفظ:

 انقر على أيقونة الحفظ بشريط األدوات. .1

 لعمل معاينة قبل الطباعة: 

الموجود بأسفل النافذة، وسوف ينفتح مربع حوار المعاينة قبل    Print Previewطباعة  انقر على زر معاينة قبل ال .1
 الطباعة. 

والتصغير   .2 التكبير  انقر على زر  الطباعة  قبل  المعاينة  الخيارات   Zoomلتغيير مقاس صورة  واختر من ضمن 
 المتاحة. 

 . Printطباعة انقر على زر ال  Print Previewللطباعة من نافذة المعاينة قبل الطباعة   .3

 للطبع مباشرة بدون عمل معاينة قبل الطباعة،  

 الموجود أسفل النافذة، وسوف ينفتح مربع حوار الطباعة.   Printerانقر على زر الطابعة  .1

 . OKاختر الطابعة التي تود الطباعة باستخدامها وقم بتعديل اإلعدادات الالزمة، ثم انقر على الزر   .2

 

 التحكم الديناميكي في المسح

بعد القيام بالتعديالت الكبيرة في التوجيه بواسطة كاميرا قاع العين، تتيح خاصية التحكم الديناميكي في المسح للمستخدم  
ريك موضع المسح أو إلعادة ضبط أبعاده أو تدوير زاويته. يمكنك إجراء هذه التعديالت والنظام إجراء تعديالت دقيقة لتح

 خامل، وأثناء نمط التوجيه ونمط المسح الحر. وال يمكنك إجراء التعديالت أثناء المسح.

 ين: يستطيع المستخدم إظهار أو إخفاء صفحة غطاء التحكم الديناميكي في المسح بنافذة فيديو قاع الع

( 56الشكل بشريط أدوات فيديو قاع العين ) Show/Hide overlayانقر على زر إظهار/إخفاء صفحة الغطاء  .1
 للتبديل بين إظهار أو إخفاء جرافيك التحكم الديناميكي في المسح.

يعرض جرافيك التحكم الديناميكي في المسح أنماط المسح المختارة. إذا لم يكن قد تم اختيار مسح ما، فسوف يعرض 
 نمط تم تنفيذه.  الجرافيك بشكل افتراضي آخر 

 يوجد ثالثة أنماط بصفحات غطاء مختلفة لخمسة أنواع من الفحص، منها:

 ( 57الشكل الجرافيك المستطيل األخضر ) .1
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a. عمليات المسح الحجمي المستطيلي 

b. يات المسح مختلط الحجم عمل 

 (58الشكل جرافيك الخط األحمر ) .2

a.  وهو يعرض في عمليات المسح الخطيةB 

 (59الشكل الجرافيك المستدير األزرق ) .3

a. عمليات المسح الحجمي النصف قطري 

b. عمليات المسح الحجمي المستدير 

 

 : جرافيك صفحة الغطاء المستطيل 57الشكل 

 

 : جرافيك صفحة الغطاء الخطي 58الشكل 
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 : جرافيك صفحة الغطاء المستدير 59الشكل 

 يمكنك تغيير موضع المسح بناء على فيديو قاع العين باستخدام صفحة الغطاء: 

 (. 60الشكل ي قم بالنقر بالزر األيسر وتثبيت مركز جرافيك صفحة الغطاء )السهم األسود ف .1

 اسحب صفحة الغطاء إلى النطاق المرغوب على فيديو قاع العين.  .2

الفورية على  اترك زر الماوس. سوف يؤدي هذا إلى تحرير حركة جرافيك صفحة الغطاء وإجراء التعديالت  .3
 المسح بحيث يتم مسح النطاق المرغوب.

 

 : تغيير موضع جرافيك صفحة الغطاء 60الشكل 

 يمكنك تغيير زاوية المسح بناء على فيديو قاع العين باستخدام صفحة الغطاء: 

األسود( بجوار عالمة المركز في   قم بالنقر بالزر األيسر وتثبيت عالمة الزاوية )طرف أخضر مشار إليه بالسهم .1
 (.61الشكل جرافيك صفحة الغطاء )

 انقر واسحب لتدوير الجرافيك إلى الزاوية المرغوبة.   .2

اترك زر الماوس. سوف يؤدي هذا إلى تحرير حركة جرافيك صفحة الغطاء وإجراء التعديالت الفورية على   .3
 المسح بحيث يتم الوصول إلى الزاوية المرغوبة. 
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 : تغيير زاوية جرافيك صفحة الغطاء 61الشكل 

 يمكنك تغيير أبعاد المسح بناء على فيديو قاع العين باستخدام صفحة الغطاء: 

 (.62الشكل قم بالنقر بالزر األيسر وتثبت طرف على جانب جرافيك صفحة الغطاء ) .1

 انقر واسحب لتغيير الطول أو العرض للمقاس المرغوب فيه. يتم تحديث المقاس فوًرا أثناء الضبط. .2

 الحركة وترك المسح على المقاس المرغوب. اترك زر الماوس. سوف يؤدي هذا إلى تحرير  .3

 

 : تغيير أبعاد جرافيك صفحة الغطاء 62الشكل 

 

 التوجيه اللتقاط صورة 

 اتبع الخطوات التالية لتوجيه الماسح والتقاط صورة. 

محاذاة المسح  :  Imagingوسوف يقوم النظام بتفعيل صورتين بأعلى تبويب التصوير    Aimانقر على زر التوجيه   .1
B    األفقي والرأسي. هذه الصور تعرض أشعة المسح األفقية والرأسية، مما يمكنك من مركزة الصورة بشكل أكثر

 وخالفه( للمسح. دقة على الموضع الذي ترغب فيه )النقرة، رأس العصب البصري، عيب، 

 قم بوضع الفاحص المحمول أمام )أو فوق( عين المريض.   .2
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يمكنك البدء بحيث تكون العدسة أقرب ما تكون لعين الحالة وتحريكها للخارج مع االحتفاظ بزاوية ثابتة، أو يمكنك  .3
 البدء بدال من ذلك والفاحص بعيًدا ثم تحريكه بالقرب من العين إليجاد الصورة.   

الفاحص يساًرا أو يمينًا لتحريكه جانبًا في مستوى تماسي مع    نقلالصورة في مستوى أفقي من خالل  قم بمركزة   .4
 العين، مع مركزته أفقيًا على الموضع المرغوب. 

الفاحص ألعلى أو ألسفل مع مركزته رأسيًا على الموضع المرغوب.  بنقل لمركزة الصورة في مستوى رأسي، قم  .5
.  Bعندما تنتهي من توجيه الماسح، يجب أن توضع الصورة في الثلث العلوي أو النصف العلوي لنافذة المسح األفقي  

 )انظر العينة التالية للصورة ذات المحاذاة الصحيحة.( 

التعديالت   بعض  تجربة  أيًضا  الواحدة،  يمكنك  المرة  في  واحد  اتجاه  في  دائًما  بالضبط  قم  الفاحص،  مع  الزاوية 
للتأكد أن النطاق األوسط للمسح موجود في المكان المناسب في عين الحالة.  الغرض من كل عمليات الضبط هذه 

 . اهو الحصول على الصورة األكثر سطوعً 

على فوهة ثقب الشبكية للحصول على الصورة األكثر   لزيادة حدة الصورة يمكنك تعديل المركز )إعداد الديوبتر(
 . اسطوعً 

عندما تكون محاذاة الصورة صحيحة والتمركز أكثر حدة، انقر على زر بدء التقاط صورة خاطفة.  فهذا سوف  .6
في الوقت الفعلي    Bيحول الماسح من نمط التوجيه إلى نمط التصوير. تعرض اآلن النافذة األفقية والرأسية المسح  

 رض الكثافة الحجمية أثناء توليد الصورة. وع

 

 ملحوظة
 يمكنك استخدام مفتاح القدم األيمن في دواسة القدم لبدء التقاط الصورة الخاطفة.   

 

 

 ملحوظة
تحديد الذاكرة الالزمة لتصوير المسح، فسوف يعرض رسالة   InVivoVueإذا لم يستطع برنامج 

الذاكرة.  عندما يحدث ذلك، قم بتقليل حجم المسح من خالل تعديل تشير إلى حدوث خلل في تحديد 
 واحد أو أكثر من بارامترات البحث التالية: الخطوط، المسح، اإلطارات، و/أو األحجام 

   

الحفظ   .7 إتاحة زر  ويتم  إلى غير محفوظ  المسح من معلق  تتغير حالة  المسح،  يكتمل  يتم عرض .   Saveعندما 
  Saveالمسح فيه أسفل حالة المسح. إذا كنت راضيًا عن الصورة، انقر على زر الحفظ  الوقت الذي تم تصوير  

تكن راضيًا عن الصورة المعلقة، فقم بتكرار الخطوات    لم وسوف تتغير الحالة من غير محفوظ إلى محفوظ.  إذا  
 السابقة. 

 

 ملحوظة
 يمكنك استخدام مفتاح القدم األيمن بدواسة القدم لحفظ المسح.     
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 ملحوظة
بفحص محرك الحفظ االفتراضي من حيث وحود مساحة كافية به.  إذا   InVivoVueيقوم برنامج 

، سوف يتم إرشادك إلى %10كانت المساحة الخالية المتاحة على محرك الحفظ االفتراضي أقل من 
الموجودة أرشفة الفحوصات إلخالء مساحة،  ولكن يمكنك حفظ المسح.  إذا كانت المساحة الخالية 

جيجابايت، سوف يتم إرشادك إلى أرشفة عمليات المسح   2على محرك الحفظ االفتراضي أقل من 
جيجابايت  2ولن يُسمح لك بحفظ المزيد من عمليات المسح إال بعد أن تتوفر مساحة خالية أكبر من 

 لحفظ المسح. 

 

 .Stopإذا أردت إلغاء عملية التوجيه في أي وقت، يمكنك النقر على زر اإليقاف  .8

المسح   نافذة  في  الصورة  عرض  التشغيل     Bيمكنك  متحكمات  باستخدام    Playbackباستخدام  النافذة.  بأسفل  الموجودة 
 يمكنك تعديل اإلطارات المختلفة للعرض. ، Frameمتحكمات التمرير الخاصة باإلطار 

 

 استخدام نمط التشغيل الحر اللتقاط صورة 

نمط التشغيل الحر هو بديل لنمط التوجيه اللتقاط صورة. يضع نظام التشغيل الحر النظام في نمط مسح مستمر، ويعرض 
وأي عرض للكثافة الحجمية )للصور الحجمية( أثناء التقاطها. في هذا النمط يتم تحديد حجم الذاكرة البينية   Bصورة المسح  

تخزين مجموعة واحدة من إطارات بيانات الصور، وبالتالي يجب عليك  للصور في تعريف المسح، وتكون مقتصرة على  
 االنتباه جيًدا عند اختيار ما تريد حفظه . 

 اتبع هذه الخطوات اللتقاط صورة باستخدام نمط التشغيل الحر:

الحر   .1 التشغيل  الموجودة على  .  Free Runانقر على زر  العالمة  المسح بشكل مستمر، وتتغير  النظام في  فيبدأ 
 .Endالزر لتصبح إنهاء 

الموضوع  .2 ذلك في  اليدوية، كما سبق شرح  التعديالت  بإجراء  الحالة، وقم  أو فوق عين  الفاحص أمام  قم بوضع 
 السابق، لضبط المحاذاة والتقاط صورة جيدة.

د  وسوف يتوقف المسح بع،  Endبعد بدء نمط التشغيل الحر، إذا أردت إيقاف المسح، قم بالنقر على زر اإلنهاء   .3
،  Abortفإنه يتحول إلى إلغاء  ،  Endإنهاء دورة التشغيل الحالية. عالوة على ذلك إذا قمت بالنقر على زر اإلنهاء  

 ليتيح لك إلغاء المسح دون االنتظار حتى اكتمال دورة التشغيل الحالية. 

موجود .4 النسيج(  )مثال سطح  الصورة  أعلى  يكون  بحيث  اإلطار،  في  الصورة  محاذاة  من ضبط  الثلث   تأكد  في 
 . Bالعلوي أو النصف العلوي من نافذة المسح األفقي 

إلنهاء عملية المسح.  عندما يكتمل المسح،   Endإذا التقط النظام إطارات ُمرضية للصورة، انقر على زر اإلنهاء   .5
يتم عرض الوقت الذي تم تصوير .   Saveتتغير حالة المسح من معلق إلى غير محفوظ ويتم إتاحة زر الحفظ  

 لمسح فيه أسفل حالة المسح.  ا

 

 ملحوظة
 يمكنك استخدام مفتاح القدم األيمن بدواسة القدم إليقاف نمط التشغيل الحر.     

 

 



InVivoVue ( 2.4اإلصدار) 

 AR Rev E_10054-9054  121من  70صفحة 
 

 

 ملحوظة
تحديد الذاكرة الالزمة لتصوير المسح، فسوف يعرض رسالة   InVivoVueإذا لم يستطع برنامج 

ذلك، قم بتقليل حجم المسح من خالل تعديل تشير إلى حدوث خلل في تحديد الذاكرة.  عندما يحدث 
 واحد أو أكثر من بارامترات البحث التالية: الخطوط، المسح، اإلطارات، و/أو األحجام 

 

الحفظ   .6 زر  على  انقر  المعلقة،  الصورة  عن  راضيًا  كنت  إلى   Saveإذا  محفوظ  غير  من  الحالة  تتغير  وسوف 
 تكن راضيًا عن الصورة المعلقة، فقم بتكرار الخطوات السابقة.  لممحفوظ.  إذا 

 

 ملحوظة
 يمكنك استخدام مفتاح القدم األيمن بدواسة القدم لحفظ المسح.     

 

 

 ملحوظة
كافية به.  إذا  بفحص محرك الحفظ االفتراضي من حيث وحود مساحة  InVivoVueيقوم برنامج 

، سوف يتم إرشادك إلى %10كانت المساحة الخالية المتاحة على محرك الحفظ االفتراضي أقل من 
أرشفة الفحوصات إلخالء مساحة،  ولكن يمكنك حفظ المسح.  إذا كانت المساحة الخالية الموجودة 

عمليات المسح  جيجابايت، سوف يتم إرشادك إلى أرشفة  2على محرك الحفظ االفتراضي أقل من 
جيجابايت  2ولن يُسمح لك بحفظ المزيد من عمليات المسح إال بعد أن تتوفر مساحة خالية أكبر من 

 لحفظ المسح. 

 

المسح   نافذة  في  الصورة  عرض  التشغيل    Bيمكنك  متحكمات  باستخدام    Playbackباستخدام  النافذة.  بأسفل  الموجودة 
 يمكنك تعديل اإلطارات المختلفة للعرض. ، Frameمتحكمات التمرير الخاصة باإلطار 

 

 طريق دواسة القدمالتحكم عن 

  Aimيمكن استخدام دواسة القدم إلتاحة التقاط الصور وحفظها بدون استخدام اليدين.  ويمكن استخدامها بعد استخدام زر التوجيه  

في المسح األول بالئحة المسح. يؤدي النقر على مفتاح القدم اآلن إلى تفعيل وضع الحفظ.  بمجرد حدوث الحفظ، يؤدي النقر مرة  
الصور  أخرى ع  التقاط  في عملية  االستمرار  المسح، ويمكنك  في الئحة  التالي  للمسح  التوجيه  نمط  تشغيل  إلى  القدم  مفتاح  لى 

 وحفظها بهذه الطريقة.   

 

 أنماط المسح

نظام   في  حاليًا  للمسح  أنماط  خمسة  بجداول .   Leica SDOCTيوجد  مزودة  لها  شروحات  التالية  الموضوعات  تقدم 
 يجب أخذها في االعتبار أثناء إعداد أنماط المسح هذه. للبارامترات التي 

 

 (  Bالمسح الخطي )المسح 

المسح   المسح الخطي أو  المرئي فيه على    Bيمثل  المراد تصويره، ويعتمد وضوح الصورة  النسيج  شريحة محورية عبر 
فس البقعة للحالة الواحدة، وعمل  لن  Bالتي يتألف منها.  من الممكن التقاط سلسلة من عمليات المسح    Aعدد عمليات المسح  
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متوسط لمجموعات منها لتحسين التباين ونسبة اإلشارة إلى الضوضاء.  توضح البارامترات في الجدول التالي اإلعدادات  
 التي يمكن استخدامها.  

 

 مالحظات  اإلعداد النموذجي البارامتر  

 مم   12 –  0.5 الطول 
 الجانبي المرغوب بوحدة بالملليمتر. « طول المسح»اضبطه على 

 

 الزاوية 

 

0 – 180 

على   إما  المسح  حدوث  في  للتحكم  )بالدرجات(  الزاوية  هذه  اضبط 
بينهما.  موضع  أي  في  أو  الرأسي  المحور  أو  األفقي  المحور   امتداد 

 هو المسح الرأسي.  90هو مسح أفقي، في حين  0

 مم 0 اإلزاحة األفقية 
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  األفقي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/المسموح بها هي 

 مم 0 اإلزاحة الرأسية 
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  الرأسي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/المسموح بها هي 

 / Aعمليات المسح 
 Bالمسح 

الم 5000 – 200 العينات  بارامتر  اإلعداد  يحدد  التصوير.   سرعة  هذا  حوري 
 .1000النموذجي يمكن أن يكون 

المسح   B 1 - 100عمليات المسح  البقعة، مما يسمح   Bتحدد عدد عمليات  لنفس  التقاطها  التي تم 
 بتتبع التغييرات مع مرور الوقت

يشير هذا البارامتر إلى عدد اإلطارات التي تم إيجاد قيمة متوسطة لها  B 1 – 10اإلطارات/المسح 
أنه ال يمكن إيجاد قيمة   1متوسط، ضبطه على    Bإلنتاج مسح   يعني 

 متوسطة. 

