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Πληροφορίες για εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας
Η ονομασία CARESTREAM είναι εμπορικό σήμα της Carestream Health, Inc.
Τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν στο παρόν έγγραφο προστατεύονται με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή, ολικώς ή μερικώς, του
παρόντος εγγράφου χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Carestream Health, Inc. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η
αντιγραφή περιλαμβάνει τη μετάφραση σε άλλη γλώσσα ή μορφή.
Όλες οι ονομασίες και οι ταυτότητες προσώπων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο είναι φανταστικές.
Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση αυτού του εξοπλισμού σε, από ή κατόπιν εντολής
ιατρού.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται στην εμπειρία και τη γνώση που είχε αποκτήσει η
Carestream Health, Inc. σχετικά με το αντικείμενο πριν από τη δημοσίευση. Με αυτές τις πληροφορίες δεν
εκχωρείται άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Η Carestream Health, Inc. επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλαγής αυτών των πληροφοριών χωρίς ειδοποίηση
και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες.
Η Carestream Health, Inc. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων των
παρεπόμενων ή ειδικών ζημιών, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, ακόμη και στην
περίπτωση κατά την οποία η απώλεια ή ζημία οφείλεται σε αμέλεια ή άλλη υπαιτιότητα της Carestream Health,
Inc.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς FCC
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Α, σύμφωνα με το
Μέρος 15 των κανόνων FCC.
Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο
εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να
εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, σε περίπτωση που η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνεται
σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, είναι δυνατό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.
Η λειτουργία του παρόντος εξοπλισμού σε οικιστική περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές
και, σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες θα απαιτηθεί να διορθώσουν τις παρεμβολές με δικά τους έξοδα.

Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ (Ευρωπαϊκή Ένωση)

Carestream Health France
1 rue Galilée
93192 Noisy Le Grand cedex
Γαλλία

Εισαγωγέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Βασικά στοιχεία
Αυτή η ενότητα παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το Vue Motion:
l

Επισκόπηση του Vue Motion κάτω από

l

Συνομιλία στην επόμενη σελίδα

l

Συστάσεις προβολής στη σελίδα 49

l

Έξοδος στη σελίδα 6

Επισκόπηση του Vue Motion
Το Vue Motion είναι μια εφαρμογή βασισμένη στο Web, η οποία προορίζεται για τους
παραπέμποντες ιατρούς. Παρέχει γρήγορες προβολές των εικόνων εξέτασης και των
γνωματεύσεων και περιλαμβάνει εργαλεία για την προβολή και το χειρισμό εικόνων.
Επίσης, παρουσιάζει κλινικές πληροφορίες που αφορούν τις εικόνες, όπως
γνωματεύσεις, σελιδοδείκτες, εντολές, αυτοκόλλητες σημειώσεις και δεδομένα που
δεν είναι DICOM.
Note:
l

l

Το Vue Motion έχει τη δυνατότητα προβολής συμπιεσμένων εικόνων JPEG με
ή χωρίς απώλειες.
Για ορισμένες επιλογές ενδέχεται να απαιτείται διαμόρφωση του συστήματος,
η οποία συνήθως πραγματοποιείται από το διαχειριστή.

Το Vue Motion είναι αυτο-αναπτυσσόμενο σχεδόν σε οποιαδήποτε συσκευή με
δυνατότητα εκτέλεσης ενός προγράμματος περιήγησης web, συμπεριλαμβανομένων
των φορητών και κινητών συσκευών, όπως οι συσκευές APPLE IPAD, APPLE
IPHONE, SAMSUNG GALAXY S, SAMSUNG GALAXY NOTE (ανατρέξτε στην
ενότητα Επικυρωμένες φορητές και κινητές συσκευές στη σελίδα 51). Πρόσθετες
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συσκευές ενδέχεται να κυκλοφορούν περιστασιακά. Για περαιτέρω λεπτομέρειες
επικοινωνήστε με το προσωπικό της Carestream.
Note:
l

l

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να αντικαταστήσει πλήρεις σταθμούς
εργασίας και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση σε σταθμό εργασίας. Στις Η.Π.Α., για την πρωταρχική ερμηνεία και
επισκόπηση των εικόνων μαστογραφίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο υλικό
προβολής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για μαστογραφία και έχει λάβει σχετική
άδεια από τον FDA.
Λόγω της φύσης της ψηφιακής αποτύπωσης από συστήματα φιλμ-οθόνης, θα
πρέπει να φροντίσετε ώστε κατά την προβολή εικόνων CR και DR σε φορητές
και κινητές συσκευές να διασφαλίζεται η βέλτιστη αντίθεση και ευκρίνεια των
λεπτομερειών. Επομένως, κατά την επισκόπηση εικόνων, η Carestream συνιστά
τη συχνή και ταυτόχρονη χρήση των εργαλείων προβολής που παρέχονται από
το Vue Motion, όπως μεγέθυνση/σμίκρυνση, μετατόπιση και ρυθμίσεις
επιπέδου παραθύρου. Με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιούνται η αντίθεση της
εικόνας και η ευκρίνεια των λεπτομερειών κάθε εικόνας που εμφανίζεται μέσω
του Vue Motion στη φορητή και κινητή συσκευή.

Συνομιλία
Η δυνατότητα συνομιλίας επιτρέπει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου
μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
κοινής χρήσης προβολών οθόνης.
Note: Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται από το διαχειριστή του συστήματός
σας.
Μπορείτε να συνομιλήσετε άμεσα με τους χρήστες που είναι σε σύνδεση ή να
αποστείλετε μηνύματα σε χρήστες που είναι εκτός σύνδεσης.
Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας συνομιλίας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
l

Αποστολή συνδέσεων σε εξετάσεις στην επόμενη σελίδα

l

Κοινή χρήση οθονών στη σελίδα 4

l

Αποστολή ειδοποιήσεων στη σελίδα 5

6K9272 │ 2018-01-04

2

Βασικά στοιχεία
Για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργία συνομιλίας
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνομιλία

στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

Ανοίγει το παράθυρο Συνομιλίες, όπου εμφανίζεται μια λίστα των περιόδων
λειτουργίας συνομιλίας.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη νέας συνομιλίας.
3. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες από τη λίστα που εμφανίζεται.
Εμφανίζονται τα ονόματα όλων των χρηστών στο σύστημα. Οι χρήστες που είναι
σε σύνδεση επισημαίνονται με πράσινο χρώμα. Για να περιορίσετε τη λίστα,
εισαγάγετε μια συμβολοσειρά χαρακτήρων στο πλαίσιο Αναζήτηση και κατόπιν
κάντε κλικ στο σύμβολο
ή πατήστε Εισαγωγή.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη συνομιλίας.
5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και κατόπιν κάντε κλικ στο σύμβολο
αποστείλετε το μήνυμα στους επιλεγμένους χρήστες.

, για να

Το νήμα συνομιλίας εμφανίζεται τώρα στη λίστα συνομιλιών. Για να συνεχίσετε
την αποστολή μηνυμάτων σε μια συγκεκριμένη συνομιλία, κάντε κλικ στη
συνομιλία στη λίστα για να την ανοίξετε.
Note: Εμφανίζεται μια ειδοποίηση όταν ένας προσκεκλημένος χρήστης
αποδέχεται ένα αίτημα συνομιλίας.
6. Κάντε κλικ στο σύμβολο
συνομιλία.

, για να προσθέσετε επιπλέον χρήστες σε μια

7. Για να κλείσετε το παράθυρο συνομιλίας, κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο Συνομιλία
στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.
Από προεπιλογή, το τελευταίο μήνυμα σε μια συνομιλία εμφανίζεται όταν
επιστρέψετε στη συνομιλία.
Note: Ο προεπιλεγμένος χρόνος διατήρησης για τα μηνύματα είναι 48 ώρες. Για
να αλλάξετε αυτήν την τιμή, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του συστήματός σας.

Αποστολή συνδέσεων σε εξετάσεις
Κατά την προβολή μιας εξέτασης, μπορείτε να αποστείλετε μια σύνδεση προς την
εξέταση σε έναν άλλο χρήστη για ανασκόπηση.
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1. Επιλέξτε μια εξέταση στο πλέγμα ή φορτώστε μια εξέταση.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνομιλία

στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη νέας συνομιλίας.
4. Επιλέξτε τον χρήστη στον οποίο θέλετε να αποστείλετε τη σύνδεση.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη συνομιλίας.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή

.

Ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα με μια σύνδεση προς την επιλεγμένη εξέταση.

Κοινή χρήση οθονών
Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας συνομιλίας, μπορείτε να κοινοποιήσετε
την εφαρμογή σας σε έναν άλλον χρήστη.
1. Φορτώστε μια εξέταση.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνομιλία

στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη νέας συνομιλίας.
4. Επιλέξτε τον χρήστη στον οποίο θέλετε να κοινοποιήσετε την οθόνη σας.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη συνομιλίας.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή
. Η εξέταση εμφανίζεται μέσα σε ένα περίγραμμα
που υποδεικνύει ότι η οθόνη είναι κοινόχρηστη. Τη δεδομένη στιγμή, συμβαίνουν
τα εξής:
l

l

Η λίστα προηγούμενων στοιχείων είναι κρυφή.
Κανένας πρόσθετος χρήστης δεν μπορεί να συμμετάσχει στην περίοδο
λειτουργίας κοινής χρήσης της οθόνης.

7. Ο προβλεπόμενος παραλήπτης λαμβάνει ένα μήνυμα σχετικά με την κοινόχρηστη
περίοδο λειτουργίας. Μπορούν να προκύψουν δύο πιθανές καταστάσεις:
l

Εάν ο αποστολέας είναι σε σύνδεση, ο παραλήπτης μπορεί είτε να κάνετε κλικ
στην επιλογή ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να ξεκινήσει αμέσως
την κοινόχρηστη περίοδο λειτουργίας ή στην επιλογήΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ για να
προβάλει την εξέταση εκτός σύνδεσης.
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l

Εάν ο αποστολέας είναι εκτός σύνδεσης, το κουμπί ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι απενεργοποιημένο και ο παραλήπτης μπορεί μόνο να
κάνει κλικ στην επιλογή ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ για να προβάλει την εξέταση εκτός
σύνδεσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κοινόχρηστης περιόδου λειτουργίας, οι οθόνες
συγχρονίζονται μεταξύ του παρουσιαστή και του θεατή. Ο παρουσιαστής μιας
κοινόχρηστης περιόδου λειτουργίας εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της
περιόδου λειτουργίας, μέχρι να χορηγηθεί άδεια στον άλλο χρήστη κάνοντας
κλικ στην επιλογή Διαβίβαση ρόλου παρουσιαστή.
Ο παρουσιαστής μπορεί να εμφανίσει την τρέχουσα θέση του ποντικιού
κρατώντας πατημένο το πλήκτρο L.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός περιόδου λειτουργίας για να τερματίσετε
την κοινόχρηστη περίοδο λειτουργίας.
Note: Κατά τη διάρκεια μιας κοινόχρηστης περιόδου λειτουργίας:
l

Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση δεδομένων μη DICOM.

l

Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση εξετάσεων ΗΚΓ.

Αποστολή ειδοποιήσεων
Μπορείτε να αποστέλλετε ενημερώσεις ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης σε όλους
τους χρήστες ή σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνομιλία

στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

2. Στο παράθυρο Συνομιλίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο

.

3. Εισαγάγετε έναν τίτλο και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
4. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο λήξης για την ειδοποίηση. :
Μπορείτε να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο χρόνο λήξης 24 ωρών ή να επιλέξετε
Προσαρμόσιμο από την αναπτυσσόμενη λίστα και να καθορίσετε είτε ημερομηνία
ή ώρα.
5. Επιλέξτε μία ή περισσότερες ομάδες κατανομής για την ειδοποίηση.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Διανομή.
Στις οθόνες όλων των χρηστών, εάν είναι σε σύνδεση, εμφανίζεται αυτόματα ένα
μήνυμα που προβάλει την ειδοποίηση. Για τους χρήστες εκτός σύνδεσης, το
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μήνυμα εμφανίζεται την επόμενη φορά που συνδέεται ένας χρήστης, εάν ο
χρόνος διατήρησης για την ειδοποίηση δεν έχει παρέλθει ακόμη.
Για να κλείσετε και να διαγράψετε ένα μήνυμα ειδοποίησης που έχετε λάβει, κάντε
κλικ στην επιλογή Απόρριψη στο μήνυμα.

Έξοδος
Για να τερματίσετε την περίοδο λειτουργίας του Vue Motion, κάντε κλικ στην
επιλογή Έξοδος στην επάνω δεξιά γωνία.
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Αναζήτηση ασθενών
1. Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισαγάγετε το όνομα, το επώνυμο, το ονοματεπώνυμο,
τον αριθμό αναγνωριστικού ή τον αριθμό εισαγωγής ενός ασθενούς.
2. Κάντε κλικ στο σύμβολο

ή πατήστε το πλήκτρο Enter.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στο παράθυρο Αποτελ. αναζήτ.
3. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση κατά πεδίο και
κατόπιν πραγματοποιήστε αναζήτηση συγκεκριμένα κατά επώνυμο, όνομα,
αναζήτηση κατά πεδίο ή αριθμό εισαγωγής.
Υπάρχει μια πρόσθετη "λειτουργία επιβολής" όπου οι χρήστες πρέπει να παρέχουν το
αναγνωριστικό ασθενούς και το επώνυμο προτού τους επιτραπεί να
πραγματοποιήσουν αναζήτηση. Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης αυτού του
στοιχείου.

Αποτελέσματα αναζήτησης
Οι ακόλουθες στήλες εμφανίζονται στο παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης.
Πεδίο
Όνομα
ασθενούς

Περιγραφή/Πρόσθετες πληροφορίες
Κάντε κλικ στο όνομα για να φορτωθεί η πιο πρόσφατη εξέταση
για το συγκεκριμένο ασθενή.

Αναγνωριστικό Ο εκδότης του αναγνωριστικού ασθενούς βρίσκεται στη
Ασθενούς
συμβουλή εργαλείου του αναγνωριστικού.
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Πεδίο

Περιγραφή/Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομ.
γέννησης
(ηλικία)

Εμφανίζει την ημερομηνία γέννησης του ασθενούς, με την ηλικία
σε έτη και μήνες να εμφανίζεται μέσα σε παρενθέσεις.

Φύλο

Εμφανίζει το φύλο του ασθενούς.

Πιο πρόσφατη
εξέταση
ασθενούς

Εμφανίζει τις πληροφορίες της πιο πρόσφατης εξέτασης του
ασθενούς. Από προεπιλογή, εμφανίζονται η ημερομηνία
εξέτασης, το απεικονιστικό σύστημα, το μέρος του σώματος και ο
αύξων αριθμός. Ο αριθμός εικόνων, το όνομα του παραπέμποντος
ιατρού και η θέση του ασθενούς εμφανίζονται στη συμβουλή
εργαλείου.

Γνωμάτευση

Υποδεικνύει εάν η πιο πρόσφατη εξέταση διαθέτει γνωμάτευση.
Εάν υπάρχει διαθέσιμη γνωμάτευση, κάντε κλικ στο εικονίδιο για
να ανοίξετε τη γνωμάτευση της πιο πρόσφατης εξέτασης.

Σημείωση

Υποδεικνύει εάν η πιο πρόσφατη εξέταση διαθέτει αυτοκόλλητη
σημείωση.

Βασική

Υποδεικνύει εάν η πιο πρόσφατη εξέταση διαθέτει βασικές
εικόνες.

Note: Το παράθυρο αποτελεσμάτων αναζήτησης έχει μικρότερο πλάτος σε tablet
σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Ένδειξη νέας δραστηριότητας
Εάν στην πιο πρόσφατη εξέταση του ασθενούς έχει δημιουργηθεί μια νέα αναφορά ή
μια νέα αυτοκόλλητη σημείωση εντός των τελευταίων 24 ωρών (δυνατότητα
διαμόρφωσης), εμφανίζεται ένας πορτοκαλί αστερίσκος στα εικονίδια ένδειξης της
αναφοράς/σημείωσης:
ή
.