 / Aعمليات المسح 
 غير الفعالة  Bالمسح 

به  1024 – 100 بيانات  أخذ  يتم  لم  الذي  اإلطار  في  الخطوط  عدد  على  اضبطها 
 يلزم وجود جهد توجيه(.   )وال

 

 المسح الحجمي المستطيلي

التي يتم تصويرها بنمط مسح نقطي    Bالمسح الحجمي المستطيلي هو تصوير حجمي مكون من سلسلة من عمليات المسح  
في اإلعداد بدرجة    ايتحرك من أسفل الحجم )أو أمامه( إلى أعلى )أو خلفه(.  الحظ أن اتجاه هذا التصوير يكون معكوسً 

)حيث تكون البارامترات مضبوطة لتتيح للمسح لحالة مستلقية باستخدام الفاحص المحمول الذي يتم تثبيته فوق عين    180
التي هي مجموع عرض الفوكسل  التقاط هذا المسح، يتم احتساب وعرض صورة عرض الكثافة الحجمية  أثناء  الحالة(.  

المعروض لسلسلة عملي العمق  المسح  خالل  المسح  .   Bات  المرتبطة بتصوير  البارامترات في الجدول اإلعدادات  وتشرح 
 الحجمي المستطيلي.

 

 مالحظات  اإلعداد النموذجي البارامتر 

 مم  12 – 0.5 )السمت( الطول
 اضبطه على طول المسح السمتي المرغوب بوحدة بالملليمتر.

 مم  12 – 0.5 )االرتفاع( العرض
المرغوب بوحدة بالملليمتر.اضبطه على طول مسح   هذا هو   االرتفاع 

 االتجاه المتعامد على المسح السمتي.
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على   360 – 0 الزاوية  إما  المسح  حدوث  في  للتحكم  )بالدرجات(  الزاوية  هذه  اضبط 
بينهما.  موضع  أي  في  أو  الرأسي  المحور  أو  األفقي  المحور   امتداد 

 للوضع الرأسي.  90يمثل الوضع األفقي، و  0

 مم 0 اإلزاحة األفقية 
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  األفقي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/ المسموح بها هي

 مم 0 اإلزاحة الرأسية 
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  الرأسي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/المسموح بها هي 

 / Aعمليات المسح 
 Bالمسح 

اإلعداد   5000 – 200 التصوير.   سرعة  هذا  المحوري  العينات  بارامتر  يحدد 
المسح بسرعة    .1000النموذجي يمكن أن يكون   المنخفض يتيح  العدد 

 عالية، في حين العدد األكبر ينتج عنه عينات محورية أكثر كثافة.

في الحجم، ويحدد كثافة   Bيشير هذا البارامتر إلى عدد عمليات المسح   B 2 – 400عمليات المسح 
المسح   عمليات  عدد  ازداد  كلما  االرتفاع.  عينات  ،  Bمسح  كانت  كلما 

 أكثر ارتفاعا.   VIPصورة 

، فإنه يتيح إجراء 1عندما يتم ضبط هذا البارامتر على قيمة أكبر من   B 1 – 10اإلطارات/المسح 
 توسط.   التسجيل وإعداد الم

يساعد  4 - 1 األحجام أن  يمكن  والذي  المتعدد،  الحجمي  التصوير  البارامتر  هذا  يتيح 
 في تحقيق نسبة إشارة إلى ضوضاء أكبر للتحويل ثالثي األبعاد. 

 / Aعمليات المسح 
 غير الفعالة  Bالمسح 

به  1024 – 100 بيانات  أخذ  يتم  لم  الذي  اإلطار  في  الخطوط  عدد  على  اضبطها 
 يلزم وجود جهد توجيه(.   )وال

 

 النمط الحجمي المختلط 

هذا المسح هو نوع من التصوير الحجمي المستطيلي والذي له كثافة محورية منخفضة الختيار العينات في أنحاء الحجم،  
المسح يكون مفيًدا عندما تريد مسح   الكثافة.  هذا النوع من  المسح الخطي في مركز الحجم يكون عالي  متوسط    Bولكن 

 عالي الكثافة مع معلومات التسجيل.  فيما يلي البارامترات ذات الصلة: 

 

 مالحظات  اإلعداد النموذجي البارامتر 

 مم  12 –  0.5 )السمت( الطول
 اضبطه على طول المسح السمتي المرغوب بوحدة بالملليمتر.

 مم  12 – 0.5 )االرتفاع( العرض
هذا هو   المرغوب بوحدة بالملليمتر.اضبطه على طول مسح االرتفاع  

 االتجاه المتعامد على المسح السمتي.

على   360 – 0 الزاوية  إما  المسح  حدوث  في  للتحكم  )بالدرجات(  الزاوية  هذه  اضبط 
بينهما.  موضع  أي  في  أو  الرأسي  المحور  أو  األفقي  المحور   امتداد 

 للوضع الرأسي.  90يمثل الوضع األفقي، و  0

 مم 0 قية اإلزاحة األف
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  األفقي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/المسموح بها هي 

 مم 0 اإلزاحة الرأسية 
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  الرأسي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/المسموح بها هي 

 / Aعمليات المسح 
 Bالمسح 

ويكون  400 - 200 الحجمي.   التصوير  سرعة  المحوري  العينات  بارامتر  يحدد 
 ، مما يتيح التصوير السريع.250أو  200اإلعداد النموذجي حوالي 
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عمليات المسح  
B/ الحجم 

المسح   200 - 100 إلى عدد عمليات  البارامتر  في الحجم والذي يؤثر    Bيشير هذا 
 على كثافة أخذ عينات الرتفاع. 

 / Aعمليات المسح 
 عالية الكثافة  Bالمسح 

عالي الكثافة في مركز   Bيحدد هذا البارامتر العينات المحورية للمسح   1000
 الحجم. 

  Bعمليات المسح 

 عالية الكثافة 

التي   1-20 الكثافة  عالية  اإلطارات  عدد  إلى  البارامتر  هذا  إعداد  يشير  يتم 
 مفرد عالي الكثافة في مركز الحجم..  Bمتوسط لها إلنتاج مسح 

 / Aعمليات المسح 
 غير الفعالة  Bالمسح 

به  1024 – 100 بيانات  أخذ  يتم  لم  الذي  اإلطار  في  الخطوط  عدد  على  اضبطها 
 يلزم وجود جهد توجيه(.   )وال

 

 النمط الحجمي النصف قطري

التي تقوم بالمسح بشكل نصف قطري في    Bهو مسح نصف قطري يتيح التصوير الحجمي لحالة باستخدام عمليات المسح  
أخذ   يتم  حين  في  التصوير،  من  النوع  هذا  في  مكثف  بشكل  الرؤية  لمجال  األوسط  للجزء  عينة  أخذ  ويتم  الحجم.   أرجاء 

 فيما يلي بارامترات إعداد نمط المسح النصف قطري: العينات باتجاه الجزء الخارجي للحجم بشكل أقل كثافة. و

 

 مالحظات  اإلعداد النموذجي البارامتر 

 مم  12 – 0.5 القطر
 قم بضبط القطر المرغوب لعمليات المسح النصف قطري في الحجم.

 مم 0 اإلزاحة األفقية 
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  األفقي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/المسموح بها هي 
 

 مم 0 اإلزاحة الرأسية 
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  الرأسي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/المسموح بها هي 

 / Aعمليات المسح 
 Bالمسح 

اإلعداد   5000 – 200 التصوير.   سرعة  هذا  المحوري  العينات  بارامتر  يحدد 
المسح بسرعة    .1000النموذجي يمكن أن يكون   المنخفض يتيح  العدد 

 عالية، في حين العدد األكبر ينتج عنه عينات محورية أكثر كثافة.

 / Bعمليات المسح 
 الحجم 

في الحجم، ويحدد كثافة   Bيشير هذا البارامتر إلى عدد عمليات المسح   400 – 2
المسح   عمليات  عدد  ازداد  كلما  عينات صورة ،  Bالمسح.  كانت  كلما 

VIP   .أكثر ارتفاعا 

، فإنه يتيح إجراء 1عندما يتم ضبط هذا البارامتر على قيمة أكبر من   B 1 – 10اإلطارات/المسح 
 التسجيل وإعداد المتوسط.   

 يتيح هذا البارامتر التصوير الحجمي المتعدد. 4 - 1 األحجام

 / Aعمليات المسح 
 غير الفعالة  Bالمسح 

به  1024 – 100 بيانات  أخذ  يتم  لم  الذي  اإلطار  في  الخطوط  عدد  على  اضبطها 
 يلزم وجود جهد توجيه(.   )وال
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 النمط الحجمي المستدير 

المسح   عمليات  من  سلسلة  من  مؤلف  حجمي  تصوير  هو  المستدير  الحجمي  متحدة   Bالنمط  حلقات  عن  عبارة  هي  التي 
النهائي، وهذا اإلعداد    Bللمسح    «األقصى »المركز حول النطاق المرغوب.  يمكن تحديد أدنى قطر باإلضافة إلى القطر  

من معامل التصحيح أن يكون نفس عدد العينات موجوًدا في كل يتيح لك تحديد كثافة العينات داخل الحجم المستدير.  ويض
 خالل الحجم.  فيما يلي البارامترات ذات الصلة:  Bمسح 

 

 مالحظات  اإلعداد النموذجي البارامتر 

 مم  12 – 0.5 أدنى قطر 
 اضبطه على القطر الداخلي المرغوب فيه للتصوير الحجمي المستدير.

 مم  12 – 0.5 أقصى قطر
 اضبطه على القطر المرغوب فيه للنمط الحجمي المستدير.

 مم 0 اإلزاحة األفقية 
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  األفقي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/المسموح بها هي 

 مم 0 اإلزاحة الرأسية 
الزاوية  )بالملليمتر(.   للمسح  الرأسي  المركز  نقطة  لتغيير  اضبطها 

 مم.  5 -+/هي المسموح بها 

 / Aعمليات المسح 
 Bالمسح 

اإلعداد   5000 – 200 التصوير.   سرعة  هذا  المحوري  العينات  بارامتر  يحدد 
المسح بسرعة    .1000النموذجي يمكن أن يكون   المنخفض يتيح  العدد 

 عالية، في حين العدد األكبر ينتج عنه عينات محورية أكثر كثافة.

 / Bعمليات المسح 
 الحجم 

في الحجم، ويحدد كثافة   Bيشير هذا البارامتر إلى عدد عمليات المسح   400 – 2
المسح   عمليات  عدد  ازداد  كلما  عينات صورة ،  Bالمسح.  كانت  كلما 

VIP   .أكثر ارتفاعا 

، فإنه يتيح إجراء 1عندما يتم ضبط هذا البارامتر على قيمة أكبر من   B 1 – 10اإلطارات/المسح 
 ط.   التسجيل وإعداد المتوس

 يتيح هذا البارامتر التصوير الحجمي المتعدد. 4 - 1 األحجام

 / Aعمليات المسح 
 غير الفعالة  Bالمسح 

به  1024 – 100 بيانات  أخذ  يتم  لم  الذي  اإلطار  في  الخطوط  عدد  على  اضبطها 
 يلزم وجود جهد توجيه(.   )وال

 

 التعامل مع عمليات المسح

 استخدام الذاكرة 

  Select Parameters for New Scanشريًطا في مربع حوار اختيار بارامترات المسح الجديد    InVivoVueيعرض برنامج  

الذي يوفر تغذية مرجعية بخصوص المساحة المطلوبة من الذاكرة للمسح المخصص.  يتم تحديث هذا الشريط مع كل تعديل في  
أخضر عندما تكون هناك مساحة كافية بالذكرة لتصوير المسح،    الخصائص المضافة، ليعرض تكلفة كل اختيار. يكون شريط الذاكرة 

من مساحة الذاكرة المتاحة.  ويكون هناك قدر من  % 70ويكون باللون األحمر عندما يقدر نظام الكمبيوتر أن المسح سوف يتخطى  
 . ار الشك، ألن الذاكرة يجب أال تكون متاحة فقط، ولكن بمقدار كبير بما يكفي لتخزين بيانات اإلط 
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 من اليسار إلى اليمين:  System Memoryقراءة شريط ذاكرة النظام 

 يشير النطاق األخضر الممتلئ إلى النسبة المئوية المقدرة للذاكرة المستخدمة حاليًا •

المتبقية من  • للمساحة  المقدرة  المئوية  النسبة  إلى  فتشير  الممتلئ  األخضر  النطاق  يمين  المظللة على  المساحة  أما 
ذاكرة النظام والالزمة لتصوير المسح.  إذا كانت هناك مساحة كافية بذاكرة النظام لتصوير المسح، تكون المنطقة  

 المظللة باللون األخضر، فيما عدا ذلك، تصبح هذه المنطقة مظللة باللون األحمر. 

 كي:  معلومات نصية متوافقة مع الرسم الجرافي InVivoVueباإلضافة إلى ذلك، يعرض برنامج 

 النسبة المئوية للذاكرة المستخدمة حاليًا  •

 النسبة المئوية للمساحة المتبقية من الذاكرة لتصوير المسح  •

 متطلبات الذاكرة للمسح المخصص )بالميجابايت(  •

إضافة المسح إلى الفحص، حتى إذا كان شريط الذاكرة باللون األحمر.  ولكن إذا لم    InVivoVueسوف يتيح لك برنامج  
بذلك ويقترح عليك تقليل حجم المسح من   InVivoVueاك مساحة كافية في وقت بدء المسح، سوف يبلغك برنامج  يكن هن

 خالل تعديل الخطوط وعمليات المسح واإلطارات و/أو بارامترات الحجم. 

 
األخضر إلى أنه يمكن تصوير المسح. يشير اللون األحمر إلى أنه ال توجد  : شريط ذاكرة النظام والمعلومات النصية. يشير اللون 63الشكل 

 مساحة كافية بالذاكرة 

 إنشاء عمليات مسح مخصصة 

الخاصة    بدالً  بارامتراتك  تعريف  إلى  تحتاج  قد  نظامك،  في  المتاحة  الضبط  مسبقة  المسح  عمليات  من  أي  استخدام  من 
 لعمليات المسح إلضافتها للفحص.

 

 ملحوظة
. بالنسبة للفحوصات  الحالي يمكنك فقط إضافة عمليات المسح المخصصة لفحص بتاريخ اليوم 

ويتم تعطيل جميع  « مهملة»المؤرخة في الماضي، يمكنك فقط محو عمليات المسح التي لها حالة 
 الوظائف األخرى الخاصة بإضافة أو تعديل عمليات المسح. 

 

 اتبع الخطوات التالية: 

بالزر   .1 بالنقر  تعديل  قم  واختر  المسح  عمليات  قائمة  من  معلق  مسح  على  اختيار   Editاأليمن  حوار  مربع  لفتح 
 .Select Parameters for New Scanبارامترات مسح جديد 
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 : اختيار بارامترات مسح جديد 64الشكل 

مسحً  .2 فاختر  الضبط،  مسبق  على مسح  بناء  المخصص  إنشاء مسحك  أردت  المنسدلة إلعدادات  إذا  الالئحة  من  ا 
المعّرفة   المسبقة  المسبقة   Defined Scan Presetsالمسح  اإلعدادات  من  اإلعدادات  نسخ  زر  على  وانقر 

الضبط .  Copy Settings from Selected Presetالمختارة   مسبق  المسح  بارامترات  تحميل  ذلك  بعد  يتم 
 .Select Parametersالمختار في مجموعة اختيار البارامترات 

إذا كنت ال تريد إنشاء مسحك المخصص بناء على مسح مسبق الضبط، فقم بالنقر على الزر الخاص بنمط المسح   .3
الذي تريد تصويره، وسوف يتم تحميل البارامترات االفتراضية لهذا النوع في  (  B)حجمي مستدير، مسح خطي  
 . Select Parametersمجموعة اختيار البارامترات 

راء أي تعديالت على البارامترات )قيم القطر واإلزاحة وخالفه( الخاصة بالمسح، سواء من خالل استخدام  قم بإج .4
 أزرار التصفح الختيار القيم أو من خالل اختيار الحقل وكتابة القيمة الذي تريدها فيه مباشرة.

العين   .5 إذا كنت تريد مسح  العين  )  ODاختر ما  أو  أو  )  OSاليمنى(  باختيار )  OUاليسرى(  )إذا قمت  كالهما(. 
OU ،).فسوف يتم إضافة المسحين إلى الفحص، واحد لكل عين 

وحدد    ?Doppler scanإذا أردت الحصول على بيانات دوبلر بجانب بيانات المسح، فاختر مربع مسح دوبلر   .6
 .Bعدد العينات التي تريد تصويرها.  يشير هذا العدد إلى عدد عينات الدوبلر التي تم تصويرها لكل مسح 

 

 ملحوظة
عينات، وإال فالوقت الالزم لتصوير المسح قد يطول بشكل  5بأخذ عينتين إلى   Leicaتوصي 

 يستحيل معه التصوير.