Λειτουργία προβολής εξέτασης
Από προεπιλογή, στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζεται μια λίστα
ασθενών με λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία εξέταση του ασθενούς. Υπάρχει
μια επιλογή για την εμφάνιση μιας λίστας εξετάσεων για έναν ασθενή αντί για την
εμφάνιση της λίστα ασθενών με τις λεπτομέρειες της τελευταίας εξέτασης. Υπάρχει
δυνατότητα διαμόρφωσης αυτής της παραμέτρου.
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Φόρτωση εξέτασης
Στο παράθυρο Αποτελ. αναζήτ., κάντε κλικ στο όνομα του ασθενούς που θέλετε να
προβάλετε. Ανοίγει μια νέα καρτέλα όπου εμφανίζεται η πιο πρόσφατη εξέταση του
συγκεκριμένου ασθενούς.
l

l

Για να διατηρηθεί η υπάρχουσα εξέταση ανοιχτή και να προβάλετε την εξέταση
ενός άλλου ασθενούς σε νέα καρτέλα, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του ασθενούς και
επιλέξτε Φόρτωση ασθενούς σε νέα καρτέλα.
Για να προβάλετε πρώτα βασικές εικόνες, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του ασθενούς
και επιλέξτε Φόρτ. βασ. εικ. (αυτή η επιλογή ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχουν
διαθέσιμες βασικές εικόνες).

Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων
αναζήτησης
Μπορείτε να φιλτράρετε τους ασθενείς στη λίστα με τα ακόλουθα πεδία:
Πεδίο

Λειτουργία

Ημερομηνία

Εμφανίζει μόνο ασθενείς που έχουν εξετάσεις από το εύρος
ημερομηνιών που καθορίζετε.

Τοποθεσία
Ασθενούς

Εμφανίζει μόνο ασθενείς που έχουν εξετάσεις με την ετικέτα
"Θέση ασθενούς" που καθορίζετε.

Εξετάσεις με

Εμφανίζει μόνο ασθενείς που έχουν εξετάσεις με γνωματεύσεις,
αυτοκόλλητες σημειώσεις, βασικές εικόνες ή οποιονδήποτε
συνδυασμό των τριών.

Κατάσταση

Εμφανίζει μόνο ασθενείς που έχουν εξετάσεις με την κατάσταση
εξέτασης που καθορίζετε.

Απεικονιστικό Εμφανίζει μόνο ασθενείς που έχουν εξετάσεις με τα απεικονιστικά
Σύστημα
συστήματα που καθορίζετε.
Θεράπων
ιατρός

Εμφανίζει μόνο ασθενείς που έχουν παραπεμπτικό από τον ιατρό
που καθορίζετε.
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Για να φιλτράρετε τη λίστα ασθενών:
1. Κάντε κλικ σε ένα πεδίο φίλτρου.
Εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο πλαίσιο με τις διαθέσιμες τιμές.
2. Επιλέξτε το κριτήριο φίλτρου από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο ή πληκτρολογήστε
κείμενο στο πλαίσιο κειμένου όπου είναι σχετικό.
Τα αποτελέσματα φιλτράρονται ανάλογα με την επιλογή σας και, από προεπιλογή,
ταξινομούνται με βάση το επώνυμο του ασθενούς. Για να διαγράψετε τα φίλτρα,
καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Φιλτρ. κατά.
Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης των πεδία φιλτραρίσματος. Κάθε διαθέσιμο πεδίο
που βασίζεται σε DICOM μπορεί να χρησιμεύσει ως κριτήριο φιλτραρίσματος.

Αποθήκευση φίλτρων αναζήτησης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα φίλτρα αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε, ώστε να
μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ξανά την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο
σύστημα.
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση φίλτρων αναζήτησης

.

2. Πληκτρολογήστε το όνομα του φίλτρου που θέλετε να αποθηκεύσετε.
3. Κάντε κλικ στο σύμβολο

για να αποθηκεύσετε το φίλτρο.

Το νέο φίλτρο βρίσκεται πάνω από το πλαίσιο Αναζήτ. και επισημαίνεται με έναν
αστερίσκο.

Διαγραφή φίλτρου αναζήτησης
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το φίλτρο αναζήτησης που
θέλετε να διαγράψετε.
2. Κάντε κλικ στο σύμβολο Χ που εμφανίζεται δίπλα στο φίλτρο αναζήτησης.
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Επείγ παράκαμψη
Οι χρήστες με δικαιώματα Επείγουσας παράκαμψης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη
λειτουργία Επείγουσας παράκαμψης για να παρακάμψουν τα διαμορφωμένα
δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν και να αποκτήσουν προσωρινή πρόσβαση στις
εξετάσεις όλων των ασθενών που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα. Μετά την
ενεργοποίηση της λειτουργίας Επείγουσας παράκαμψης, στη σελίδα αναζήτησης
εμφανίζονται αποτελέσματα αναζήτησης που βασίζονται σε μια αναζήτηση όλων των
ασθενών και όχι μόνο ασθενών για τους οποίους έχει κανονικά ο χρήστης δικαιώματα
πρόσβασης.
Εάν έχετε δικαιώματα Επείγουσας παράκαμψης, στη σελίδα αναζήτησης εμφανίζεται
ένα λουκέτο

στην επάνω δεξιά γωνία.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επείγουσας παράκαμψης:
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο λουκέτου Επείγ. παράκ.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της λειτουργίας Επείγουσας παράκαμψης.
2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Επιβεβαίωση, για να υποδείξετε τη συγκατάθεσή
σας στη συμφωνία εμπιστευτικότητας και να επιλέξτε μια αιτία για τη χρήση της
λειτουργίας Επείγουσας παράκαμψης από το πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας.
Note: Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης της αναπτυσσόμενης λίστας με τις
αιτίες, καθώς και της λίστας της που περιέχει τιμές.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Παράκ.
Όλες οι περίοδοι λειτουργίας που ήταν προηγουμένως ανοιχτές θα κλείσουν. Ενώ
βρίσκεστε στη λειτουργία Επείγουσας παράκαμψης, το παράθυρο αναζήτησης και το
παράθυρο προβολής εικόνων περιβάλλονται από ένα κόκκινο ορθογώνιο. Εμφανίζεται
ένας μετρητής, ο οποίος υποδεικνύει το χρόνο που έχει παρέλθει από τη στιγμή
εισόδου στη λειτουργία Επείγουσας παράκαμψης.
Όταν είστε στη λειτουργία Επείγουσας παράκαμψης, όλες οι αναζητήσεις
πραγματοποιούνται στη λειτουργία "Αναζήτ. κατά πεδίο" (και όλα τα πεδία είναι
υποχρεωτικά).
Για να διακόψετε τη λειτουργία Επείγουσας παράκαμψης, κάντε κλικ στο σύμβολο X
στο δεξιό άκρο του μετρητή.
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Μπορείτε να προβάλετε εξετάσεις και εικόνες στην οθόνη Εξέταση ασθενούς.
Μπορείτε να κάνετε τα εξής:
l

Χειρισμός εικόνων στην επόμενη σελίδα

l

Προβολή εικόνων σε 3D στη σελίδα 14

l

Χρήση εργαλείων κινηματογραφικής προβολής στη σελίδα 16

l

Χρήση του επιλογέα σειράς στη σελίδα 17

l

Προβολή ιστορικού εξέτασης ασθενούς στη σελίδα 18

l

Εμφάνιση πολλών σειρών σε παράθεση στη σελίδα 19

l

Συγχρονισμός εμφανιζόμενων σειρών στη σελίδα 20

l

Προβολή αναφορών ασθενούς στη σελίδα 22

l

Προβολή πληροφοριών σελιδοδείκτη στη σελίδα 23

l

Προβολή σημειώσεων στη σελίδα 24

l

Προσαρμογή των παραθύρων στη σελίδα 24

l

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου στη σελίδα 25

l

Προβολή εικόνων σε λειτουργία χωρίς απώλειες στη σελίδα 26

l

Πρόσθετες λειτουργίες στη σελίδα 32
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Η οθόνη Εξέταση ασθενούς περιέχει στις ακόλουθες ενότητες:
#

Περιγραφή

#

Περιγραφή

1 Περιοχή εικόνας

7

Σελιδοδείκτες

2 Γραμμή εργαλείων
"Χειρισμός εικόνας"

8

Παράθυρο σημειώσεων

3 Γραμμή εργαλείων
κινηματογραφικής
προβολής

9

Παράθυρο ιστορικού ασθενούς

4 Επιλογέας Σειράς

10 Δημογραφικά στοιχεία ασθενούς

5 Εργαλεία προβολής 3D

11 Πρόσθετες λειτουργίες

6 Παράθυρο γνωματεύσεων
ασθενούς

12 Καρτέλα Αναζήτηση ασθενούς—Επιστροφή
στο παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης.