ص، يمكنك حفظ البارامترات كمسح جديد مسبق الضبط. أدخل  بعد انتهائك من ضبط البارامترات الخاصة بالفح .7
 . Create Presetاسما فريدا للمسح الجديد مسبق الضبط، واختر العين وانقر على زر إنشاء إعداد مسبق 
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سوف يبلغك .   Add to Examمن األفضل مراقبة شريط ذاكرة النظام الموجود فوق زر إضافة إلى الفحص    .8
ذا أدى اختيار بارامترات المسح )الخطوط وعمليات المسح واإلطارات واألحجام( إلى زيادة  شريط ذاكرة النظام إ

حجم المسح بصورة يستحيل معها التصوير.  يكون شريط ذاكرة النظام أخضر عندما تكون هناك مساحة كافية 
الذاكرة الكافية لتصوير    بالذاكرة لتصوير المسح، ويظهر باللون األحمر، عندما يتعذر على نظام الكمبيوتر إيجاد

 المسح.  )للمزيد من المعلومات حول شريط ذاكرة النظام، انظر إدارة الذاكرة.(

إلضافة )عمليات( المسح إلى الفحص وغلق مربع الحوار، أو    Add to Examانقر على زر إضافة إلى الفحص   .9
 لفحص. لغلق مربع الحوار بدون إضافة المسح إلى ا  Cancelانقر على زر اإللغاء 

إذا أردت إضافة عمليات مسح مخصصة إضافية إلى الفحص، قم بتكرار الخطوات الواردة في هذا الموضوع مع كل مسح  
 إضافي. 

 

 تعديل عمليات المسح

يمكن   ال   يمكن تعديل عمليات المسح مسبقة الضبط أو المخصصة عندما تكون حالتها معلقة )لم تقم بالتقاط صورة(.  ملحوظة: 
 لخطوات التالية:  اتبع الخطوات التالية: تعديل عمليات المسح المضافة من بروتوكول.  لتعديل مسح مسبق الضبط، اتبع ا 

 .Editقم بالنقر بالزر األيمن على مسح معلق في قائمة عمليات المسح واختر تعديل  .1

في مربع مجموعة تخصيص عمليات المسح بأعلى الالئحة، انقر على زر تعديل المسح المختار.  سيتم فتح مربع   .2
 حوار تعديل بارامترات المسح.

 

 : تعديل مربع حوار إعدادات المسح المسبقة 65الشكل 

في مربع الحوار يمكنك اختيار مسح آخر مسبق الضبط، واختيار نوع مختلف من المسح، أو تغيير البارامترات  .3
 المختلفة بما في ذلك العين )العيون( المراد مسحها. 

بإعطائها اسما في حقل إدخال اسم لإلعداد المسبق بجوار إذا أردت حفظ تغييراتك كمسح جديد مسبق الضبط، قم   .4
 مربع الحوار من أسفل. 
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 بعد االنتهاء من جميع التغييرات، قم بالنقر على زر حفظ التغييرات في أسفل مربع الحوار.  .5

 

 ملحوظة
إذا أردت تغيير بارامترات مسح ما بعد التقاط صورة، يمكنك محو الصورة من خالل اختيار مسح  

في مربع الرسالة الذي يظهر ويسألك . Imagingو عن طريق التغيير من تبويب التصوير آخر أ
عما إذا كنت تريد حفظ البيانات، قم بالنقر على الزر ال. اختر المسح مرة أخرى، واتبع الخطوات 

 السابقة. 

 

 

 محو عمليات المسح 
عمليات المسح من أحد الفحوصات إذا كانت حالة الفحص أنه معلق )لم تقم بالتقاط صورة(. على سبيل المثال  يمكنك محو  

يمكنك اختيار مجموعة من عمليات المسح من أحد البروتوكوالت، ولكن اختر عدم إجراء واحدة أو أكثر منها. يمكن أيًضا 
 ة، اتبع الخطوات التالية: محو عمليات المسح المهملة.  لمحو عمليات المسح المهمل

 اختر المسح الذي تود محوه من قائمة عمليات المسح. يتم تمييز المسح المختار باللون األخضر.  .1
 لمحوه.   Deleteقم بالنقر بالزر األيمن على المسح واختر  .2

 

 حفظ عمليات مسح الصور

مراجعة بعد قيامك بالتقاط صورة مرضية للمسح، يمكنك حفظ المسح لسجل الفحص الحالي للمريض. قبل حفظها يمكنك  
 للتأكد أنك قمت بالتقاط الصور المرضية.   عمليات مسح الصور 

انقر على زر الحفظ   المسح  إلى غير محفوظ. لحفظ  المسح  التقاط صورة، تتغير حالة  إذا كنت ال تريد حفظ  .  Saveبعد 
 قبل حفظ المسح.  ?Save OCU data بيانات الطيف األولية( إلحدى الصور، فقم بإلغاء اختيار حفظ الملف) OCUملف 

 

 ملحوظة
فتراضي من حيث وحود مساحة كافية به.  إذا  بفحص محرك الحفظ اال InVivoVueيقوم برنامج 

، سوف يتم إرشادك إلى %10كانت المساحة الخالية المتاحة على محرك الحفظ االفتراضي أقل من 
أرشفة الفحوصات إلخالء مساحة،  ولكن يمكنك حفظ المسح.  إذا كانت المساحة الخالية الموجودة 

جيجابايت، سوف يتم إرشادك إلى أرشفة عمليات المسح   2على محرك الحفظ االفتراضي أقل من 
جيجابايت  2ولن يُسمح لك بحفظ المزيد من عمليات المسح إال بعد أن تتوفر مساحة خالية أكبر من 

 لحفظ المسح. 

 

برنامج   يقوم  يتم حفظه،  الملف(،   InVivoVueلكل مسح  نوع  على  )بناء  ملفات مختلفة  أو خمسة  أربعة  بإنشاء وتخزين 
أنواع وإ المسح.  من  معينة  أخرى  وبارامترات  مسحها  يتم  التي  والعين  المريض  ُمعّرف  على  بناء  متسلسل  اسم  عطائها 

 الملفات الخمسة هي 

 OCU.بيانات الطيف األولية للمسح، ملف بامتداد  •

   OCT.بيانات المسح المعالجة، ملف بامتداد  •

 BMP.بامتداد  ، B)واحد( للمسح  1لإلطار  bitmapصورة  •

 BMP.لصورة قاع العين، بامتداد  bitmapصورة  •

 BMP.لعمليات المسح الحجمية فقط(، بامتداد  ) VIPلنافذة عرض الكثافة الحجمية  bitmapصورة  •
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 ملحوظة
يمكنك اختيارها من خالل  B( للمسح 1مختلفة )غير اإلطار  bitmapإذا كنت تريد حفظ صورة 

لمراجعة كل إطار وإيقاف والتشغيل عند اإلطار  VCRام أزرار التشغيل باستخد Bتشغيل المسح 
 المعين الذي تود حفظه. 

 

وفيديو قاع   VIPأيًضا في أوقت أثناء التصوير أو مراجعة عمليات مسح الصور، يمكنك حفظ نسخ من الصور من نوافذ 
الصور لالستشارة أو لمراجعتها الحقًا. انقر على  العين والتحكم في المسح. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى نسخ من هذه 

 زر الحفظ بأسفل النافذة لحفظ نسخ من الصور في كل نافذة. 

 

 المسح للمراجعة تحميل عمليات 

النظام.   من  حذفها  يتم  حيث  أرشفتها،  تمت  قد  يكون  أال  بشرط  المحفوظة،  المسح  عمليات  مراجعة  يمكنك  وقت  أي  في 
إذا   فقط  األرشيف  في  الموجودة  المسح  عمليات  مراجعة  األرشيف)يمكنك  من  باستعادتها  عمليات .(  قمت  مراجعة  يمكنك 

 المسح المحفوظة أو غير المحفوظة من الفحص الحالي الجاري تنفيذه، أو يمكنك تحميل فحص سابق. 

 قم باتباع الخطوات التالية الختيار عمليات المسح من الفحص الحالي: 

 .Imagingقم بتحديد موضع عمليات المسح من الفحص الحالي في قائمة عمليات المسح بتبويب التصوير  .1

باستخدام  .2 المحفوظ  المسح غير  هذا  تشغيل  إعادة  يمكنك  بحفظه،  بعد  تقم  لم  ولكنك  ما،  للتو من مسح  انتهيت  إذا 
 .Playbackأزرار التشغيل 

 لمراجعة مسح محفوظ، انقر مرتين على األيقونة الموجودة في قائمة عمليات المسح.  .3

 السابق: اتبع الخطوات التالية الختيار عمليات المسح من الفحص  

المريض/الفحص   .1 تبويب  في  الصور    Patient/Examاختر  مسح  عمليات  مراجعة  تريد  الذي  المريض  سجل 
إلى   ارجع  مريض،  عن  البحث  أثناء  المساعدة  أردت  )إذا  به.  مريضالخاصة  إضافة  أو  تقوم اختيار  عندما   ).

مريض، يتم تحميل جميع الفحوصات الخاصة بهذا المريض في الئحة في مربع مجموعة فحوصات  باختيار سجل  
 على اليمين. Patient Examsالمريض 

الخاصة به وانقر على زر  .2 المسح  الذي تود مراجعة عمليات  الفحص  باختيار  المريض  قم من الئحة فحوصات 
الفحص   مراجعة  .  Review Examمراجعة  زر  يكون  مكتمل  وغير  اليوم  بتاريخ  المختار  الفحص  كان  إذا 

الفحص    Review Examالفحص   استكمال  بعبارة  الفحص    Continue Examموسوما  بدء   أو 
Start Exam  .  يتحول برنامجInVivoVue    إلى تبويب التصويرImaging    ويتم إدراج عمليات المسح الخاصة

 يات المسح بأسفل.بالفحص المختار في قائمة عمل

 لمراجعة مسح محفوظ، انقر مرتين على األيقونة الموجودة في قائمة عمليات المسح.  .3

 بعد اختيار المسح المحفوظ لمراجعته، اتبع الخطوات التالية: 

 . Playbackقم بإعادة تشغيل الصورة باستخدام أزرار التشغيل  .1

على .2 بالنقر  قم  التشغيل،  أثناء  والتباين  السطوع  المسح    لتعديل  نطاق عرض  في  األيمن  خيارات   Bالزر  واختر 
 .Edit Display Optionsلفتح مربع حوار تعديل خيارات العرض   Display Optionsالعرض 



InVivoVue ( 2.4اإلصدار) 

 AR Rev E_10054-9054  121من  80صفحة 
 

 

 : تعديل خيارات العرض 66الشكل 

التعديالت   .3 تبويب  بالسطوع     Adjustmentsفي  الخاصة  التمرير  متحكمات  والتباين   Brightnessاستخدم 
Contrast    الضبط إعادة  زر  على  انقر  اإلعدادات.  هذه  تقليل  أو  إلى    Resetلزيادة  اإلعدادات  هذه  إلرجاع 

 مستويات الصورة حين تم التقاطها في البداية. 

ملف   .4 رأس  في  الموجودة  المسح  تفاصيل  نافذة ،  OCTلمراجعة  فوق  المعروض  الملف  اسم  على  مرتين  انقر 
 الكثافة الحجمية. عرض 

 

 تشغيل عمليات مسح الصور

أو   اإلطارات كل على حدة  التشغيل، الختيار وعرض  وبدء  المتاحة إليقاف  المتحكمات  العديد من  هناك  الصور،  لتشغيل 
 تشغيلها بالتتابع وتعديل سرعة التشغيل.

 لتشغيل األساسي بحيث تكون بعد متحكمات الفيديو أو مشغل الموسيقى:تم تصميم متحكمات ا

 يعرض اإلطار األول للمسح  

 يقوم بالرجوع إلى اإلطار السابق 

 يقوم بتشغيل جميع اإلطارات بالتتابع، وتكرار عرض المسح حتى يتم النقر على زر آخر   

 يقوم بإيقاف التشغيل  

 بالتقديم لإلطار التالي يقوم 

 يعرض اإلطار األخير للمسح 

 متحكما تمرير يمكنك سحبهما بالماوس، يسمحان لك بضبط سرعة التشغيل واختيار اإلطارات المختلفة:

يسمح لك باختيار عدد اإلطارات التي يتم تشغيلها في الثانية، والقيمة الرقمية تعرض السرعة    Rateمتحكم السرعة  
 المختارة حاليًا.

يسمح لك باختيار اإلطارات المختلفة بالتسلسل والقيمة الرقمية تعرض رقم اإلطار الحالي    Frameمتحكم اإلطار  
 من إجمالي عدد اإلطارات. 
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 : متحكمات التمرير للسرعة واإلطار 67الشكل 

 

 Bتغيير إعدادات نافذة المسح 

لتغيير أو تحسين عرض الصورة. يمكنك تعديل السطوع والتباين    Bيمكنك إجراء العديد من التعديالت على نافذة المسح  
والنهاية الس البداية  عينات خط  واختيار  إعداداته،  وتغيير  الدوبلر  وتغيير  وعرض  الصورة  من  الهامة  غير  األجزاء  تبعاد 

 النوع وخريطة ألوان العرض. 

 اتبع الخطوات التالية لتعديل هذه اإلعدادات: 

لعرض نافذة تعديل    …Display Optionsواختر خيارات العرض    Bقم بالنقر بالزر األيمن على نافذة المسح   .1
 . Edit Display Optionsخيارات العرض 

 (. 66الشكل ) Adjustmentsيالت اختر تبويب التعد .2

a.   لتعديل السطوع التمرير  المسح   Contrastوالتباين    Brightnessاستخدم متحكمات  نافذة  .  B للصورة في 
 للتعديالت التي تقوم بها. الحظ أن الصورة تستجيب  

b.   الدوبلر عرض  اختيار  مربع  على  انقر  الدوبلر،  بيانات  بعرض  قمت   ، Display Dopplerإذا 
 والدوبلر والشفافية.  OCTثم استخدم متحكمات التمرير لتعديل التدرج وعتبة مستوى 

c.   الضبط إعادة  زر  على  في  Resetانقر  األصلية  اإلعدادات  إلرجاع  مجموعة  كل  مربع  هذه    في 
 المجموعة. 

  Custom Rangeتتيح لك المتحكمات الموجودة في مربع مجموعة تخصيص نطاق  .  Optionsاختر تبويب الخيارات   .3

 . د الرأسي للصورة أو التركيز عليه تقليل عدد عينات الخط المراد عرضها لتكبير نطاق معين بطول البع 

a.   انقر على مربع اختيار تخصيص نطاق عينةCustom Sample Range   لتعديل عدد عينات الخطوط
 المراد عرضها. 

b.  قم بتحريك متحكم البدايةStart   .من اليسار إلى اليمين الستبعاد عينات خطوط من أعلى 

c.   النهاية متحكم  بتحريك  أسفل    Endقم  من  خطوط  عينات  استبعاد  أو  لتضمين  اليسار  إلى  اليمين  من 
 الصورة. 

d.  انقر على زر إعادة الضبطReset  .الستعادة اإلعدادات االفتراضية للصورة 

e.  انقر على مربع اختيار قلب الصورةInvert .لقلب الصورة على محورها األفقي 
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 : تعديل خيارات العرض مع اختيار تبويب الخيارات 68الشكل 

بالكامل أو اختر    Bلرؤية صورة المسح    Frameاإلطار    Display Typeاختر في مربع مجموعة نوع العرض   .4
لعرض عينات الخط المختلفة من الصورة. انقر واسحب متحكم التمرير أو انقر على أزرار األسهم   Lineالخط  

يتم عرض الخطوط في تتابع سريع   بكل نهاية، لعرض الخطوط المختلفة. إذا قمت بالنقر على زر السهم وتثبيته،
 على الصورة. 

األلوان   .5 خريطة  عرض  مربع  في  بالتدرج    Display Color Mapاختر  الصورة  لعرض  الخيارات  أزرار 
 . Colorأو باأللوان  Grayscaleالرمادي  

 

 VIPإعداد عينات نافذة 

يتم إنتاج هذه الصورة بشكل  .  (VIP)لعمليات المسح الحجمي في نافذة عرض الكثافة الحجمية    األماميةيتم عرض الصورة  
ولكن  .  Bصورة عبر نطاق العمق الكلي كما هو معروض في نافذة المسح  افتراضي من خالل إسقاط أو تجميع كثافات ال

يمكنك   العينات،  تجميع  نطاق  لتغيير  اختياره.  يمكن  مسح  عمق  بأي  أضيق  نطاق  عبر  للتجميع  اإلعدادات  تغيير  يمكنك 
 . Bاستخدام خطوط النوافذ في المسح 

.  Windowing Display Onواختر تشغيل عرض النوافذ    Bلعرض خطوط النوافذ، قم بالنقر بالزر األيمن على نافذة المسح  
يشير الخط األوسط إلى مركز النافذة والخطين العلوي والسفلي يشيران إلى  .   Bفيتم عرض ثالثة خطوط أفقية في نافذة المسح  

 . VIPعرض العينة. يمكن سحب هذه الخطوط لتعديل نطاق عينات الخطوط واستخدامها في توليد صورة  

 

 التعامل مع المرضى والفحوصات

على المرضى والفحوصات أثناء  على بعض األزرار التي تسهل إجراء التغييرات Imagingيحتوي تبويب التصوير 
إجراء الفحص. تظهر هذه األزرار بأعلى جهة اليسار، وأسفل التبويبات نفسها وفوق أي شيء آخر. وبالتالي فإن األزرار  

 ال ترتبط بنص، فتمرير الماوس فوق األزرار سوف يعرض رأس أداة يصف الوظيفة االفتراضية لكل زر.. 