Χειρισμός εικόνων
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων Χειρισμός εικόνας στο κάτω μέρος της
οθόνης Εξέταση ασθενούς, για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση/σμίκρυνση,
μετατόπιση, περιστροφή και αναστροφή των εικόνων, να πραγματοποιήσετε
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λειτουργίες χρήσης παραθύρων και μέτρησης, να συγχρονίσετε τις εμφανιζόμενες
σειρές και να επαναφέρετε όλες τις ενέργειες.

l

l

Η αντιστροφή παραθύρου και οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις παραθύρων (για CT
και MR) είναι διαθέσιμες από το εικονίδιο Χρήση παραθ. . Τοποθετήστε τον
δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο για να εμφανίσετε τις
προκαθορισμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας. Χρησιμοποιήστε
το εργαλείο Αυτ. χρήση παραθ. , για να σχεδιάσετε μια τετράγωνη περιοχή στην
οποία υπολογίζεται αυτόματα η χρήση παραθύρων.
Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο Μετρήσεις (από
προεπιλογή, το εργαλείο Μέτρηση Γραμμής
), για να εμφανίσετε ένα μενού
που σας επιτρέπει να αποκρύψετε σχόλια και γραφικά ή να διαγράψετε
επισημασμένα γραφικά. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε γραμμές, γωνίες και
γωνίες Cobb, καθώς και ωοειδείς ROI. Οι τιμές μέτρησης εμφανίζονται αυτόματα
στην εικόνα. Για τις ROI, οι μετρήσεις περιλαμβάνουν το εμβαδόν, τις μέσες τιμές
εικονοστοιχείων (σε μονάδες Hounsfield για CT και ακτίνες X, SUV για PET), την
τυπική απόκλιση και το εύρος.

l

l

l

Για εικόνες μη DICOM, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εμφάν. ετικ.
, για να
εμφανίσετε ετικέτες επιπέδου εικόνας που είχαν προστεθεί αρχικά με το Εργαλείο
λήψης αρχείων Vue (για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του
συστήματος). Ανάλογα με τα δικαιώματα χρήστη που διαθέτετε, ενδέχεται να
μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ετικέτες.
Χρησιμοποιήστε τον τροχό του ποντικιού ή τη γραμμή κύλισης για να
πραγματοποιήσετε κύλιση στις εικόνες.
Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Συγχρ.
, για να εκτελέσετε συγχρονισμό σε
προβολές πολλών διατάξεων. Ένα επισημασμένο εικονίδιο αποτελεί ένδειξη ότι
όλες οι εμφανιζόμενες σειρές είναι συγχρονισμένες.

Προβολή εικόνων σε 3D
Βασικές προβολές 3D
Μπορείτε να εμφανίσετε μια σειρά συνόλων ογκομετρικών δεδομένων σε
διαφορετικές προβολές τύπου απόδοσης 3D. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού
επάνω από το εικονίδιο Εργαλεία ανακατασκευής πολλών επιπέδων στην κάτω
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αριστερή γωνία της περιοχής της εικόνας και κάντε κλικ στο επιθυμητό εικονίδιο
προβολής:
Διάταξη MPR
Προβολή στεφαν. επιπέδου
Προβολή οβελιαίου επιπέδου
Προβολή αξονικού πεδίου
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επαναφ.

για να γίνει επαναφορά στην αρχική προβολή.

Μετά την εμφάνιση μιας σειράς σε οποιαδήποτε από αυτές τις προβολές, το
εργαλείο Αναστροφή/Περιστροφή στη γραμμή εργαλείων αλλάζει σε Συστροφή
. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο Συστροφή και
χρησιμοποιήστε τα εργαλεία Συστροφή ή Κύλιση για να βελτιώσετε την προβολή.

Προηγμένες προβολές 3D
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αλλαγή επιλογών απόδοσης
στο μενού Εργαλεία
ανακατασκευής πολλών επιπέδων, για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές
απόδοσης. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, για να
βελτιώσετε την απεικόνιση της εικόνας χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους
απόδοσης (MPR, MipPR και MinPR) ή προκαθορισμένα πρωτόκολλα απόδοσης όγκου
(VolR). Με το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να επιλέξετε μέρος του σώματος, τύπο
απόδοσης, διάστημα και πάχος τομής, καθώς και προσανατολισμό εμφάνισης.

6K9272 │ 2018-01-04

15

Προβολή
Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές απόδοσης:
1. Στην εικόνα του σώματος, επιλέξτε ένα μέρος του σώματος, κάνοντας κλικ σε
ένα θερμό σημείο . Εμφανίζεται μια σκίαση, επισημαίνοντας την περιοχή που
καλύπτεται από το θερμό σημείο. Εάν δύο θερμά σημεία είναι πολύ κοντά,
εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που σας επιτρέπει να καθορίσετε το μέρος του
σώματος.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το μέρος του σώματος από την
αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή μέρους σώματος.
Η προβολή πρωτοκόλλου στα δεξιά της εικόνας αλλάζει για να εμφανίσει τα
κατάλληλα προκαθορισμένα πρωτόκολλα.
2. Κάντε κλικ στο επιθυμητό προκαθορισμένο πρωτόκολλο.
3. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις τιμές πάχους και απόστασης στις αναπτυσσόμενες
λίστες Παράμετροι και επίπεδα.
4. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τον προσανατολισμό χρησιμοποιώντας τις
αναπτυσσόμενες λίστες Παράμετροι και επίπεδα.
Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στις αναπτυσσόμενες λίστες Παράμετροι και
επίπεδα είναι άμεσα ορατές στην προβολή εικόνας.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να διατηρήσετε τη νέα προβολή ή στην επιλογή
Άκυρο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Χρήση εργαλείων κινηματογραφικής
προβολής
Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία Κινηματογραφική προβολή για να βελτιστοποιήσετε
την προβολή των μελετών της εικόνας.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κινηματογραφική προβολή
στην κάτω δεξιά γωνία της
περιοχής προβολής, για να ξεκινήσει η εκτέλεση της κινηματογραφικής προβολής
και η εμφάνιση της γραμμής εργαλείων κινηματογραφικής προβολής
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων για:
l

Παύση και επανεκκίνηση της κινηματογραφικής προβολής.

l

Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο καρέ και επιλογή του ρυθμού καρέ για
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ορισμένες μελέτες.
l

Εάν η επιλεγμένη μελέτη περιέχει πληροφορίες DICOM σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο κάθε καρέ θα πρέπει να εμφανίζεται, εμφανίζεται μια γραμμή προόδου
κατά τη φόρτωση της μελέτης. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την αναπαραγωγή
της κινηματογραφικής προβολής, το κουμπί επιλογής ρυθμού καρέ είναι
απενεργοποιημένο. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι
ορισμένες εικόνες ενδέχεται να παραλειφθούν, ώστε να χωρέσουν στον
επιλεγμένο ρυθμό καρέ. Η κινηματογραφική προβολή αρχίζει να αναπαράγεται
αυτόματα μετά τη φόρτωση όλων των εικόνων.
Note: Για καρδιακές εικόνες υπερήχων, η μελέτη αναπαράγεται αυτόματα
στον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς.

l

Εάν η επιλεγμένη μελέτη δεν περιέχει πληροφορίες DICOM, δεν εμφανίζεται
καμία γραμμή προόδου, δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα και το κουμπί επιλογής
ρυθμού καρέ είναι ενεργοποιημένο. Κάντε κλικ στο σύμβολο
το ρυθμό καρέ από τη λίστα σταθερών ρυθμών.

και επιλέξτε

Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, το πλαίσιο κύλισης στη
γραμμή κύλισης μπορεί να μετακινηθεί σε συγχρονισμό με την αναπαραγωγή της
κινηματογραφικής προβολής.

Χρήση του επιλογέα σειράς
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Επιλογέας Σειράς για να επιλέξετε τον τρόπο
εμφάνισης της σειράς.
Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη διάταξη ή να επιλέξτε μία από
τις προεπιλογές διάταξης που έχουν οριστεί από το διαχειριστή του συστήματος.
Ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση πολλών σειρών σε παράθεση στη σελίδα 19.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογέας Σειράς
για να δείτε μια λίστα με όλες
τις σειρές της εμφανιζόμενης εξέτασης και ένα σύνολο καρτελών που εμφανίζει
όλες τις φορτωμένες εξετάσεις στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. Η ενεργή σειρά
επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα. Ένα εικονίδιο δίπλα στο όνομα της σειράς
υποδηλώνει εάν η σειρά είναι σειρά DICOM, σειρά εικόνων μη DICOM, σειρά βίντεο
μη DICOM ή απόσπασμα βίντεο πολλών καρέ DICOM. Οι εμφανιζόμενες σειρές
επισημαίνονται με γαλάζιο χρώμα.
Η ομάδα Όλα σε ένα είναι μία ομάδα που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες εικόνων μιας
συγκεκριμένης μελέτης. Οι κανόνες ομαδοποίησης που ορίζονται από το διαχειριστή
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του συστήματος καθορίζουν τον τρόπο διαχωρισμού όλων των εικόνων σε ομάδες. Ο
διαχειριστής του συστήματος μπορεί επίσης να ορίσει κανόνες ομαδοποίησης για
συγκεκριμένα απεικονιστικά συστήματα που θα παρακάμψουν τους προεπιλεγμένους
κανόνες ομαδοποίησης.
Κάντε κλικ στη σειρά που θέλετε να προβάλετε ή σύρετέ την στην περιοχή
προβολής.
Note: Η μεταφορά σειράς δεν υποστηρίζεται σε tablet.
Κάντε κλικ στα εικονίδια βέλους για μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη
σειρά.

Προβολή ιστορικού εξέτασης ασθενούς
Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Ιστορικό ασθενούς στα αριστερά της εικόνας για να
φορτώσετε μια προηγούμενη εξέταση. Κάντε κλικ στην προηγούμενη εξέταση που
θέλετε να προβάλετε στο Πρόγραμμα προβολής εικόνων. Η κατάσταση της
προηγούμενης εξέτασης αντιπροσωπεύεται από τα ακόλουθα εικονίδια:
Εικονίδιο

Περιγραφή
Μόνο μια εντολή είναι διαθέσιμη για την εξέταση. Οι εικόνες δεν έχουν
αποθηκευτεί ακόμη στην αρχειοθήκη.
Οι εικόνες είναι διαθέσιμες. Η εξέταση μπορεί να προβληθεί, αλλά δεν
υπάρχει ακόμη διαθέσιμη μια γνωμάτευση για αυτήν την εξέταση.
Υπάρχει μια γνωμάτευση για αυτήν την εξέταση.
Υπάρχει μια αυτοκόλλητη σημείωση για αυτήν την εξέταση.
Υπάρχουν διαθέσιμες αυτοκόλλητες σημειώσεις και μια γνωμάτευση
για αυτήν την εξέταση.

Υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για κάθε εξέταση στη συμβουλή εργαλείου της.
Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την περιοχή της εξέτασης, για να
εμφανίσετε τη συμβουλή εργαλείου.
Η συμβουλή εργαλείου με τις πρόσθετες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμη σε tablet.
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Φιλτράρισμα της λίστας εξετάσεων ιστορικού
Εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός εξετάσεων ιστορικού για τον ασθενή, μπορείτε να
φιλτράρετε τη λίστα των προηγούμενων εξετάσεων.
l

l

Για να περιορίσετε τη λίστα των εξετάσεων σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο,
χρησιμοποιήστε το φίλτρο λωρίδας χρόνου.
Για να φιλτράρετε κατά απεικονιστικό σύστημα, μέρος σώματος ή περιγραφή
εξέτασης, κάντε κλικ στο σύμβολο .

Σύγκριση εξετάσεων
Μπορείτε να εμφανίσετε μια προηγούμενη εξέταση ταυτόχρονα με την τρέχουσα για
λόγους σύγκρισης.
Για να εμφανίσετε μια προηγούμενη εξέταση μαζί με την τρέχουσα, κάντε κλικ στο
σύμβολο + που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την
επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου εξέτασης στο παράθυρο Ιστορικό Ασθενούς.
Η περιοχή προβολής μετατρέπεται σε προβολή δύο διατάξεων και η σειρά της
προηγούμενης εξέτασης τοποθετείται στην κενή περιοχή. Εάν δεν υπάρχουν
διαθέσιμες κενές περιοχές, η σειρά της προηγούμενης εξέτασης αντικαθιστά την
ενεργή σειρά.
Λάβετε υπόψη ότι η σειρά που εμφανιζόταν προηγουμένως παραμένει η σειρά που
είναι σε εστίαση.

Προβολή συνδεδεμένων εξετάσεων
Οι συνδεδεμένες εξετάσεις (διαφορετικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται για τον
ίδιο ασθενή με μία μόνο εντολή και με μία μόνο γνωμάτευση) επισημαίνονται στο
παράθυρο Ιστορικό ασθενούς με έγχρωμο πλαίσιο.

Εμφάνιση πολλών σειρών σε παράθεση
Με το Vue Motion μπορείτε να επιλέξετε μια διάταξη που χωρίζει την περιοχή
προβολής σε δύο ή τέσσερις περιοχές, ώστε να μπορείτε να προβάλετε
περισσότερες από μία σειρές εικόνων σε παράθεση:
1. Από το μενού Επιλογέας Σειράς
, επιλέξτε τη διάταξη 1 x 2 ή
2 x 2. Η περιοχή προβολής χωρίζεται ανάλογα με την επιλογή σας.
2. Τοποθετήστε τις εικόνες στις περιοχές προβολής, σύροντας μια σειρά από το
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μενού Επιλογέας σειράς στην επιθυμητή περιοχή προβολής ή κάνοντας κλικ στη
σειρά στο μενού Επιλογέας σειράς. Στην τελευταία περίπτωση, η σειρά
τοποθετείται στο διαθέσιμο χώρο προβολής.
Note: Η μεταφορά σειράς δεν υποστηρίζεται σε tablet.
3. Περιηγηθείτε στις σειρές για να προβάλετε την επιθυμητή εικόνα.

Εάν κάνετε διπλό κλικ σε μια εικόνα που εμφανίζεται σε μία από τις περιοχές
προβολής, μεγεθύνεται η περιοχή προβολής σε ολόκληρη την οθόνη. Εάν κάνετε
διπλό κλικ ξανά, η περιοχή προβολής επανέρχεται στο προηγούμενο μέγεθός της.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια διάταξη και μια ιεραρχία εμφάνισης σειράς
που έχει προκαθοριστεί για το συγκεκριμένο απεικονιστικό σύστημα της εξέτασης
που προβάλλετε. Από το μενού Επιλογέας Σειράς, κάντε κλικ στο εικονίδιο
Προεπιλογές διάταξης

και επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Note: Οι προεπιλογές διάταξης ορίζονται από το διαχειριστή του συστήματος.