 

 : أزرار المريض والفحص 69الشكل 

يتيح الزر المجزأ الموجود في قسم معلومات المريض تغيير معلومات المريض. وأول إجراء موجود بالقائمة المنسدلة للزر المجزأ  
الموجود في    Edit Patientوهو يؤدي نفس وظيفة زر تعديل المريض  .   Edit Patient Detailsهو تعديل تفاصيل المريض  

وهذه هي  .   Edit Patientيؤدي النقر عليه إلى عرض مربع حوار تعديل المريض  :  Patient/Examتبويب المريض/الفحص  
 الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها المستخدمون تخصيص هوية فعلية لمريض مجهول. 
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للمستخدم إلحاق فحوصات المريض بمريض مختلف.  ويكثر استخدام   Associate Patientيتيح إجراء إلحاق مريض 
ا اإلجراء بعد االنتهاء من فحص ما لمريض مجهول، وتخصيص بيانات الفحص لمريض معروف بالفعل. يؤدي النقر هذ

الصورة  ، Associate exam with selected patientعليه إلى عرض مربع حوار إلحاق فحص بالمريض المختار 
 . OKالتالية.  اختر اسم المريض الذي تريد ربط الفحص به، وانقر على الزر  

 

 : مربع حوار إلحاق الفحص 70الشكل 

عندما يتم تحديد هوية مريض مجهول، سوف يختفي المدخل الخاص به من الئحة المرضى بتبويب المريض/الفحص  
Patient/Exam  .عندما يتم اختيار هذا المريض المعروف، تظهر الفحوصات التي كانت مجهولة سابقًا في الئحته. 

عندما يتم فحص العديد من المرضى بشكل . New Anonymous Patientاإلجراء الثالث هو مريض مجهول جديد 
متتالي، ال يستطيع البرنامج إخبارك، بدون مساعدة، بموضع انتهاء أحد الفحوصات وبدء الفحص التالي.  انقر على هذا  

فارغ( بشكل افتراضي.  بالطبع يمكن زيارة تبويب  الزر إلضافة مريض مجهول جديد، وسوف يتم توليد فحص جديد )
 واختيار مريض معروف من الالئحة الموجودة هناك.  Patient/Examالمريض/الفحص 

يتيح الزر المجزأ الموجود في قسم معلومات الفحص تغيير معلومات الفحص. يؤدي النقر على هذا الزر إلى اختيار  
يوجد هذا اإلجراء أيًضا في أول القائمة المنسدلة للزر  . Edit Examالفحص  اإلجراء االفتراضي وفتح مربع حوار تعديل

الموجود  Add Examوهو يؤدي نفس وظيفة زر إضافة فحص . Add Examالمجزأ. اإلجراء الثاني هو إضافة فحص 
يؤدي النقر عليه إلى بدء فحص جديد فارغ للمريض المختار. اإلجراء  : Patient/Examفي تبويب المريض/الفحص 

سوف يؤدي هذا اإلجراء إلى إنشاء نسخة من الفحص الحالي وفتحها. اإلجراء  . Copy Examالثالث هو نسخ الفحص 
ن سوف يؤدي هذا اإلجراء إلى إنشاء نسخة م. )Other Eye( Copy Examاألخير هو نسخ فحص )للعين األخرى( 

 الفحص الحالي وفتحها، مع تغيير جميع عمليات المسح للعين المقابلة.  
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 طباعة الصور 

برنامج   لك  الملف    InVivoVueيتيح  قائمة  طريق  عن  الصور  الطباعة    Fileطباعة  وكذلك  71الشكل  )  Printخيار   ،)
ونافذة عرض الكثافة الحجمية وفيديو   Bمعاينة الصور قبل طباعتها بعدة طرق. يمكنك معاينة وطباعة صور منفردة للمسح  

 قاع العين والتحكم في المسح. اختر من األجزاء التالية الخاصة بالتعليمات حول النافذة ما تريد طباعته. 

 

 ة الطباعة : قائم71الشكل 

 Bنافذة المسح 

 اختر اإلطار الذي تود طباعته. اتبع الخطوات التالية:  Bقبل الطباعة من نافذة المسح 

تحميل  .1 يتم  أن  إلى  متكرر  بشكل  اإلطارات  تقديم  زر  على  انقر  والطباعة،  الطباعة  قبل  للمعاينة  إطار  الختيار 
 ري سحب متحكم تمرير اإلطار الختيار إطار. اإلطار الذي تريد طباعته في النافذة. ويمكنك بشكل اختيا

 Printلفتح مربع حوار المعاينة قبل الطباعة    Print Previewاختر معاينة قبل الطباعة    Fileتحت قائمة الملف   .2

Preview .  يتوفر لديك خيار المعاينة قبل الطباعة لصورة مسحB  .أو لصورة حجمية 

 

 : معاينة قبل الطباعة 72الشكل 

والتصغير   .3 التكبير  انقر على زر  الطباعة  قبل  المعاينة  الخيارات   Zoomلتغيير مقاس صورة  واختر من ضمن 
 المتاحة. 

 . Printللطباعة من نافذة المعاينة قبل الطباعة، انقر على زر الطباعة  .4
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من قائمة    B  Print | B-Scan Imageختر طباعة صورة المسح  للطباعة بدون معاينة الصورة قبل الطباعة، ا .5
 . Printيتم فتح مربع حوار الطباعة .  Fileالملف 

 . OKاختر الطابعة التي تود الطباعة باستخدامها وقم بتعديل اإلعدادات الالزمة، ثم انقر على الزر   .6

 

 نافذة عرض الكثافة الحجمية

النافذة، وسوف يتم فتح مربع حوار المعاينة قبل للمعاينة قبل الطباعة انقر على زر المعا .1 ينة قبل الطباعة بأسفل 
 (. 72الشكل الطباعة )

والتصغير   .2 التكبير  انقر على زر  الطباعة  قبل  المعاينة  الخيارات   Zoomلتغيير مقاس صورة  واختر من ضمن 
 المتاحة. 

 . Printللطباعة من نافذة المعاينة قبل الطباعة، انقر على زر الطباعة  .3

يت .4 النافذة، وسوف  الموجود تحت  الطابعة  انقر على زر  الطباعة،  قبل  فتح مربع  لطباعة صورة بدون معاينتها  م 
 من ذلك اختيار طباعة الصورة الحجمية من قائمة الملف لفتح مربع حوار الطباعة.( حوار الطباعة. )يمكنك بدالً 

 . OKاختر الطابعة التي تود الطباعة باستخدامها وقم بتعديل اإلعدادات الالزمة، ثم انقر على الزر   .5

 

 Envisuإيقاف جهاز 

 Envisuحول إيقاف جهاز 

نظام    Leicaتوصي شركة   بإيقاف  قيامك  قبل  يوم.   كل  نهاية  في  النظام  في  ،  Envisuبإيقاف  للتفكير  وقت  أفضل  فهذا 
 فحوصات المريض.     أرشفةأو  تصدير 

 

 ر الكهربائي فصل التيا

إطفاء   عملية  أنتهاء  بعد  العادية.   الوسائل  باستخدام  الكمبيوتر  بإطفاء  أوال  قم  اليوم،  أنشطة  جميع  من  انتهائك  بمجرد 
وهذا سوف يقطع الكهرباء عن  .  (UPS)الكمبيوتر، قم بإيقاف مفتاح الكهرباء الرئيسي وحدة اإلمداد بالطاقة غير المنقطعة  

 الفاحص.   محرك الصور وصندوق وصالت
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 عمليات البرنامج المتقدمة
 

 نمط الدوبلر 

 تسجيل بيانات الدوبلر 

برنامج   لك  لكل    InVivoVueيسمح  المعلومات  من  متعددة  عبارة عن خطوط  تأتي  التي  للصور  الدوبلر  بيانات  بتسجيل 
أثناء عرضها. إذا قررت تسجيل بيانات الدوبلر، فحدد أوال ما هي   Bيتم تركيب بيانات الدوبلر على صورة المسح . A مسح

الذاكرة   من  المستخدمة  المساحة  البيانات.مقدار  لهذه  بالذاكرة  كافية  إضافية  مساحة  تترك  سوف  التي  المسح  بارامترات 
ذاكرة المسح تغذية    + عدد خطوط الدوبلر(.  يوفر شريط ذاكرة النظام ومتطلبات  1)  A  xيتناسب مع عدد عمليات المسح  

 راجعة عن الذاكرة المتاحة بالنظام وحجم المسح. 

 اتبع الخطوات التالية لتسجيل بيانات الدوبلر في مسح مخصص: 

الشكل  لفتح محرر المسح. )  Editعلى مسح معلق واختر تعديل    Imagingانقر بالزر األيمن في تبويب التصوير   .1
42.) 

وخالفه(   .2 واإلطارات  المسح  وعمليات  والخطوط  والزاوية  )األبعاد  المسح  بارامترات  واضبط  المسح  نمط  اختر 
 واختر العين.

لة للدوبلر التي تريدها واضبط عدد الفترات الفاص  ?Doppler scanقم بالتأشير على مربع اختيار مسح الدوبلر  .3
مسح   لكل  شركة    Aتسجيلها  توصي  الفاصلة.   الفترات  عدد  نص  مربع  الفترات    Leicaفي  عدد  ضبط  بعدم 

 . 5الفاصلة للدوبلر على عدد أكبر من 

 . Eye Selectionالموجود أسفل مربع مجموعة اختيار العين    System Memoryانتبه إلى شريط ذاكرة النظام   .4

 أخضر اللون، تكون هناك مساحة كافية بذاكرة النظام لتصوير المسح. قم بإضافة المسح للفحص. إذا كان   •

إلى   • المسح  يتم تصويره.  يمكنك إضافة  أن  أكبر من  المسح  فقد يكون  باللون األحمر،  إذا ظهر بعضه  أما 
خصيص غير كافية،  الفحص، ولكن عندما تحاول تصوير المسح، قد تكون المساحة المتاحة بذاكرة النظام للت

من تصوير المسح.  إذا حدث ذلك، سوف يعرض برنامج   InVivoVueوفي هذه الحالة ال يتمكن برنامج  
InVivoVue  .مربع رسالة يرشدك إلى تقليل حجم المسح 

التغييرات   .5 حفظ  اختيار  خالل  من  المسح  محرر  المسح.   .  Save Changesأغلق  لتصوير  جاهز  اآلن  أنت 
 لمعرفة المزيد عن تصوير المسح.(   التقاط الصور)ارجع إلى  

 المسح مع بيانات الدوبلر عرض 

بيانات الدوبلر أثناء تصوير المسح، بشرط اختيار خيار عرض الدوبلر. يتم عرض بيانات    InVivoVueيعرض برنامج  
يشير مقياس إشارة الدوبلر إلى كثافة إشارة الدوبلر المعروضة على الجانب  .   OCTمع صورة    Bالدوبلر في نافذة المسح  

   . Bاأليمن لنافذة المسح 

 تم تخصيص اللون األحمر أو األزرق لتدفق الدم، حيث يشيران إلى تدفق الدم بعيًدا عن المحول وباتجاهه.   

والدوبلر. يمكنك إيقاف عرض    OCTيمكنك تعديل عرض بيانات الدوبلر من خالل تغيير التدرج والشفافية والعتبة لبيانات  
 لقيمها األصلية.الدوبلر أو إرجاع إعدادات عرض الدوبلر  
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 : Bاتبع هذه الخطوات لتعديل عرض بيانات الدوبلر في نافذة المسح 

المسح الذي تم تسجيل بيانات الدوبلر به.  )ارجع إلى المعلومات الواردة في   Imagingقم في تبويب التصوير   .1
 لمعرفة كيفية تسجيل بيانات الدوبلر مع المسح.( تسجيل بيانات الدوبلر

المسح   .2 وسوف يتم فتح مربع   Display Optionsواختر خيارات العرض    Bقم بالنقر بالزر األيمن على نافذة 
 .   Edit Display Optionsحوار تعديل خيارات العرض 

 . Adjustmentsانقر على تبويب التعديالت  .3

الدوبلر   .4 اختيار عرض  مربع  أن  أردت امختارً   Display Dopplerتأكد  إذا  االختيار  مربع  اختيار  بإلغاء  قم    .
 إيقاف عرض الدوبلر. 

 باستمرار أثناء تعديل  لعرض المسح.  اترك المسح مشغاًل   Playbackفي النافذة الرئيسية استخدم أزرار التشغيل   .5
 (. 40الشكل عرض الدوبلر )

الدوبلر   .6 تدرج  تمرير  إضاءة عرض    Doppler Scalingاستخدم شريط  تقليل  أو  وزيادة  اإلشارة  تدرج  لتعديل 
 الدوبلر.   

التي يجب أن   OCTلضبط عتبة بيانات    OCT  OCT Level Thresholdة مستوى  استخدم شريط تمرير عتب .7
المسح   الدوبلر على  تأثير ضوضاء  لمنع  التعديل مستخدم  هذا  الدوبلر.   بيانات  لعرض  فهو  .   Bتكون موجودة 

صى أعلى من النسبة المئوية للمستوى األق  OCTيتحكم في مكان رؤية الدوبلر ويتطلب أن يكون مستوى بيانات  
 حتى يتم عرض بيانات الدوبلر.

لضبط عتبة إشارة الدوبلر.  يتطلب   Doppler Level Thresholdاستخدم شريط تمرير عتبة مستوى الدوبلر   .8
 هذا التعديل أن يكون مستوى الدوبلر أعلى من العتبة لعرض بيانات الدوبلر. 

الدوبلر   .9 شفافية  تمرير  شريط  الش  Doppler Transparencyاستخدم  المقطعي لضبط  للتصوير  النسبية  فافية 
OCT    المقطعي التصوير  يمكن رؤية كل من  بحيث  الدوبلر،  إعداد    OCTوإشارات  بناًء على  الدوبلر  وبيانات 

 الشفافية والقيم النسبية لكل منها.  

إذا أردت أن    Doppler Adjustmentsفي مربع مجموعة تعديالت الدوبلر    Resetانقر على زر إعادة الضبط   .10
 تقوم بإرجاع تعديالت الدوبلر إلى قيمها األصلية. 

 قم بغلق مربع الحوار.  .11
 

 التحكم في المعالجة

 تحسين تشتت الصورة 

اللوغاريتمات يمكنك زيادة  على لوغاريتمات لتحسين تشتت الصورة. من خالل استخدام هذه    InVivoVueيحتوي برنامج  
 التأكد أن الذراع المرجعي في المكان المناسب. حدة الصورة بشكل ملحوظ. الحظ أنه قبل التحسين يتعين عليك أوالً 

يمكنك   أو  للتشغيل(  البينية  الذاكرة  في  تكون  )والتي  التو  في  بالتقاطها  قمت  صورة  تحسين  ملف  يمكنك      OCU.تحميل 
التعامل  تريد  التي  الصورة  اختيارك  لتحسينها. بمجرد  للصورة( لصورة أخرى  األولية  الطيف  بيانات  يحتوي على  )الذي 

 معها، اتبع الخطوات التالية:

المسح   .1 نافذة  أن  عند  Bتأكد  مؤقتًا  التشغيل  إيقاف  إما  يمكنك  عرضها.  تريد  التي  بالمزايا  إطار  اإلطار    تعرض 
 المعين، أو يمكنك استخدام متحكم تمرير اإلطارات الختيار إطار.
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بأعلى   .2 المعتمة  المساحة  قدر كبير من  بأكملها. )في حالة وجود  العرض  العين تمأل وحدة  تأكد أن صورة شبكية 
 للتخلص من هذه النطاقات المعتمة.( رات العرضتغيير خياالصورة وأسفلها، يمكنك 

األدوات   .3 قائمة  من  المعالجة    Toolsاختر  مربع حوار ...Configure Processingتهيئة  فتح  يتم  ، وسوف 
 متحكمات معالجة الصورة وإعادة إنشاء العينة. 

 

 العينة في تبويب إعادة إنشاء العينة : متحكمات معالجة الصورة وإعادة إنشاء 73الشكل 

يتم عرض  .  Optimize Frameثم انقر على زر تحسين اإلطار    Resamplingاختر تبويب إعادة إنشاء العينة   .4
 رقم اإلطار الذي اخترته من قبل على الزر. 