Συγχρονισμός εμφανιζόμενων σειρών
l

Γραμμές αναφοράς
Σε προβολή πολλαπλών διατάξεων, εάν διαφορετικές περιοχές προβολής
εμφανίζουν εικόνες σε κάθετα επίπεδα, οι εικόνες εμφανίζονται αυτόματα με
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γραμμές αναφοράς (ανίχνευσης). Η γραμμή αναφοράς δεν εμφανίζεται στην
ενεργή εικόνα.
l

Συγχρ.
Ο συγχρονισμός μιας σειράς που εμφανίζεται σε δύο ή τέσσερις περιοχές
προβολής βελτιώνει τη διαδικασία διαγνωστικού ελέγχου, επιτρέποντας την
ταυτόχρονη κύλιση και διευκολύνοντας τη σύγκριση.
Μπορείτε να συγχρονίσετε σειρές για λόγους σύγκρισης.
Όταν οι συγχρονισμένες σειρές βρίσκονται στην ίδια προβολή επιπέδου, κάθε
ενέργεια κύλισης, μεγέθυνσης/σμίκρυνσης ή μετατόπισης εκτελείται και στις δύο
σειρές. Οι συγχρονισμένες σειρές που δεν βρίσκονται στην ίδια προβολή επιπέδου
εμφανίζουν δυναμικές γραμμές αναφοράς σε μία από τις σειρές.
Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Συγχρ.
στη γραμμή χειρισμού εικόνας, για να
συγχρονίσετε τις σειρές. Εάν οι εμφανιζόμενες σειρές έχουν διαφορετικά πλαίσια
αναφοράς, η καταχώριση (ογκομετρική αντιστοίχιση) πραγματοποιείται και
συνδέονται σειρές της ίδιας προβολής επιπέδου. Σε προβολή πολλαπλών
διατάξεων, το σύστημα προσπαθεί να συγχρονίσει όλες τις εμφανιζόμενες σειρές
με την ενεργή σειρά.
Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο Συγχρ., για να
εμφανίσετε αυτές τις επιλογές:
Εικονίδιο
Συγχρ.

Περιγραφή
Συγχρονίζει τις εμφανιζόμενες σειρές. Ένα επισημασμένο
εικονίδιο αποτελεί ένδειξη ότι όλες οι εμφανιζόμενες σειρές είναι
συγχρονισμένες.

Αποσύνδεση Καταργεί τη σύνδεση μιας συγχρονισμένης σειράς.
Όλων

Εργαλείο
Σύνδεσης

Σας επιτρέπει να συγχρονίσετε χειροκίνητα σειρές ακόμη και
όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες DICOM για τον
αυτόματο συγχρονισμό. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Χειροκ. συγχρ.
και κατόπιν επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να συγχρονιστούν.
Σε προβολή πολλαπλών διατάξεων, καθορίστε ποιες εικόνες θα
συγχρονιστούν.
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Προβολή αναφορών ασθενούς
Το παράθυρο Γνωματ. ασθενούς που βρίσκεται στα δεξιά της εικόνας εμφανίζει τις
γνωματεύσεις της εμφανιζόμενης εξέτασης. Όταν φορτώνετε μια διαφορετική
εξέταση από το παράθυρο Ιστορικό ασθενούς, το παράθυρο Γνωματ. ασθενούς
ενημερώνεται με τη γνωμάτευση της επιλεγμένης εξέτασης.
Το όνομα χρήστη του ακτινολόγου που υπέγραψε τη γνωμάτευση (ετικέτα
υπογράφοντος ιατρού) και η ημερομηνία της γνωμάτευσης εμφανίζονται στο επάνω
τμήμα του παραθύρου προβολής.
Εάν η γνωμάτευση χρησιμεύει για έναν αριθμό συνδεδεμένων εξετάσεων, οι
συνδεδεμένες εξετάσεις καθορίζονται στο επάνω μέρος.
Η γνωμάτευση ενδέχεται να περιέχει κείμενο επισημασμένο με τη μορφή
υπερσυνδέσεων σε σελιδοδείκτες που επισημαίνονται σε εικόνες. Εάν κάνετε κλικ σε
μια υπερσύνδεση, πραγματοποιείται κύλιση του συνόλου δεδομένων και εμφανίζεται
η εικόνα όπου ο σελιδοδείκτης έχει επισημανθεί.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αναφορές για την επιλεγμένη εξέταση,
μπορείτε να περιηγηθείτε στην αναφορά κάνοντας κλικ στο σύμβολο
.
Εάν υπάρχει μια εντολή, εμφανίζεται η σύνδεση Προβ. εντολ. στην πάνω δεξιά γωνία
της γνωμάτευσης. Κάντε κλικ στη σύνδεση για να ανοίξετε ένα παράθυρο Πληροφ.
εντολ., το οποίο εμφανίζει τις λεπτομέρειες της εντολής όπως καταχωρίστηκαν στο
RIS ή στο σύστημα καταχώρισης ασθενών.
Κάντε κλικ στο σύμβολο

, για να ανοίξετε την αναφορά σε νέο παράθυρο.

Note:
l

l

Για την αποτροπή αναντιστοιχιών μεταξύ γνωματεύσεων και εξετάσεων, οι
γνωματεύσεις που έχουν ανοιχτεί σε νέο παράθυρο κλείνουν όταν επιλέγετε
διαφορετική εξέταση.
Εάν μια αναφορά περιέχει βασικές εικόνες και προστέθηκε κείμενο στην
αναφορά αμέσως μετά τις βασικές εικόνες χωρίς κενό διάστημα, το κείμενο
δεν εμφανίζεται στο παράθυρο Γνωματεύσεις Ασθενών. Το κείμενο
εμφανίζεται στο παράθυρο αναφοράς που ανοίγει όταν κάνετε κλικ στο
σύμβολο .
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Προβολή πληροφοριών σελιδοδείκτη
Το Vue Motion εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με σελιδοδείκτες στην εξέταση.
Μπορείτε εύκολα να προβάλετε μετρήσεις που έχουν σελιδοδείκτη κάνοντας κλικ σε
μια υπερσύνδεση στο κείμενο της γνωμάτευσης, εάν μια υπερσύνδεση για το
συγκεκριμένο σελιδοδείκτη υπάρχει στο κείμενο, ή κάνοντας κλικ σε ένα εικονίδιο
σελιδοδείκτη στο παράθυρο Σελιδοδείκτες.

Κάθε εικονίδιο στο παράθυρο Σελιδοδείκτες αντιπροσωπεύει ένα σελιδοδείκτη στην
εξέταση που επισημαίνεται ως ενεργή εξέταση στο παράθυρο Ιστορικό ασθενούς. Οι
κατακόρυφες λευκές λωρίδες στην πορτοκαλί περιοχή του εικονιδίου
υποδεικνύουν την ύπαρξη σελιδοδεικτών παρακολούθησης (μετρήσεις του ίδιου
ευρήματος σε άλλες προγενέστερες ή μεταγενέστερες εξετάσεις). Ένα εικονίδιο
σελιδοδείκτη χωρίς λωρίδες
παρακολούθηση.
l

l

l

υποδηλώνει ένα σελιδοδείκτη χωρίς

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα εικονίδιο σελιδοδείκτη, για
να ανοίξετε το παράθυρο Πληροφορ. σελιδοδείκτη, όπου εμφανίζονται σχετικές
πληροφορίες για τις μετρήσεις που έχουν σελιδοδείκτη.
Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο σελιδοδείκτη, η εμφανιζόμενη σειρά θα
πραγματοποιήσει κύλιση και θα εμφανιστεί η εικόνα που περιέχει τη μέτρηση. Εάν
χρειάζεται, ο προσανατολισμός της εικόνας αλλάζει αυτόματα για τη βέλτιστη
εμφάνιση της μέτρησης.
Εάν κάνετε κλικ σε ένα εικονίδιο σελιδοδείκτη με λωρίδες (δηλ., σε ένα
σελιδοδείκτη με σελιδοδείκτες παρακολούθησης), ανοίγει το παράθυρο
Πληροφορίες παρακολούθησης που βρίσκεται δίπλα στο παράθυρο Πληροφορίες
σελιδοδείκτη.
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Το παράθυρο Πληροφορίες παρακολούθησης εμφανίζει μια λίστα με τους
σελιδοδείκτες παρακολούθησης, την ημερομηνία εξέτασης κάθε σελιδοδείκτη, τις
σχετικές μετρήσεις και την τάση (μεταβολή στο χρόνο) σε σχέση με τη γραμμή
βάσης (την πρώτη μέτρηση του σελιδοδείκτη). Ένα βέλος υποδεικνύει την
κατεύθυνση της μεταβολής στο χρόνο. Η σειρά με την έντονη γραφή
αντιπροσωπεύει την τρέχουσα εξέταση.
Κάντε κλικ σε ένα σελιδοδείκτη παρακολούθησης, για να εμφανίσετε την εικόνα
που περιέχει το σελιδοδείκτη σε παράθεση με την εμφανιζόμενη εικόνα. Για να
εμφανίσετε ταυτόχρονα περισσότερες από δύο εικόνες με σελιδοδείκτη,
μεταβείτε στον επιλογέα σειράς, αλλάξτε την προβολή σε 2 x 2 και κατόπιν κάντε
κλικ στον επιθυμητό σελιδοδείκτη.