 .  Reprocess Nowاضغط على زر إعادة المعالجة اآلن  .5

إعادة معالجتها باستخدام معايير التشتت المعروضة(، النقر على زر  يمكنك بشكل اختياري أثناء تشغيل الصورة )و .6
 . Bعندما يتم عرض أفضل إطار تريده في نافذة المسح ، Optimizeالتحسين 

مرة أخرى للتأكد   Reprocess Nowبعد اكتمال عملية التحسين، يجب عليك النقر على زر إعادة المعالجة اآلن   .7
 بيقها على جميع اإلطارات التي تسبق اإلطار المختار من قبل.أن معايير التشتت الجديدة تم تط

 

 حساب متوسط الخط / اإلطار 

يمكن حساب المتوسط بدرجة ما على الصورة التي تم التقاطها عندما ال يكون التسجيل ضرورًيا.  هذا البرنامج يوفر خيارات  
المتتالية،    A، وهو عبارة عن نافذة متحركة تقوم بحساب متوسط مجموعات من عمليات المسح  « إلجراء »حساب متوسط الخط 

   .أو اإلطارات المتتالية   Bوالذي يقوم بحساب متوسط مجموعات من عمليات المسح    « حساب متوسط اإلطار » و 

وهو ،  Toolsمن قائمة األدوات    Configure Processingة  يمكن العثور على هذا الخيار من خالل اختيار تهيئة المعالج
(.  يوجد في مركز المربع قسم معنون 73الشكل  ما يؤدي لفتح مربع حوار متحكمات معالجة الصورة وإعادة إنشاء العينة )

الفلترة   لفلترة الخط  .   Filteringباسم  اختيار  المراد    Line Filterوهناك مربع  المتتالية  الخطوط  به مساحة إلضافة عدد 
 معالجتها.   

ملف   بتحميل  قم  مختارة،  بيانات  مجموعة  على  اإلطار  أو  الخط  متوسط  حساب  خيار  المسح   OCU.لتطبيق  الئحة   من 
(.  OCU  Load OCU data)من خالل النقر بالزر األيمن على أيقونة الملف المجاورة للمسح واختيار خيار تحميل بيانات  

المعنية وإدخال  المربعات  التأشير على  بعد ذلك، اختر خيار حساب متوسط الخط أو اإلطار كما سبق شرح ذلك من خالل 
اآلن   المعالجة  إعادة  زر  على  انقر  )   Reprocess Nowالقيم.   المعالجة  إعادة  تهيئة  نافذة  خيار 73الشكل  في  لتطبيق   )

المعالجة على البيانات. إذا أردت عرض البيانات األصلية، يمكنك إلغاء التأشير على الخيارات والنقر على إعادة المعالجة اآلن  
Reprocess Now. 
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 نصيحة:  من األفضل تدوين خيارات المعالجة المستخدمة في اسم الملف. 

 

 أدوات القياس على الشاشة

 مقاييس الُسمك

أو المسافات بين ،  Bيمكنك استخدام مقاييس الُسمك على الصورة الملتقطة لقياس ُسمك الطبقات المختلفة المرئية في المسح  
 المعالم الواضحة في العرض.   

يس الُسمك، ألنه يؤثر على قياس الُسمك.  تأكد أن معامل االنكسار  يعد ضبط معامل االنكسار من األمور المهمة أثناء استخدام مقاي 
النقر على قائمة األدوات   المعالجة    Toolsمضبوط بشكل صحيح من خالل  تهيئة    Configure Processingواختيار خيار 

الذي تود تطبيقه على مجموعة  وكتابة معامل االنكسار  Apply Refractive Indexوالتأشير على مربع تطبيق معامل االنكسار 
 .  البيانات 

 لعرضها.    Imagingيمكن تركيب مقاييس الُسمك على أي صورة يتم تحميلها في تبويب التصوير 

 كخطوة أولى تأكد أن الصورة التي تريد إجراء القياسات عليها تم تحميلها من الئحة المسح.    .1

والنقر بالزر األيمن واختيار تهيئة مقياس الُسمك ( B قم بالتصفح حتى تصل إلى اإلطار الذي تريده )المسح .2
Configure Calipers    للوصول إلى المسحB    وتبويبات مقياس ُسمكVIP   . يمكنك إدخال أسماء طويلة

وقصيرة، وتحديد قفل الزاوية واختيار األلوان قبل تطبيق و/أو حفظ التهيئة.  يمكن تركيب أنواع مختلفة 
 مقاييس كحد أقصى. 10الصورة، بإجمالي من مقاييس الُسمك على 

 

 : مربع حوار تهيئة مقاييس الُسمك 74الشكل 

    

المسح   .3 على  األيمن  بالزر  بالنقر  نافذة    Bقم  الُسمك  ،  VIPأو  مقاييس  الماوس على    Calipersوتحريك 

الُسمك إلى الصورة من خالل النقر على نقطة  واختيار مقياس السمك المراد إضافته. يمكنك نقل مقاييس  
 المركز وسحبها عليها.
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 B: إضافة مقاييس الُسمك لعرض المسح 75الشكل 

    

 يتم إعادة تحديد المقاس من خالل إمساك األركان الخارجية وسحبها إلى الطول المرغوب فيه.    .4

 

 

 : استخدام مقاييس الُسمك76الشكل 

 

( وإتاحة/تعطيل 74الشكل  اختر تهيئة مقاييس الُسمك ).  Bقم بالنقر بالزر األيمن على نافذة عرض المسح   .5
 Displayأو عرض موضع مقياس الُسمك    Display Caliper Lengthعرض طول مقياس الُسمك  

Caliper Location    المسح السمك    Bفي  المراد عرضها في    VIPأو تبويب مقياس  المعلومات  لتطبيق 
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النافذة المعنية.  الحظ أن الخط األخضر على صورة عرض الكثافة الحجمية يعرض اآلن مقاييس الُسمك 
 . كخطوط ملونة مركبة على الخط األخضر

ملف   .6 في  الُسمك  بيانات  تصدير  المسح    CSVيمكن  عرض  نافذة  على  األيمن  بالزر  النقر  خالل    Bمن 

حفظ   الُسمك  واختيار  مجلد  ،  Save Calipersمقاييس  في  أوتوماتيكيًا  الملف  ووضع  إنشاء  يتم  وسوف 
 بيانات الصورة.

واختيار وظيفة الحفظ باسم   Fileمن خالل النقر على قائمة الملف    Bللمسح     bitmapيمكن حفظ صورة   .7
Save As…    ملفات الملف  BMP  BMP filesواختيار  اسم  وكتابة  المنسدلة،  القائمة  على    من  والنقر 

من خالل استخدام أيقونة الحفظ الموجودة   VIPيمكن حفظ صورة لعرض الكثافة الحجمية  .  Saveحفظ  
 المعروضة .   VIPأسفل نافذة 

 

 المعالجة الالحقة

 التسجيل وحساب المتوسط

المسح   البرنامج على خيار يسمح بالتسجيل وحساب متوسط اإلطارات داخل  إتاحة هذا النمط من   Bيحتوي  أو الحجم.  يتم 
 واحد.    Bخالل تصوير مسح يحتوي على أكثر من إطار/مسح 

النقر على زر    Bالخطوة األولى هي تصوير مسح يحتوي على إطارات/عمليات مسح   متعددة.  ويتم إجراء ذلك من خالل 
لى أكثر من واحد. اختر عدد اإلطارات إ   Bوزيادة عدد اإلطارات/عمليات المسح    Imagingإضافة مسح مخصص في تبويب  

وإدخال العدد في المربع.  يمكن اختيار هذا الخيار مع أي نمط مسح، بما    Bالتي تود حساب المتوسط لها وقم بإنشاء كل مسح  
 .   Bفي ذلك المسح 

إطار/مسح   من  بأكثر  المسح  تصوير  اللوغاريتم،  Bبمجرد  متوسط  التسجيل وحساب  إجراء  خيار  لديك  وبعد  يكون  قبل  ات 
المسح.   عمليات  قائمة  في  الموجود  بالمسح  السياق  قائمة  على  األيمن  بالزر  النقر  بعد  المتوسط  حساب  بند  باستخدام  الحفظ 

 واعلم أن هذه العملية تستغرق وقتًا. 

البيانات المعالجة ويمكن الدخول   المتوسط، سوف يتم حفظ ملف جديد يحتوي على  إليه عن  بمجرد إجراء التسجيل وحساب 
بيانات   لتحميل  السياق على خيار جديد  قائمة  المسح. تحتوي  األيمن على مربع  بالزر  النقر  بعد  السياق  قائمة   R&Aطريق 

Load R&A data  .. 

 توليد التقارير

تقارير مختلفة ألي مسح تم حفظه، وتحتوي هذه التقارير على معلومات من سجل المريض ونسخ من صور    3يمكنك توليد  
الفحص   وتاريخ  بالفحص  المرتبطة  والمالحظات  الطبي  السجل  ورقم  وعمره  المريض  اسم  المعلومات  تتضمن  المسح. 

بالنسبة لصورة المسح يحتوي التقرير على نوع المسح والبارامترات وإطار المسح وتاريخ الطباعة والعين التي تم مسحها.  
B   .)المختار وعرض الكثافة الحجمية )لصور الحجم 
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 : مثال للتقرير األساسي 77الشكل 

 

 : مثال للتقرير متعدد اإلطارات 78الشكل 
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 : مثال لتقرير مقاييس الُسمك 79الشكل 

 
الخاص بك. لحفظ تقرير المريض  Envisuالموجود على كمبيوتر نظام   Microsoft Wordيتم توليد التقرير في ملف 

 المريض والفحص الذي تريد توليد تقرير له، واتبع الخطوات التالية:  اختر أوالً 

 . OCT  Load OCT dataر بالزر األيمن على المسح المحفوظ واختر تحميل بيانات  انق   Imagingفي تبويب التصوير   .1

 وتوقف على اإلطار الذي تود تضمينه في التقرير. OCTقم بتشغيل صورة  .2

اختر من بين أنواع التقارير الثالثة المتاحة من . Bفوق بيان المسح   Reportsلتوليد تقرير انتقل إلى تبويب التقارير  .3
أو    Microsoft Wordبإنشاء ملف    InVivoVueالمرتبط به. يقوم برنامج    …Createخالل النقر على زر إنشاء  

Excel    يحتوي على التقرير، والذي يتم حفظه في المجلد الفرعي للتقاريرReports  .الموجود مع البيانات 

 

 : إنشاء تقرير 80الشكل 

 إلنشاء نوع التقرير المرغوب.  Reportsبدال من ذلك يمكنك استخدام قائمة التقارير  .4
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 : طريقة بديلة إلنشاء التقرير 81الشكل 

   

األرقام   من  سلسلة  عن  عبارة  هو  الملف  اسم  بالمسح.  الخاصة  البيانات  لملفات  مماثلة  بطريقة  التقرير  ملفات  تسمية  يتم 
والحروف التي تبدأ بُمعّرف المريض وتشتمل على رموز مرجعية للعين التي تم مسحها، ونوع المسح وأبعاد وزاوية المسح  

 ئي متسلسل للتأكد من عدم تكرار اسم الملف. باإلضافة إلى رقم عشوا، Bورقم إطار المسح 

برنامج   كان  لعرض    InVivoVueإذا  توليد صورة  على  قادر  بالذاكرة، فسوف    VIPغير  كافية  توفر مساحة  بسبب عدم 
 الصورة كبيرة للغاية بالنسبة للذاكرة.  -يعرض التقرير رسالة " لم يتم حفظ صورة وحدة التخزين 

التقرير   نموذج  تعديل  عرض    ( SimpleReport.dot)يمكنك  حجم  تغيير  أو  لصورة    VIPونقل  النائبة  العناصر  و/أو 
OCT  .  ملف بفتح  قم  ذلك  الملف    MS Wordإلجراء  افتح  في  )  simpleReport.dotثم  الموجود 

ReportTemplates\InVivoVue\Bioptigen\ProgramData\C: يفضل التقرير.   نموذج  على  التعديالت  ( إلجراء 
 ن نموذج التقرير قبل التعديل. إعداد نسخة م

 عرض التحويل ثالثي األبعاد لعمليات مسح الصور

 حول أداة التحليل ثالثي األبعاد

التحليل   أداة  المسح الحجمي المستطيلي في  التحويل ثالثي األبعاد لمسح حجمي مستطيلي من خالل تحميل  يمكنك عرض 
التي تحمل عنوان ثالثي األبعاد   الرئيسية،  النافذة  المنظر ثالثي األبعاد أربعة نوافذ.   تعرض ،  3Dثالثي األبعاد. يعرض 

لحجمي المستطيلي.  وتعرض النوافذ الصغيرة الثالثة عمليات التحويل ثنائية التحويل ثالثي األبعاد فائق الوضوح للمسح ا
 األبعاد للمسح.  يتم استخدام النوافذ الثالثة الصغيرة لتقسيم و/أو قص المسح بطول القطاعات المحورية والتاجية والسهمية.

لة من األدوات التي يمكنك استخدامها لمعالجة أثناء التعامل مع الصورة ثالثية األبعاد، يمكنك الدخول إلى المجموعة الكام
القطاعات   الصورة بطول  تقسيم  و/أو  أو متوسط وقص  فائق  إلى وضوح  الصورة  الصورة، وتحويل  إمالة(  و/أو  )تدوير 

 وتخصيص اإلعدادات االفتراضية ألداة التحليل ثالثي األبعاد.     Bالمختلفة وتسجيل عمليات المسح  

 لتحليل ثالثي األبعاد، سوف تحتاج لتحميل المسح الحجمي المستطيلي الذي تم حفظه. لبدء التعامل مع أداة ا

 

 تحميل المسح الحجمي المستطيلي في أداة التحليل ثالثي األبعاد 

 ل ثالثي األبعاد: اتبع الخطوات التالية لتحميل المسح الحجمي المستطيلي في أداة التحلي

التصوير   .1 تبويب  إلى  التصوير   . Imagingانتقل  بتبويب  الفحوصات  بأحد  المسح  قم بتحميل   Imagingمن الئحة 
 . للحجم المستطيلي   OCT.ملف  

   …View 3D Volumeثم عرض الحجم ثالثي األبعاد  Toolsانقر على األدوات  .2
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الكامل وغير المسجل في أداة التحليل ثالثي األبعاد.  ويوجد شريط تقدم    OCT.بتحميل ملف   InVivoVueيبدأ برنامج   .3
إلى صورة ثالثية األبعاد.  يوجد على   OCT.يقوم بتتبع التقدم في تحويل بيانات  3Dبأسفل نافذة العرض ثالثي األبعاد  

ناء إكمال التحميل.  عندما تنتهي األداة  يمين شريط التقدم نص يشير إلى اسم العملية التي تقوم بها األداة ثالثية األبعاد أث 
 .  'Done'  « تم » من تحويل الصورة ثالثية األبعاد، يتم محو شريط التقدم ويتحول النص إلى    ثالثية األبعاد 

 

 في أداة التحليل ثالثية األبعاد  OCT.تم تحميل بيانات  : 82الشكل 

 ضع مؤشر الماوس في نافذة العرض ثالثي األبعاد الرئيسية.   .4

a.   قم بالنقر بالزر األيسر على أي مكان في النطاق واسحب الماوس لعرض الصورة ثالثية األبعاد من زوايا
 مختلفة.  

b.   قم بالنقر بالزر األيمن في أي مكان في هذا النطاق واسحب الماوس لعرض الصورة ثالثية األبعاد ألعلى
 ألسفل، لليمين أو اليسار.     أو

c. .استخدم عجلة الماوس لتكبير وتصغير الصورة ثالثية األبعاد 

 

 قص الصورة ثالثية األبعاد على العينات المعروضة 

بكامله ثم قصه. وبالتالي فإن يتم   OCT.في أداة التحليل ثالثية األبعاد، فإنه يتم تحميل ملف    OCT.عندما يتم تحميل ملف  
الخيارات بمربع حوار خيارات   OCT.قص ملف   تبويب  المعروضة كما هو محدد في  الخطوط  أوتوماتيكيًا على عينات 

لمعرفة المزيد من المعلومات حول    B  تغيير إعدادات نافذة المسحرجع إلى  ا.  )Bالعرض، كما هو الحال في نافذة المسح  
 خيارات العرض.(   

 يمكنك إرجاع العينة إلى مقاسها األصلي وقصها على مقاس مخصص: 

قص   .1 واختر  النافذة  على  األيمن  بالزر  بالنقر  القص    -قم  قبل  األصلية  الصورة  بيانات   استعادة 
Crop → Restore Original Uncropped Image Data 

a.  .وهذا سوف يؤدي إلرجاع البيانات ثالثية األبعاد إلى حالتها األصلية قبل قصها على العينات المعروضة 

 األصلية غير المقصوصة بعد معالجتها: يمكنك إرجاع الصورة إلى حالتها 

 . Cropقم بالنقر بالزر األيمن واختر قص  .1

 . Default Cropاختر القص االفتراضي  .2

a.  .وهذا سوف يؤدي إلى إرجاع الصورة ثالثية األبعاد إلى الصورة األصلية غير المقصوصة 
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 في صورة ثالثية األبعاد  Bتسجيل عمليات المسح 

ملف   تحميل  يتم  المسح    OCT.عندما  عمليات  فإن  األبعاد،  ثالثي  التحليل  أداة  ملف    Bفي  يتم    OCT.في  تسجيلها ال 
ثالثي  التحليل  أداة  في  المستطيلي  الحجمي  المسح  تحويل  بمجرد  المثال.   سبيل  على  العين،  حركة  لتصحيح  أوتوماتيكيًا 

 . Bبعاد، قد تحتاج إلى تحسين الصورة من خالل تسجيل عمليات المسح األ

 وإعادة تحويل الصورة ثالثية األبعاد:  OCT.في ملف  Bاتبع الخطوات التالية لتسجيل عمليات المسح 