Προβολή σημειώσεων
Το παράθυρο Σημειώσεις στο κάτω δεξί μέρος του παραθύρου Εξέταση ασθενούς
εμφανίζει τυχόν αυτοκόλλητες σημειώσεις που έχουν προστεθεί στην εξέταση.
Μπορείτε να προβάλετε, να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε
αυτοκόλλητες σημειώσεις, ανάλογα με τα δικαιώματα χρήστη που διαθέτετε.
Το παράθυρο "Σημειώσεις" ελαχιστοποιείται εάν η εξέταση δεν διαθέτει
αυτοκόλλητη σημείωση.

Προσαρμογή των παραθύρων
Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής των παραθύρων, κάντε κλικ στο εικονίδιο
Καρφίτσωμα
του παραθύρου. Όταν καταργηθεί το καρφίτσωμα ενός παραθύρου,
μεγιστοποιείται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από μια πλευρική
γραμμή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το πλάτος του πίνακα προβολής κάνοντας
κλικ και σύροντας το εξωτερικό περίγραμμα του πίνακα προβολής.
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Note: Οι λειτουργίες μεταφοράς ή τοποθέτησης του δείκτη του ποντικιού επάνω
από στοιχεία δεν είναι διαθέσιμες σε tablet. Τα παράθυρα μπορούν να
καρφιτσωθούν ή να ξεκαρφιτσωθούν, χωρίς δυνατότητα ελέγχου του μεγέθους
τους.

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να
εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες εντός του Vue Motion:
Βασική

Περιγραφή

L

Κοινόχρηστος δείκτης

W

Χρήση παραθύρων

CTRL+X

Στροφή

Z

Ζουμ

CTRL
Μεγέθυνση/σμίκρυνση στο σημείο
(κατά τη
μεγέθυνση/σμίκρυνση)
P

Μετατόπιση

CTRL+I

Δείκτης

CTRL+F

Επαναφορά

ALT+I

Αντιστροφή Κλίμακας Γκρι

SHIFT

Εναλλαγή μεταξύ μεγέθυνσης/σμίκρυνσης/μετατόπισης
και συστροφής/περιστροφής

← (αριστερό βέλος)

Προηγούμενη ομάδα

→ (δεξιό βέλος)

Επόμ. ομάδα

1

Διάταξη 1x1

2

Διάταξη 1x2
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Βασική

Περιγραφή

4

Διάταξη 2x2

F1

1η προεπιλογή χρήσης παραθύρων

F2

2η προεπιλογή χρήσης παραθύρων

F3

3η προεπιλογή χρήσης παραθύρων

F4

4η προεπιλογή χρήσης παραθύρων

F5

5η προεπιλογή χρήσης παραθύρων

F6

6η προεπιλογή χρήσης παραθύρων

F7

7η προεπιλογή χρήσης παραθύρων

F8

8η προεπιλογή χρήσης παραθύρων

Προβολή εικόνων σε λειτουργία χωρίς
απώλειες
Όταν οι εικόνες προβάλλονται στο Vue Motion, ενδέχεται να εμφανίζονται σε
συμπιεσμένη (με απώλειες) λειτουργία. Ένα σχόλιο στην εικόνα υποδεικνύει εάν
συμβαίνει αυτό και, εάν όντως συμβαίνει, ποιος είναι ο λόγος συμπίεσης.
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#

Όνομα

Περιγραφή

1 Σχόλιο με
απώλειες

Εμφανίζεται όταν προβάλλεται μια εικόνα σε
συμπιεσμένη μορφή. Εμφανίζει το λόγο συμπίεσης.

2 Αρχική πιστότητα
για την τρέχουσα
ενεργή εικόνα

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να εμφανίσετε μια
εικόνα χωρίς συμπίεση (λειτουργία χωρίς απώλειες),
όπως είναι αποθηκευμένη στο διακομιστή.

Για να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα στην ποιότητα με την οποία αποθηκεύτηκε
στο διακομιστή (δηλ., σε λειτουργία χωρίς απώλειες), κάντε κλικ στο εικονίδιο
.
Από προεπιλογή, πρέπει να κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για κάθε εικόνα στη
σειρά που προβάλετε, εκτός εάν ο διαχειριστής του συστήματός σας έχει
διαμορφώσει το σύστημά σας ώστε να επιτρέπει την προβολή χωρίς απώλειες για
όλες τις εικόνες σε μια σειρά.
Note: Αυτή η δυνατότητα απαιτεί κατάλληλη διαμόρφωση.
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Προβολή κυματομορφών απαγωγών ΗΚΓ
Το Vue Motion σάς παρέχει εργαλεία προβολής κυματομορφών απαγωγών
ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), συμπεριλαμβανομένης της προβολής ντοσιέ
εξετάσεων στο παράθυρο "Ιστορικό ασθενούς" στην αριστερή πλευρά, της προβολής
κυματομορφής 12 απαγωγών και της προβολής των λεπτομερειών εξέτασης και των
δηλώσεων ερμηνείας στο παράθυρο στη δεξιά πλευρά. Μπορείτε να εμφανίσετε την
τρέχουσα και προηγούμενες εξετάσεις ΗΚΓ σε παράθεση ή τη μία πάνω από την
άλλη.
1. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον ασθενή του οποίου την εξέταση ΗΚΓ
επιθυμείτε να προβάλετε και κάντε κλικ στο όνομα του ασθενούς.
2. Στο παράθυρο Ιστορικό ασθενούς, εντοπίστε την εξέταση ΗΚΓ και κάντε κλικ
για να προβάλετε τις κυματομορφές απαγωγών ΗΚΓ.
Ένα πλέγμα ΗΚΓ εμφανίζει την καρδιακή δραστηριότητα ως τάση (άξονας Υ) σε
σχέση με το χρόνο (άξονας X).
Το Vue Motion εμφανίζει μια προβολή ΗΚΓ 12 απαγωγών, όπου προβάλλονται οι
τρεις διπολικές απαγωγές άκρων (με την ένδειξη I, II, και III), οι τρεις μονοπολικές
απαγωγές άκρων (με την ένδειξη aVR, aVL και aVF) και οι έξι μονοπολικές
απαγωγές θώρακα (με την ένδειξη V1-6).

Note: Το Vue Motion δεν υποστηρίζει την προβολή κυματομορφών απαγωγών
ΗΚΓ σε κινητά τηλέφωνα.
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Επιλογή διάταξης οθόνης
Μπορείτε να προβάλετε ταυτόχρονα κυματομορφές απαγωγών ΗΚΓ δύο εξετάσεων.
Για να επιλέξετε διάταξη, κάντε κλικ στο μενού Επιλογέας Σειράς και κάντε κλικ σε
μία από τις διατάξεις:

.