موضوع،   .1 )انظر  األبعاد  ثالثي  التحليل  أداة  في  المستطيلي  الحجمي  المسح  الحجمي  تحميل  المسح  تحميل 
 (.المستطيلي في أداة التحليل ثالثي األبعاد

.  B  Registration→ Register b-scansتسجيل عمليات المسح    -انقر بالزر األيمن على النافذة واختر التسجيل   .2
. ويوجد شريط تقدم بأسفل نافذة العرض ثالثي  OCT.في ملف    Bتسجيل عمليات المسح    InVivoVueيبدأ برنامج  

يوجد على يمين شريط التقدم    OCT.تحويل الملف  وإعادة    Bيقوم بتتبع التقدم في تسجيل عمليات المسح    3Dاألبعاد  
ثالثية   األداة  تنتهي  التسجيل.  عندما  إكمال طلب  أثناء  األبعاد  ثالثية  األداة  بها  تقوم  التي  العملية  اسم  إلى  يشير  نص 

 . 'Done'  « تم » األبعاد من التسجيل وإعادة تحويل الصورة ثالثية األبعاد، يتم محو شريط التقدم ويتحول النص إلى  

 

 في الصورة ثالثية األبعاد  B: تسجيل عمليات المسح  83الشكل 

   

 ضع مؤشر الماوس في نافذة العرض ثالثي األبعاد الرئيسية.   .3

a.   قم بالنقر بالزر األيسر على أي مكان في النطاق واسحب الماوس لعرض الصورة ثالثية األبعاد من زوايا
 مختلفة.  

b.   قم بالنقر بالزر األيمن في أي مكان في هذا النطاق واسحب الماوس لعرض الصورة ثالثية األبعاد ألعلى
 أو ألسفل، لليمين أو اليسار.    

c.  تصغير الصورة ثالثية األبعاد.استخدم عجلة الماوس لتكبير و 

الماوس.    .4 قائمة  لعرض  األيمن  بالزر  والنقر  الماوس  بتثبيت  قم  التسجيل،  تسبق  التي  الحالة  إلى  الصورة   إلرجاع 
التسجيل   البيانات األصلية    -اختر خيار  .   Registration→ Restore Original Data Imageاستعادة صورة 

الحا إلى  الصورة  إرجاع  يمكنك  في  )أو  المستطيلي  الحجمي  المسح  تحميل  إعادة  التسجيل من خالل  تسبق  التي  لة 
 المنظر ثالثي األبعاد )من خالل النقر على زر تحميل الحجم المستطيلي(. 
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 تغيير خيارات العرض ثالثي األبعاد

األ ثالثي  العرض  خيارات  تغيير  من  يمكنك  أي  على  الماوس  مؤشر  من خالل وضع  األبعاد  ثالثي  التحليل  أداة  في  بعاد 
قائمة   إلى  للدخول  األيمن  بالزر  والنقر  الماوس  بتثبيت  قم  األبعاد.   العرض ثالثي  منها نطاق  يتكون  التي  األربعة  النوافذ 

 الماوس.  يمكنك تغيير خيارات العرض التالية: 

خريطة األلوان: لتغيير خريطة األلوان، اختر إظهار خريطة األلوان بقائمة الماوس.  فيتم فتح مربع حوار خريطة  •
األلوان.  اختر خريطة ألوان من الالئحة المنسدلة لخرائط األلوان على الجانب األيمن السفلي لمربع الحوار.  تظل  

بر جلسات  جميع  في  تختارها  التي  األلوان  خريطة  خريطة    InVivoVueنامج  معك  باختيار  تقوم  أن  إلى  الفعالة، 
 أغلق مربع حوار خريطة األلوان. ألوان مختلفة.  

العرض: • الماوس.  هناك خيارات عرض متعددة    خيارات  العرض بقائمة  العرض، اختر خيارات  لتغيير خيارات 
 يمكنك تغييرها: 

o   خلفية سوداء: اللون األبيض هو اللون االفتراضي لخلفية الصورة ثالثية األبعاد.  لتغيير الخلفية إلى اللون
الجلسات   جميع  في  أسود(  أو  )أبيض  اخترته  الذي  الخلفية  لون  معك  يظل  خلفية سوداء.   اختر  األسود، 

 إلى أن تقوم بتغييره. ،  InVivoVueالفعالة لبرنامج 

o اد فائق الجودة )أبطأ(: العرض ثالثي األبعاد فائق الجودة هو اإلعداد االفتراضي.  عند  العرض ثالثي األبع
في أداة    OCT.ضبطه، سوف تنتج أداة التحليل ثالثي األبعاد صورة فائقة الوضوح عندما يتم تحميل ملف  

لى إبطاء التحويل.   التحليل ثالثية األبعاد، وعندما تكون الصورة ثابتة.  إنتاج صورة فائقة الوضوح يؤدي إ
يمكنك إلغاء اختيار هذا الخيار.  أيًا كان اختيارك، سوف يظل معك   إذا كنت ال تريد صورة فائقة الوضوح

 إلى أن تقوم بتغييره. InVivoVueخالل الجلسات الفعالة لبرنامج 

o بطه، تستخدم أداة  التحويل المتوائم )أسرع(: ويكون خيار التحويل المتوائم هو اإلعداد االفتراضي.  عند ض
إذا   نقل الصورة.   أثناء  التحويل  التحليل ثالثي األبعاد نسخة منخفضة الوضوح للصورة من أجل تسريع 
كنت ال تريد تحويل أسرع أثناء نقل الصورة يمكنك إلغاء اختيار هذا الخيار.  أيًا كان اختيارك، سوف يظل 

 تقوم بتغييره.  إلى أن InVivoVueمعك خالل الجلسات الفعالة لبرنامج 

o  التحليل ثالثي األبعاد أداة  إظهار األرضية: إظهار األرضية هو اإلعداد االفتراضي. عند ضبطه تعرض 
تريد رؤية  ال  إذا كنت  الصورة.  توجيه  األرضية يحسن من  إظهار  األبعاد.   ثالثية  الصورة  أسفل  شبكة 

اختيارك،   كان  أيًا  الخيار.   هذا  اختيار  إلغاء  يمكنك  الفعالة  األرضية  الجلسات  خالل  معك  يظل  سوف 
 إلى أن تقوم بتغييره.  InVivoVueلبرنامج 

o   المسح محور  المسح  :  Aقلب  محور  قلب  محور   Aإعداد  طول  على  الصورة  قلب  إلى  يؤدي  سوف 
 .InVivoVueهذا اإلعداد ال يظل معك خالل جلسات برنامج .  A المسح

o   المسح الصورة ثال:  Aمط  لمط  الخاصية  األبعاد على مراحل من  استخدم هذه  هذا    %800إلى    100ثية 
 .InVivoVueاإلعداد ال يظل معك خالل جلسات برنامج 
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 : خيارات العرض 84الشكل 

 

 قص الصورة ثالثية األبعاد باستخدام خطوط القص

باإلضافة إلى قص الصورة ثالثية األبعاد على العينات المعروضة، يمكنك أيًضا قص أو تقسيم الصورة ثالثية األبعاد بطول  
 القطاعات المحورية والتاجية والسهمية.  

 اتبع الخطوات التالية لقص الصورة على طول القطاعات المحورية والتاجية و/أو السهمية:

موضوع،   .1 )انظر  األبعاد  ثالثي  التحليل  أداة  في  المستطيلي  الحجمي  المسح  الحجمي  تحميل  المسح  تحميل 
 (.المستطيلي في أداة التحليل ثالثي األبعاد

وس على نافذة العرض ثالثي األبعاد الرئيسية أو على واحدة من النوافذ الصغيرة.  قم بتثبيت  قم بوضع مؤشر الما .2
 الماوس والنقر بالزر األيمن لعرض قائمة الماوس. 

.  يتم عرض الخطوط المتقطعة بطول حواف Crop→Show Crop Linesإظهار خطوط القص    -اختر قص   .3
 ذ الثالثة الصغيرة. الصور القابلة للضبط في كل نافذة من النواف

 

 : قص الصورة ثالثية األبعاد 85الشكل 
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وتحريك   .4 المتقطعة  الخطوط  أحد  على  الماوس  مؤشر  بوضع  قم  والسهمية،  والتاجية  المحورية  النافذة  في  العمل 
الخط للداخل )إذا كان في النافذة المحورية أو السهمية( أو ألعلى أو ألسفل )إذا كان في النافذة التاجية(.  الحظ 

 .  كيف تغيرت الصورة في نافذة العرض ثالثي األبعاد الكبيرة

بالنقر  .5 قم  األبعاد،  ثالثي  العرض  نافذة  في  المعروضة  المقصوصة  الصورة  على  األبعاد  ثالثية  الصورة  لضبط 
 (.85الشكل ) Crop→Crop Imageقص الصورة    -بالزر األيمن لعرض قائمة الماوس.  اختر قص 

 يتم اآلن قص الصورة ثالثية األبعاد بناء على موضع خطوط القص داخل النافذة المحورية أو التاجية أو السهمية.  .6

إلرجاع الصورة إلى الحالة التي تسبق القص، قم بتثبيت الماوس والنقر بالزر األيمن لعرض قائمة الماوس.  اختر   .7
القص   ص  -خيار  األصلية  إرجاع  البيانات  يمكنك Crop→ Restore Original Data Imageورة  )أو    .

إرجاع الصورة إلى الحالة التي تسبق التسجيل من خالل إعادة تحميل المسح الحجمي المستطيلي في المنظر ثالثي 
 األبعاد )من خالل النقر على زر تحميل الحجم المستطيلي(.

 

 تقسيم الصورة ثالثية األبعاد باستخدام متحكمات التمرير

 يمكنك تقسيم الصورة ثالثية األبعاد على طول القطاعات المحورية والتاجية والسهمية.   

 اتبع الخطوات التالية لعرض شريحة من الصورة ثالثية األبعاد:

موضوع،   .1 )انظر  األبعاد  ثالثي  التحليل  أداة  في  المستطيلي  الحجمي  المسح  الحجمي  تحميل  المسح  تحميل 
 (.المستطيلي في أداة التحليل ثالثي األبعاد

المحورية: .2 األبعاد وحرك    الشريحة  ثنائية  المحورية  النافذة  التمرير بجانب  الماوس على متحكم  قم بوضع مؤشر 
متحكم التمرير ألعلى أو ألسفل.  وأنت تحرك متحكم التمرير، تقوم أداة التحليل ثالثي األبعاد بتقسيم مجموعات 

 منفرد.  Bكل شريحة تمثل مسح ، Bعمليات المسح 

شر الماوس على متحكم التمرير بجانب النافذة التاجية ثنائية األبعاد وحرك متحكم الشريحة التاجية: قم بوضع مؤ .3
التمرير ألعلى أو ألسفل.  وأنت تحرك متحكم التمرير، تقوم أداة التحليل ثالثي األبعاد بتقسيم مجموعة عمليات 

 على طول القطاع التاجي للحجم المستطيلي.  Aالمسح 

الماوس على متحكم التمرير بجانب النافذة السهمية ثنائية األبعاد وحرك متحكم  الشريحة السهمية: قم بوضع مؤشر   .4
التمرير ألعلى أو ألسفل.  وأنت تحرك متحكم التمرير، تقوم أداة التحليل ثالثي األبعاد بتقسيم مجموعة عمليات 

 على طول القطاع السهمي للحجم المستطيلي.  Aالمسح 

 

 التقاط الصورة ثالثية األبعاد

)أو صورة   JPEG file.يمكنك في أي وقت حفظ الصورة ثالثية األبعاد )أو أي من الصور ثنائية األبعاد الثالثة( كملف  
 . OCT.(.   التقاط صورة في أداة التحليل ثالثي األبعاد ال يؤدي إلى تغيير ملف "PBM."قابلة للنقل أ ملف  

 (: PBM.)أو كملف  jpeg.اتبع الخطوات التالية لحفظ الصورة ثالثية األبعاد كملف 

موضوع،   .1 )انظر  األبعاد  ثالثي  التحليل  أداة  في  المستطيلي  الحجمي  المسح  الحجمي  تحميل  المسح  تحميل 
 (.المستطيلي في أداة التحليل ثالثي األبعاد

قم بوضع مؤشر الماوس على نافذة العرض ثالثي األبعاد الرئيسية أو على واحدة من نوافذ العرض ثنائي األبعاد.   .2
 نقر بالزر األيمن لعرض قائمة الماوس.قم بتثبيت الماوس وال

وسوف يتم فتح مربع حوار   Capture→Capture Image (3D)التقاط صورة ثالثية األبعاد    -اختر التقاط   .3
 . Save Asالحفظ باسم 
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 : التقاط صورة ثالثية األبعاد 86الشكل 

 حدد مكان حفظ الصورة.  .4

 أدخل اسًما للملف.   File nameفي حقل اسم الملف  .5

 (. PBM.أو   JPEG.)إما  Save as typeاختر الحفظ كنوع  .6

 لحفظ الصورة وغلق مربع الحوار.   Saveانقر على حفظ  .7

 

 إعادة ضبط الصورة ثالثية األبعاد

 لصورة ثالثية األبعاد إلى حالتها األصلية.    هناك طرق متعددة إلرجاع ا

)انظر موضوع،   • األبعاد  التحليل ثالثي  أداة  في  المستطيلي  الحجمي  المسح  تحميل  الحجمي  أعد  المسح  تحميل 
 (.المستطيلي في أداة التحليل ثالثي األبعاد

 قم بتثبيت الماوس والنقر بالزر األيمن لعرض قائمة الماوس.  اختر أحد الخيارات التالية:  •

o  إرجاع المنظر ثالثي األبعادReset 3D View  

o  استعادة صورة البيانات األصلية  -قصCrop→ Restore Original Data Image 

o  استعادة صورة البيانات األصلية  -تسجيلRegister→Restore Original Data Image 

 

 تحويل النوافذ ثنائية األبعاد إلى النافذة الرئيسية

 النافذة الرئيسية الكبيرة.  قد تحتاج إلى عرض صورة موجودة في واحدة من النوافذ ثنائية األبعاد الصغيرة في 

 اتبع الخطوات التالية لعرض صورة ثنائية األبعاد في النافذة الرئيسية:

موضوع،   .1 )انظر  األبعاد  ثالثي  التحليل  أداة  في  المستطيلي  الحجمي  المسح  الحجمي  تحميل  المسح  تحميل 
 (.المستطيلي في أداة التحليل ثالثي األبعاد

انقر على عالمة النافذة ثنائية األبعاد التي تحتوي على الصورة التي تود عرضها في النافذة الرئيسية.  على سبيل  .2
ال إلى  المحورية  النافذة  في  األبعاد  ثنائية  الصورة  نقل  تريد  كنت  إذا  الزر  المثال،  على  بالنقر  قم  الرئيسية،  نافذة 

 . Axialالمكتوب عليه محوري 



 العمليات المتقدمة 
 

9054-10054_AR Rev E     121من  101صفحة 
 

يتم نقل النافذة المحورية إلى النافذة الرئيسية، ويتم نقل الصورة ثالثية األبعاد من النافذة الرئيسية إلى المساحة التي   .3
 تم إخالئها بوسطة النافذة المحورية.  وتظل الصورة المحورية صورة ثنائية األبعاد.

 

 : عرض النافذة المحورية87الشكل 

 لنقل الصورة ثالثية األبعاد إلى النافذة الرئيسية مرة أخرى. ، 3Dانقر على عالمة  .4

 

 تصوير ومعالجة صور قاع العين

   البروتوكول التالي.لتوليد صورة فائقة الجودة لقاع العين من سلسلة صور مختلفة متتابعة لقاع العين، استخدم 

 

ويمكن إجراء ذلك داخل نفس القائمة المستخدمة في القسم السابق،  . IVVبتعطيل الكاميرا داخل برنامج  .  قم أوالً 1
 اضغط على الزر التالي لتعطيل الكاميرا.

 
 : تعطيل كاميرا قاع العين. 88الشكل 

 يوجد له مفتاح اختصار على سطح المكتب(.  ) IC Capture 2.2بعد ذلك قم بفتح برنامج  .2
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ميقاتي التسلسل   (2)و   Sequence Settingsإعدادات التسلسل  (1)بعد ذلك هناك نافذتان يجب فتحهما،  .3
Sequence Timer . يمكن فتح هذه النوافذ من قائمة االلتقاطCapture يب. ويجب فتحهما بهذا الترت 

 
 : إعدادات التسلسل وميقاتي التسلسل. 89الشكل 

هناك أربعة تبويبات داخل إعدادات التسلسل: اسم الملف والهدف ونوع الملف ومتنوعات والتسلسل األوتوماتيكي.  .4
 عدادات صحيحة. يلي ذلك لقطات شاشة لهذه التبويبات وكل حقل بها يحتوي على القيم الصحيحة للتأكد أن إ

وقم بإنشاء مجلد جديد يتم فيه تخزين إطارات صور قاع العين. اضبط بادئة  "Change"اضغط على زر التغيير  .5
. قم بحفظ كل تسلسل جديد في مجلد  100على  Indexوالمؤشر  "Image"على    Filename prefixاسم الملف 

إطار في المتوسط.   100يؤدي هذا إلى التقاط مختلف لتجنب حدوث أي لبس أو خلط بين مجموعات البيانات. س
 .  1000على   Indexإطار، اضبط المؤشر  999إذا كنت تريد التقاط أكثر من 

 
 : إعدادات التسلسل والمجلد الهدف. 90الشكل 

 . BMPتأكد أن نوع ملف الصورة هو  .6
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 : نوع ملف إعدادات التسلسل. 91الشكل 

 
 : تبويب اإلعدادات المتنوعة بإعدادات التسلسل. 92الشكل 

إطار. سيؤدي هذا إلى التقاط  100. تأكد أيضا التسلسل ينتهي بعد 0اضبط الفترة الفاصلة بالدقائق والثواني على  .7
 إطار بالتسلسل. إذا أردت التقاط إطارات أكثر أو أقل في المتوسط، قم بتعديل هذه القيمة.   100

 
 : تبويب اإلعدادات األوتوماتيكية للتسلسل بإعدادات التسلسل. 93الشكل 

وقم بفتح ميقاتي التسلسل  OKبعد االنتهاء من ضبط جميع التبويبات السابقة على القيم التي رأيناها، اضغط على  .8
Sequence Timer . 

يتم تخزين اإلطارات في المجلد  . "Start Timer"لبدء التسجيل من كاميرا قاع العين، اضغط على بدء الميقاتي  .9
 الهدف. 
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 : ميقاتي التسلسل. 94الشكل 

واسحب المجلد المحتوي على تسلسل الصور    ImageJبعد التقاط الصور وتخزينها في المجلد الهدف، قم بفتح  .10
 وهذا سوف يؤدي لفتح الصور كسلسلة واحدة.. ImageJإلى نافذة  

 
 . ImageJالسحب واإلسقاط في النافذة : 95الشكل 

 

 : "Yes"أجب على مربع الحوار الناتج بنعم  .11
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 كسلسلة واحدة.  ImageJفتح النافذة : 96الشكل 

  Fundus Video Filterلتحويل السلسلة إلى صورة واحدة معالجة لقاع العين، انتقل إلى إضافة فلتر فيديو قاع العين   .12

 : Plugins<Leicaمن قائمة اإلضافات  

 
 : تشغيل فلتر فيديو قاع العين. 97الشكل 

صورة لقاع العين، وإنتاج صورة نهائية  100متوسط هذه اإلضافة تستغرق أقل من دقيقة واحدة لتسجيل وإعداد  .13
  ، JPG ، GIFأو بصيغ أخرى متعددة ) TIFFملونة ثنائية األبعاد لقاع العين. يمكن حفظ هذه الصورة كملف 

PNG  وخالفه( عن طريق"File<Save As<Tiff" . 
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 تحري األعطال وإصالحها 

 حل مشكالت البرنامج

يتناول هذه الموضوع شرح العديد من مشكالت البرنامج ويقترح طرقًا لحلها. مع بعض األعراض الظاهرة قد يتطلب األمر  
 مستوى متقدم من التدريب إلجراء العمليات الالزمة لحل المشكالت.

 

 هذا . . .  بجر   . .  إذا كانت لديك هذه المشكلة. 

 راجع الطيف الخطي وقم بتحسينه، قدرة الذراع المرجعي   تظهر صورة المسح معتمة. 
 قد تكون منخفضة للغاية. 

قم بتحسين إعدادات التشتت لزيادة حدة الصورة. إذا لم يؤد   صورة المسح تظهر ضبابية.
ذلك إلى حل المشكلة، قم بتغيير المركز وتحقق مما إذا كان  

 الذراع المرجعي على وضع اإليقاف.

إذا لم   قم بمراجعة تدرج عرض الصورة في نافذة التطبيق.  العمق يبدو غير مالئم. 
يؤد ذلك لحل المشكلة، فقم بتعديل طول مسار الذراع  

 المرجعي.

يوجد جزء من صورة المسح غير مرئي، أو أن  
 الصورة تتالشى في بداية أو نهاية المسح. 

بتوسيع بارامترات اإلزاحة األفقية والرأسية المرتبطة قم 
 بالمسح.

 قم بتغيير طول المسار للذراع المرجعي. في وحدة العرض. « الظل»تظهر صور 

قم بتحريك العينة لرؤية ما إذا كانت الصورة تتحرك إلى   ال تظهر أي صورة في وحدة العرض. 
 اتليفونيً  المركز. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فاتصل

 . Leicaبالدعم الفني لشركة 

قم بتحريك العينة لرؤية ما إذا كانت الصورة تتحرك إلى   « ناقصة. »الصورة مشوهة أو  
إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فقم بتحسين   المركز. 

 الطيف الخطي. 

قم بضبط إعدادات السطوع والتباين في مربع حوار   يوجد ضجيج بالخلفية 
العرض.  إذا استمرت المشكلة، يرجى االتصال بخدمة  

 .  Leicaالدعم الفني لشركة 

  قم بتغيير تدرج عرض الصورة.  صورة المسح إما صغيرة للغاية أو كبيرة للغاية.

دة تشغيله. إذا لم يؤد ذلك  وقم بإعا ،  InVivoVueأغلق برنامج   صورة المسح تهتز بشكل غير طبيعي. 
 . Leicaإلى حل المشكلة، فاتصل بالدعم الفني لشركة  

 راجع الطيف الخطي وقم بتحسين االرتفاع.   خدوش رأسية تظهر في صورة المسح.
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 هذا . . .  بجر   . .  إذا كانت لديك هذه المشكلة. 

واضبطه   DC Removalراجع خيار إزالة التيار المستمر  خدوش أفقية تظهر في صورة المسح.
 . Manualأو يدوي  Autoعلى أوتوماتيكي 

 

 فحص الطيف الخطي 

تحت  يندرج  النظام.  خالل  من  عليها  الحصول  تم  التي  الصور  جودة  تحسين  إلى  وضبطه  الخطي  الطيف  فحص  يؤدي 
أو   باهتة، صورة مشوهة  الطيف ما يلي: صورة  المحتمل حدوثها في حالة عدم تحسين  ، ضجيج في  «مشوشة»المشاكل 

 الخلفية أو خطوط عمودية في صورة المسح.  

 لفحص الطيف الخطي:  اتبع هذه الخطوات التالية

التجريبي   .1 المريض  اختيار  من  باستخدام    " Test Patient"تأكد  جديد  مريض  أنشئ  كذلك،  الحال  يكن  لم  )إن 
أضف   أو  واختر  العامة(  اليوماختبار  المعلومات  بتاريخ  االختبار  مصحوب  بدء  زر  انقر   .Start Exam   

 . Imagingوسيتم عرض تبويب التصوير ، (Review Exam)أو معاينة اختبار 

وسيتم عرض مربع حوار تحميل ملف   ،...Load Settingsاختر تحميل اإلعدادات  ،  Toolsمن قائمة األدوات   .2
 .Load Settings Fileاإلعدادات 

  Line_Spectrum.INI.  اختر الملف  :Config\InVivoVue\Bioptigen\ProgramData\Cانتقل إلى المسار   .3

الئحة  الفتح    من  زر  على  وانقر  برنامج  .  Openالملفات  في  الخطي  الطيف  لفحص  اإلعدادات  تحميل  يتم 
InVivoVue. 

ملف     ملحوظة:   تجد  لم  الخطي  ،  LineSpectrum.INIإذا  الطيف  تهيئة  ملف  إنشاء  إجراء  إلى  ارجع 
trum Configuration FileCreating a Line Spec    موضح هو  كما  الملف  بتحميل  قم  ثم  ملف.  إلنشاء 

 أعاله، واستمر في الخطوات التالية.

 . وأضفه إلى الئحة المسح 1000x10x1خطي  قم بإنشاء مسح .4

التصوير   .5 تبويب  منتصف  الحر  ،  Imagingفي  التشغيل  زر  نافذة ،  Free Runانقر  في  منحني  خط  وسيظهر 
(. )اعتمادا على بعض خصائص مصدر الطاقة في الوحدة لديك، قد يشتمل الخط على  98الشكل األفقية ) Bالمسح 

الصورة    نقطة عليا واحدة، مما يعطيه انظر  أكثر من نقطة عليا.  أيضا على  الجرسي وقد يشتمل  المنحنى  شكل 
 أدناه لالطالع على مثال توضيحي جيد للطيف الخطي.(

  (2/3)ثلثي  و  )½(بصرف النظر عن الشكل المعين للمنحنى، يجب أن تتراوح النقطة العليا للمنحنى بين نصف  
 . Bنافذة المسح 

أدر   .6 المنحنى،  ارتفاع  المرجعيلضبط  الذراع  قدرة  المحرك    مفتاح  بمقدمة  حركة    )أجزاء(   )أصغر(  اتجاه  في 
العليا النقطة  لرفع  الساعة  يوجد  عقارب  أنه  العليا.  الحظ  النقطة  لتقليل  الساعة  عقارب  اتجاه حركة  أو عكس   ،

(.  في  5الساعة    شريط صغير يقوم بتأمين قفل هذا المفتاح.  في حالة تأمين القفل، يشير الشريط لألسفل )موضع
 . 4حالة تحرير القفل، يصبح الشريط عند موضع الساعة 

 

 

 

إلنهاء المسح.  أعد    Stop Free Runبعد ضبط المنحنى على االرتفاع المناسب، انقر زر إيقاف التشغيل الحر   .7
 أعاله. 7تأمين قفل الشريط الموضح في الخطوة 

 .Save Scanإذا أردت حفظ الطيف الخطي، انقر على زر حفظ المسح  .8
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األدوات   .9 قائمة  اإلعدادات  ،  Toolsمن  تحميل  ملف  ...Load Settingsاختر  تحميل  مربع حوار  فتح  وسيتم   ،
 .Load Settings Fileاإلعدادات 

  User.INIبتحميل ملف    المعني.  )إذا كنت تنوي تصوير الشبكية، قم  User.INIفي مربع الحوار، اختر ملف   .10

 InVivoVueللقرنية.(  يتم استعادة إعدادات  User.INIللشبكية، )إذا كنت تنوي تصوير القرنية، قم بتحميل ملف 

 لمسح المرضى ويمكنك استئناف تصوير المرضى. 

 

 : سير عملية فحص الطيف الخطي 98الشكل 



 تحري األعطال وإصالحها 
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 إنشاء ملف تهيئة الطيف الخطي 

لتحميل إعدادات النظام الالزمة لفحص )قدرة( الطيف الخطي    (LineSpectrum.INI)ي  يُستخدم ملف تهيئة الطيف الخط
ملف  .  InVivoVueبجهاز   لديك  ليس  ولكن  الخطي  الطيف  فحص  في  ترغب  كنت  اتبع ،  LineSpectrum.INIإذا 

 الخطوات التالية إلنشاء الملف. 

 .Imagingاختر تبويب التصوير  .1

 لتحديد خيارات العرض.   Bعلى نافذة المسح  اختر عملية مسح وانقر بالزر األيمن .2

 بالجزء العلوي من مربع الحوار. Optionsانقر على تبويب الخيارات  .3

 .Optionsبالجزء العلوي من تبويب الخيارات  Customقم بإلغاء تحديد مربع اختيار تخصيص  .4

 بمنتصف التبويب. Display Typeفي مربع مجموعة نوع العرض   Lineاختر زر خيارات الخط  .5

 . Edit Optionsأغلق مربع حوار تعديل الخيارات  .6

المعالجة   .7 تهيئة  األدوات    Configure Processingاختر  قائمة  متحكمات  .   Toolsمن  حوار  مربع  فتح  يتم 
 . Image Processing and Resampling Controlsمعالجة الصورة وإعادة إنشاء العينة 

 وأغلق مربع الحوار.  Processingبالجزء العلوي من تبويب المعالجة  Clear Allانقر على زر محو الجميع  .8

األدوات   .9 قائمة  اإلعدادات  ،  Toolsمن  حفظ  ملف ...Save Settingsاختر  حفظ  حوار  مربع  فتح  وسيتم   ،
 .Save Settings Fileاإلعدادات 

الحفظ   .10 زر  الملف    Saveانقر  لنوع  الملف  اسم  وفي  الحوار  مربع  أسفل  مربع  .  LineSpectrumفي  يتم غلق 
 الحوار. 

 . فحص الطيف الخطيإذا قمت بإنشاء هذا الملف لفحص الطيف الخطي اآلن، يمكنك الرجوع إلى موضوع 
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 إعداد قارئ الشبكة : Iالملحق 

 مقدمة 

إلى تثبيت قارئ معتمد على الشبكة، يتم من خالله توفير  Leica Envisu SDOISفي بعض األحيان يحتاج مستخدمو 
كافة ملفات البيانات لعرضها بواسطة المستخدمين المتعددين. تتيح هذه التهيئة إمكانية الدخول إلى البيانات التي تم الحصول  

 عليها من قارئ واحد أو عدة قارئات مع إمكانية الوصول إلى المجلد العام لمشاركة الشبكة.  

 الخلفية واالفتراضات

في موقع التخزين بالشبكة، األمر الذي يتيح لحاسوب  Leica OCTتبقى ملفات الصور ذات الصلة وقاعدة بيانات قارئ 
على كل حاسوب   Leica InVivoVue™ (IVV). يوجد برنامج (99)الشكل  قارئ واحد أكثر بالوصول إلى االختبارات

صال بالشبكة المحلية، فإنه يمكن نقل البيانات من الشبكة إلى موقع التخزين المؤقت  قارئ. إذا كان نظام جمع البيانات مت
(. وفي حالة فقدان االتصال بالشبكة في نظام جمع البيانات، فإنه يمكن استخدام قرص صلب  «محرك النقل»بالشبكة )

 خارجي لنقل البيانات. 

 

ى موقع التخزين النهائي بالشبكة. تقوم عملية االستيراد بنسخ البيانات من محرك النقل إل
من الممكن استخدام البيانات الموجودة بمحرك النقل ألغراض تتعلق باألرشفة، أو حذفها  

 عند اكتمال عملية االستيراد إلى قارئ الشبكة.  

تتطلب عملية تهيئة قارئ الشبكة وجود حرف محرك أقراص مخصص للتمكن من تعيينه على كل حاسوب قارئ إلنشاء 
لمسار الموِجه إلى موقع التخزين بالشبكة. يجب أن يتطابق حرف محرك األقراص المعين في كل حاسوب قارئ. يرد في  ا

يجب االلتزام بتطابق هذا الحرف ويمكن استخدام حرف آخر حسب الرغبة.  "N"هذا المستند حرف محرك األقراص 
 لضمان تشغيل تهيئة قارئ الشبكة بشكل فع ال.

 وجميع الملفات الالزمة لتهيئة قارئ الشبكة.  القارئ على توفير برنامج  Leicaتحرص شركة 

 
 : سير عمل قارئ الشبكة. 99الشكل 

 إعداد موقع التخزين بالشبكة

 قم بإعداد مسار القرص الذي سيتم فيه حفظ بيانات الصورة بموقع التخزين بالشبكة. .1

 

 

 

حاسوب  
1قارئ   

حاسوب  
 Nقارئ 

نسخة  
بيانات  
 الصورة 

 

قاعدة 
  بيانات
 القارئ 

 

أصل  
بيانات  
 الصورة 

قاعدة 
  بيانات

 نظامال

 عرض 
 عن بعد 

 محرك النقل  Leica Envisuنظام  مشاركة الشبكة 

نسخة  
بيانات  
 الصورة 

تصدير 
بيانات  
 التعريف 

 تصدير  استيراد 
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على  . Leicaلديك، قم بإنشاء مجلد عالي المستوى، حيث يتم فيه حفظ بيانات اختبار  ITبالتعاون مع قسم  .1.1
 \{Leica}مجلد قارئ \ }مسار الشبكة{\\سبيل المثال:  

عبارة عن مسار في شبكتك المحلية ويمكن الوصول إليه بواسطة الحواسيب القارئة،   }مسار الشبكة{ .1.1.1
 .  \mynetwork\subfolder1\\مثل 

بداخله، مثل  Leicaعبارة عن المجلد الذي ترغب حفظ بيانات   {Leica}مجلد قارئ  .1.1.2
LeicaSDOIS  . 

هو:  Leicaوبالتالي سيكون مسار الملف النهائي الموِجه إلى مجلد تخزين بيانات  .1.1.3
\\mynetwork\subfolder1\LeicaSDOIS   . 

 \{Bioptigen}مجلد قارئ \}مسار الشبكة{\ \لعمل المسار  «InVivoVueقارئ  »قم بإنشاء مجلد  .1.1
InVivoVue Reader\ . 

 \ { Bioptigen}مجلد قارئ  \ }مسار الشبكة{ \ \ إلنشاء المسار  "  Dataوبيانات " "  Bioptigenأضف مجلدين "  .1.2
Bioptigen\Data\ . 

 

تيرابايت من مساحة التخزين. تختلف   2بتخصيص مساحة تبلغ  Leicaتنصح شركة 
المساحة الالزمة بناءا على حجم البيانات التي يلزم الوصول إليها أو المطلوب حفظها على  

 الشبكة.  

 

 ال يمكن استخدام أي عالمة من عالمات المسافة في اسم أي مجلد بمسار الشبكة هذا.  

 إعداد حاسوب القارئ

 قم بتعيين مسار موقع التخزين بالشبكة على حاسوب القارئ.  .1

 Tools → Map Network Driveتعيين محرك أقراص الشبكة  -افتح نافذة الملف ثم اختر أدوات  .1.1

إعداد موقع  المحدد في  \{Leica}مجلد قارئ \}مسار الشبكة{\\وتصفح  ":N"اختر محرك أقراص الشبكة  .1.2
 .   التخزين بالشبكة

 إلعداد محرك أقراص الشبكة.  "Finish"لتحديد مسار المجلد. اختر إنهاء  "OK"اختر موافق  .1.3

 لتأكيد مسار محرك أقراص الشبكة.  Start → Computerحاسوب  -اختر بدء  .1.4

 

تسجيل الدخول مرة أخرى لالطالع على   قد يتعين عليك تسجيل الخروج من حاسوبك ثم
 مسار الشبكة المحدد لحرف محرك األقراص. 

على حاسوب )حواسيب( قارئ باتباع إجراءات تثبيت القارئ المرفقة مع وسائط   InVivoVueقم بتثبيت برنامج  .2
 . InVivoVueتثبيت 

 برنامج القارئ.  ملف تهيئة القارئ واختصار، InVivoVueقم بإعداد قاعدة بيانات قارئ شبكة  .3

 .  \N:\InvivoVue Readerافتح نافذة مستكشف جديدة وانتقل إلى موقع التخزين بالشبكة على   .3.1

على توفير ملف قاعدة البيانات وملف التهيئة للمستخدم واختصار  Leicaيحرص مركز الدعم الفني لشركة  .3.2
 إلتاحة االستخدام بواسطة قارئ الشبكة. 

 . \N:\InVivoVue Readerضع قاعدة بيانات قارئ الشبكة وملفات المستخدم في المجلد  .3.3

 على كل حاسوب قارئ.  " IVV Network Reader"انسخ اختصار قارئ الشبكة   .3.4



InVivoVue ( 2.4اإلصدار) 

 AR Rev E_10054-9054  121من  112صفحة 
 

 

عبر اختصار قارئ الشبكة   InVivoVueيجب أن يتم الوصول إلى قارئ شبكة 
InVivoVue .  وتجدر اإلشارة إلى أن تشغيل قارئInVivoVue   من خالل االختصار

لن يتيح الوصول إلى الملفات المحفوظة    InVivoVueالذي تم إنشاؤه أثناء تثبيت برنامج 
 في موقع الشبكة. 

 .  اختبار إعداد قارئ الشبكة .4

 .   InVivoVueانقر مرتين على اختصار قارئ شبكة  .4.1

 .Clinical Studyويُفتح البرنامج في تبويب الدارسة السريرية  Leicaتظهر شاشة البداية  .4.2

إذا لم تحدث أخطاء، فأنت على استعداد الستيراد بيانات االختبار إلى موقع التخزين بالشبكة على   .4.3
N:\Bioptigen\Data . 

وانسخ اختصار قارئ شبكة  InVivoVueللقيام بذلك مع حواسب إضافية، كرر خطوات تثبيت برنامج  .5
InVivoVue   .على كل حاسب 

 نقل البيانات إلى قارئ الشبكة 

من نظام جمع البيانات إلى مجلد الشبكة المطلوب عرضه عن بُعد بواسطة عدة   Leica OCTيلزم نقل بيانات صورة 
     قارئات عبر الشبكة.

 إعداد محرك النقل 

قم بإعداد المجلدات التالية على محرك النقل، والذي قد يكون موقع الشبكة أو قرص صلب خارجي. يمكن اختيار  .1
 .  \}حرف محرك النقل{:حرف محرك النقل حسب الرغبة كما هو محدد بواسطة نظام التشغيل، 

 . Leica\}حرف محرك النقل{:قم بإنشاء مجلد جذر على محرك النقل:   .1.1

 . Bioptigen\Exported Exams\ }حرف محرك النقل{: قم بإنشاء مجلد لتخزين ملفات االختبار الُمصدرة:   .1.2

إلى محرك النقل مع كل عملية   OCTيجب أن يتم تصدير االختبارات بعد ذلك من نظام جمع البيانات  .1.3
 \ حرك النقل{:}حرف متصدير تتطلب مجلد فريد في المجلد األصلي لالختبارات الُمصدرة، مثل 

Bioptigen\Exported Exams\Export_1:}حرف محرك النقل{ ، \ 
Bioptigen\Exported Exams\Export_2 . 

 Leicaتصدير االختبارات من نظام 

تقوم عملية التصدير بنسخ بيانات االختبار المراد تخزينها في موقع منفصل والتي يمكن استيرادها بواسطة قارئات 
InVivoVue .صدير على مستوى االختبار. تقوم عملية التصدير بنسخ ملفات بيانات التعريف وملفات الصور  يجري الت

 ذات الصلة باالختبار.

 

يُرجى االطالع على دليل استخدام البرنامج لمعرفة المزيد من المعلومات حول خصائص 
 االستيراد والتصدير.

 تعليمات التصدير 

 .  SDOISعلى  InVivoVueClinicمن   Patient/Examاختر تبويب المريض/االختبار  .1

 . Export Examsانتقل إلى المريض ثم اختر االختبارات المحددة المراد تصديرها. انقر زر تصدير االختبارات  .2

 تأكد من التأشير على مربع نسخ ملفات البيانات عند تصدير االختبارات  .3
"when exporting exams, make copies of the data files"  . 
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 قم بالتأشير على مربع تضمين هوية المريض عند تصدير االختبار  .4
"when exporting exam, include patient identifier " معلومات مريض  إذا كان ينبغي إتاحة وعرض

 مختلفة عن هويته )مثل االسم األول واسم العائلة( على حواسيب القارئ.   

 قم بإنشاء مجلد جديد في  . "Export to"المجاور لموقع التصدير إلى  Browseانقر زر االستعراض  .5
 وحدد اسما للمجلد حسب الحاجة.  \Bioptigen\Exported Exams\}حرف محرك النقل{:

 . Browse For Folderفي مربع حوار استعراض للمجلد  OK  انقر على موافق .6

 .  Start Exportانقر على بدء التصدير  .7

 يتم إنشاء بيانات تعريف التصدير وبيانات الصور في مجلد التصدير المحدد باسم.    .8

 استيراد االختبارات من محرك النقل

تخدم مع قارئ الشبكة. يجري االستيراد على مستوى تقوم عملية االستيراد بنسخ بيانات االختبار من محرك النقل المس
االختبار. تقوم عملية االستيراد بدمج بيانات تعريف التصدير في قاعدة بيانات القارئ ثم تنسخ ملفات بيانات الصور في  

 موقع التخزين المحدد.  

 تعليمات االستيراد

 . Tools → Import Examاستيراد االختبار   -في حاسوب القارئ ثم اختر أدوات  IVVافتح برنامج  .1

 . \Bioptigen\Exported Exams\}حرف محرك النقل{:اختر مجلد التصدير المحدد باسم من مجلد  .2

تبقى عملية االستيراد نشطة حتى اكتمال نسخ بيانات الصور في موقع التخزين. لن يكون البرنامج متاحا للقيام   .3
 جراءات أخرى حتى انتهاء عملية االستيراد. بإ

 

يمكن أن تستغرق عملية االستيراد عدة دقائق حتى االكتمال اعتمادا على سرعة توصيل  
الشبكة لديك. إيقاف عملية االستيراد عن طريق غلق البرنامج قد ينتج عنه استيراد جزئي 

 للبيانات في موقع التخزين. 

 الشبكةعرض البيانات من محرك أقراص 

 على حاسوب القارئ.   InVivoVueافتح برنامج  .1

 . " Switch Sites"ثم انقر على زر تحويل المواقع  Studyاختر تبويب الدراسة  .2

 وانقر مرتين على اسم موقع نظام جمع البيانات. " Choose Other Site"اختر زر اختيار موقع آخر  .3

المريض وستشمل اختبارات المريض الواردة على اليمين اختر . Patient/Examاختر تبويب المريض/الفحص    .4
 جميع االختبارات التي تم استيرادها.

 يؤدي النقر مرتين على االختبار المحدد إلى تحميل االختبار للمعاينة.   .5

 يؤدي اختيار عملية مسح من قائمة عمليات المسح إلى تحميل هذا الملف من الشبكة وعرضه على حاسوب القارئ.   .6

 

تحميل البيانات المطلوب عرضها على القارئ يعتمد على سرعة توصيل الشبكة  معدل
لديك. يمكن أن تستغرق الملفات الكبيرة وقتا أطول حتى تظهر على بيانات الوصول إلى  

 القارئ بموقع الشبكة.  
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 تحري األعطال وإصالحها

على الرغم من احتمال تطبيق هذه اإلجراءات على معظم بيئات الشبكات، إال أن هناك بعض الحاالت التي تتطلب دعما 
إضافيا. يرجى مراجعة تلميحات تحري األعطال وإصالحها الواردة أدناه. إذا لم يتم إصالح العطل من خالل هذه  

يمكن أن تتطلب مشاكل  .  Leica (support@Leica.com)التلميحات، يرجى االتصال بمركز الدعم الفني لعمالء 
 لديك لمعالجة العطل.   ITالشبكة االستعانة بقسم 

 

 الحل  المشكلة 

يرجى التأكد من صحة مسار الشبكة وتعيين حرف محرك األقراص المحدد عند   االختصار ال يعمل.  
 .  \:Nاإلعداد، مثل 

 يرجى التأكد من صحة مسار الشبكة ونسخ قاعدة البيانات في المجلد المناسب. قاعدة البيانات غير موجودة.

من الوارد أن تظهر نافذة الخطأ بحالة مسار الحفظ الذي تم تهيئته غير موجود ويرجى اختيار   مسار البيانات غير موجود 
 مسار حفظ صحيح  

 "Configured save path does not exist.  Please select a valid save path.   "
 إذا كان الوضع كذلك، فهذا يعني أن حرف محرك األقراص و/أو بنية المجلد غير صحيحة. 

 

 

 

إذا لم يتم العثور على مسار البيانات عند بدء برنامج القارئ، ال تقم باختيار موقع آخر. 
 يجب تصحيح مسار الشبكة أو ملف التهيئة لضمان تشغيل قارئ الشبكة بصورة صحيحة. 
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 رقيتهوت InVivoVue 2.4: تعليمات حول تثبيت برنامج  IIق الملح

 الغرض

إلى اإلصدار   InVivoVue 2.xأو ترقيته من اإلصدار   InVivoVue 2.4صدار تقديم تعليمات تتعلق بتثبيت اإل
InVivoVue 2.4 . يراعي أنه ال يشتمل ذلك على الترقية من اإلصدارات التي تسبق اإلصدارIVV 2.0  .  للترقية 

 .Leica، يرجى االتصال بقسم الدعم الفني لعمالء 2.0من اإلصدارات التي تسبق اإلصدار 

 لوبة المواد المط

 .Leica InVivoVue 2.2 USBشريحة ذاكرة  .1

 مرةألول  InVivoVueقارئ تثبيت 

للمرة األولى. لغرض ترقية التثبيت الحالي، انظر قسم   InVivoVueقارئ يتناول هذا القسم شرح عملية تثبيت برنامج 
 . 2.4إلى اإلصدار  x.2من اإلصدار  InVivoVueترقية برنامج 

 

 إدارة البيانات  .1

a)  جرى تهيئة قارئInVivoVue2.4  الستخدامData\InVivoVue\Bioptigen\ProgramData\C:  كمسار

 لتخزين بيانات القارئ بشكل افتراضي. 

b)  جيجا بايت تقريبا في مسار تخزين البيانات بشكل افتراضي.   3.5يتم تثبيت نموذج البيانات البالغ حجمه 

c)  نظرا ألن برنامجInVivoVue  ينسخ جميع البيانات المستوردة في مسار تخزين البيانات، فقد تتسبب هذه

 تبارات. فيما يلي: امتالء القرص بسرعة في حالة استيراد عدة اخ Cالتهيئة للقرص 

d)  يرجى االتصال بمركز الدعم الفني لعمالءLeica1   لتغيير عمليات التهيئة، على سبيل المثال استخدام قرص

 صلب خارجي لتخزين بيانات الصورة.

 
 إجراءات التثبيت .2

a)  أدخل شريحة ذاكرةLeica USB  في المنفذUSB   .بحاسوب القارئ 

b)  افتح المجلد "InVivoVue\Software "ة بشريحة ذاكرUSB. 

c)   قم بتشغيل ملف اإلعداد"setup.exe " من شريحة ذاكرةUSB . 

 
 

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d)  انقر على التاليNext  .في نافذة الترحيب 

 
 

e)  عندما يُطلب منك تثبيت جمع بياناتAcquisition   أو قارئ فقطReader only ، اختر قارئ فقط

Reader only . 

 
 

f)  بعد اكتمال التثبيت، قم برفض شريحة ذاكرةUSB .وأخرجها من المنفذ 

g)   قارئ  ابدأ تشغيل التطبيق عن طريق النقر مرتين على اختصارInVivoVue   بسطح المكتب. في حالة ظهور

 .Leicaتحذيرات أو أعطال، يرجى االتصال بمركز الدعم الفني لعمالء  

 
 InVivoVueقارئ استخدام برنامج  .3

a)  لغرض التعامل مع بيانات الصورة الواردة من االختبارات الموجودة، يتعين عليك تصدير االختبارات

 .  InVivoVueقارئ ثم استيرادها إلى الحاسوب باستخدام  OCTالموجودة من نظام 

b)  قارئ  قد يشتمل التصدير على حفظ البيانات في قرص صلب خارجي أو محرك أقراص الشبكة. يستطيع

InVivoVue  .االستيراد من أي الموقعين 

c)  دليل استخدام البرنامجالوارد في  «تصدير االختبارات»يرجى مراجعة. 

d)  دليل استخدام البرنامجالوارد في  «استيراد االختبارات»يرجى مراجعة. 

e)  قراءة بيانات موقع غير  »لعرض االختبارات. تجد هذا مشروحا في  «تحويل المواقع»ستكون بحاجة إلى

 .دليل استخدام البرنامجالوارد في  «أصلي 
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 2.4إلى اإلصدار  x.2من اإلصدار  InVivoVueرنامج ترقية ب

فما فوق(. وسيقدم لك اإلرشادات المطلوبة    2.x) InVivoVueيتناول هذا القسم شرح عملية ترقية التثبيت الحالي لبرنامج 
 لترقية نظام جمع بيانات أو تثبيت قارئ. 

 

. وعند  والقيام بتثبيت إصدار جديد InVivoVueمع العلم بأن هذه العملية ستؤدي إلى إلغاء تثبيت اإلصدار السابق لبرنامج 
 . وسيتم حذف ملفات البرنامج فقط. لن تتأثر بيانات الصور بأي شيء، InVivoVueإلغاء تثبيت برنامج 

 

 2.1أو  InVivoVue 2.0إلغاء تثبيت إصدار  .1

أو ما بعده، فلن تحتاج إلى إلغاء التثبيت. ومع ذلك يجب إلغاء تثبيت اإلصدارات  2.2عند قيامك بالترقية من اإلصدار  

 . InVivoVue 2.4قبل الترقية إلى اإلصدار   2.1أو  2.0

 

a)  اختر زر التشغيلStart  بالويندوز، ثم اختر لوحة التحكمControl Panel . 

b)   اختر إما برامج وخصائصPrograms and Features    أو إلغاء تثبيت برنامجUninstall a program  

 )اعتمادا على شكل لوحة التحكم(.

c)  في حالة وجود برنامجBasler cIBBProtocol Library  ،  اختر البرنامج وانقر على إلغاء التثبيت

Uninstall  . اترك البرنامج حتى يُنهي إلغاء التثبيت ثم انتقل مرة أخرى إلى قسم برامج وخصائص

Programs and Features  أو إلغاء تثبيت برنامجUninstall a program   في لوحة التحكم

Control Panel . وفي حالة عدم وجوده، تابع مع الخطوةd    . 

d)  اختر برنامجLeica InVivoVue  .من الئحة البرامج 

e)  انقر زر إلغاء التثبيتUninstall  .بالجزء العلوي من الالئحة 

f) لى الشاشة إللغاء تثبيت اتبع التعليمات الظاهرة عInVivoVue. 

 
 InVivoVueتثبيت اإلصدار الجديد من برنامج  .2

a)  أدخل شريحة ذاكرةLeica USB  في المنفذUSB  .بالحاسوب 

b)  افتح المجلد "InVivoVue\Software"  بشريحة ذاكرةUSB . 

c)   قم بتشغيل ملف اإلعداد"setup.exe"  من شريحة ذاكرةUSB . 
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d)  انقر على التاليNext  .في نافذة الترحيب 

 
 

e)  إذا كان سيتم ترقية نظام جمع البياناتEnvisu ، اختر جمع بياناتAcquisition . 

 . Reader onlyاختر قارئ فقط ، InVivoVue Readerإذا كان سيتم ترقية قارئ 

 
 

f)  انقر على التاليNext  .واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة 

g)  بعد اكتمال التثبيت، قم برفض شريحة ذاكرةUSB .وأخرجها من المنفذ 

h)   ابدأ تشغيل التطبيق عن طريق النقر مرتين على اختصارInVivoVue  بسطح المكتب. في حالة ظهور

 .Leicaتحذيرات أو أعطال، يرجى االتصال بمركز الدعم الفني لعمالء  

 

 

 

مع نظام جمع البيانات 
Envisu 

مع قارئ  
InVivoVue 

Reader 
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