Χειρισμός κυματομορφών απαγωγών ΗΚΓ
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων χειρισμού εικόνας στο κάτω μέρος της
προβολής εξέτασης για μεγέθυνση/σμίκρυνση, προσθήκη μετρήσεων, αλλαγή
μορφής, αλλαγή απολαβής, αλλαγή ταχύτητας και επαναφορά της προβολής.
Εικονίδιο

Περιγραφή
Δείκτης
Μεγέθυνση/σμίκρυνση της κυματομορφής απαγωγής.
Μενού Μέτρηση—Δυνατότητα μέτρησης των διαφορών μεταξύ δύο
σημείων κατά μήκος της κυματομορφής απαγωγών, αξιολόγησης του
ρυθμού (με διαβήτη), απόκρυψης πλέγματος, απόκρυψης σχολίων και
διαγραφής μετρήσεων.
Μενού Αλλαγή μορφής—Δυνατότητα αλλαγής της μορφής προβολής
απαγωγής.
Μενού Αλλαγή ταχύτ.—Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης της
αναπαράστασης της απόστασης ανά δευτερόλεπτο (mm/s) στον άξονα
X.
Μενού Αλλαγή απολ.—Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης της
αναπαράστασης της απόστασης ανά τάση (mm/mV) στον άξονα Y.
Επαναφορά όλων των αλλαγών στην προεπιλεγμένη προβολή.

l

Ζουμ
Κάντε κλικ στο κουμπί Ζουμ
και σύρετε το ποντίκι προς τα επάνω και προς
τα κάτω για μεγέθυνση και σμίκρυνση σε μια μεμονωμένη κυματομορφή
απαγωγής.
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l

Μέτρηση διαφορών χρόνου και τάσης
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Γραμμή
για τη μέτρηση των διαφορών του
χρόνου και της ανάσπασης μεταξύ δύο σημείων.
a. Από το μενού Μέτρηση

, επιλέξτε Γραμμή

.

b. Κάντε κλικ στην κυματομορφή απαγωγών στο αρχικό σημείο της γραμμής
μέτρησης, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σύρετε προς το
τελικό σημείο.
Σχεδιάζεται μια διακεκομμένη γραμμή και εμφανίζεται ένα σχόλιο που προβάλλει
τις τιμές δευτερόλεπτων (άξονας X) και millivolt (άξονας Υ) καλυπτόμενες από τη
γραμμή.
l

Αξιολόγηση ρυθμού
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Διαστημόμετρο
, για να αξιολογήσετε την
κανονικότητα του ρυθμού, ορίζοντας ένα τμήμα χρόνου και συγκρίνοντας την
καρδιακή δραστηριότητα στην ίδια διάρκεια σε άλλες τοποθεσίες κατά μήκος της
κυματομορφής απαγωγών.
a. Από το μενού Μέτρηση

, επιλέξτε Διαστημόμετρο

.

b. Κάντε κλικ στην κυματομορφή απαγωγών στο αρχικό σημείο του τμήματος που
θέλετε να ορίσετε, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σύρετε
προς το τελικό σημείο.
Εμφανίζεται ένας διαβήτης με ένα σχόλιο σχετικά με τη διάρκεια που
αντιπροσωπεύεται από το συγκεκριμένο τμήμα.
c. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία της κυματομορφής απαγωγών, για
να μετακινήσετε το διαβήτη και να συγκρίνετε το ρυθμό στη συγκεκριμένη
διάρκεια.
l

Απόκρυψη του πλέγματος, των σχολίων και των μετρήσεων
l

l

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Απόκρ. πλέγμ.
στο μενού Μέτρηση
για να αποκρύψετε το πλέγμα στην προβολή απαγωγών.
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Απόκρ. σχολίων
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για να αποκρύψετε τα σχόλια τιμών του μπλοκ στην κάτω δεξιά γωνία της
προβολής και τα σχόλια της τρέχουσας μελέτης.
l

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Απόκρυψη μετρήσεων

στο μενού Μέτρηση

, για να αποκρύψετε όλες τις μετρήσεις που έχετε προσθέσει στην
κυματομορφή απαγωγών.
l

Διαγραφή γραφικών
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Διαγραφή μετρήσεων
όλες τις μετρήσεις που έχετε προσθέσει.

l

, για να διαγράψετε

Αλλαγή της μορφής
Χρησιμοποιήστε το μενού Αλλαγή μορφής
, για να αλλάξετε τη μορφή της
προβολής απαγωγών. Από προεπιλογή, η εξέταση ανοίγει με διάταξη απαγωγών
3 x 4 (κάθε απαγωγή αντιπροσωπεύει 2,5 δευτερόλεπτα), μαζί με μια απαγωγή
μεγαλύτερου ρυθμού (που αντιπροσωπεύει 10 δευτερόλεπτα) στο κάτω μέρος
(μορφή 3 x 4 + 1). Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή σε 3 x 4 + 3, 3 x 4, 6 x 2 ή
12 x 1.
Σε μορφές που εμφανίζουν απαγωγές μεγαλύτερου ρυθμού στο κάτω μέρος της
προβολής, μπορείτε να σύρετε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες απαγωγές στο
κάτω μέρος της προβολής, για να δείτε και τα 10 δευτερόλεπτα.

l

Αλλαγή της ταχύτητας
Χρησιμοποιήστε το μενού Αλλαγή ταχύτητηας
, για να αλλάξετε την
έντυπη αναπαράσταση της ταχύτητας της προβολής. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα
είναι 25 mm/s. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη ταχύτητα σε 12,5, 50, 100
ή 200 mm/s. Τα σχόλια στην κάτω αριστερή γωνία αλλάζουν ώστε να
αντικατοπτρίζουν τις νέες τιμές ανά μπλοκ πλέγματος.

l

Αλλαγή της απολαβής
Χρησιμοποιήστε το μενού Αλλαγή απολαβής
, για να αλλάξετε την
αναπαράσταση της απολαβής στην προβολή. Η προεπιλογή είναι 10 mm/mV.
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη απολαβή σε 5, 20 ή 50 mm/mV. Τα σχόλια
στην κάτω αριστερή γωνία αλλάζουν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις νέες τιμές ανά
ένα μπλοκ πλέγματος.
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Προβολή λεπτομερειών ερμηνείας
Το δεξί παράθυρο εμφανίζει τις πληροφορίες που προέρχονται από τη συσκευή ΗΚΓ
που χρησιμοποιείται για την εξέταση. Το παράθυρο εμφανίζει λεπτομέρειες που
σχετίζονται με τη μελέτη (για παράδειγμα, αριθμός εισαγωγής, παραπέμπων ιατρός
κ.λπ.), τις τιμές ερμηνείας και την αυτοματοποιημένη ερμηνεία που παρέχεται από τη
συσκευή.

Πρόσθετες λειτουργίες
Note: Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται να μην
βλέπετε όλες αυτές τις επιλογές.
Όνομα

Εικονίδιο

Λειτουργία

Συνομιλία

Επιτρέπει την αποστολή και λήψη
μηνυμάτων κειμένου. Βλ.

Αρχική
πιστότητα για
την τρέχουσα
ενεργή εικόνα

Εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα σε μορφή
χωρίς απώλειες.

Πλήρης οθόνη

Μεγεθύνει την περιοχή προβολής εικόνας
(δυνατότητα διαμόρφωσης).

Αποθήκευση
εικόνας

Αποθηκεύει την εξέταση στον τοπικό
υπολογιστή σας.
Δημιουργείται ένα αρχείο zip που περιέχει
τα αρχεία της εξέτασης (αρχεία DICOMDIR
και JPEG).

Email

Στέλνει ένα email με μια σύνδεση στην
εξέταση.
Όταν ο παραλήπτης του email κάνει κλικ
στη σύνδεση, ο ίδιος ασθενής και η εξέταση
ανοίγουν στο Vue Motion (αφού γίνει
σύνδεση).
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Όνομα
Κοινή χρήση

Εικονίδιο

Λειτουργία
Για χρήστες με τις κατάλληλες επιλογές και
δικαιώματα.
Επιτρέπει την κοινή χρήση εξετάσεων με
άλλα άτομα.

Προηγμένο
πρόγραμμα
προβολής
(Διατίθεται μόνο
κατά τη χρήση
του
MICROSOFT
INTERNET
EXPLORER)
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Ανοίγει την ίδια εξέταση στο πρόγραμμαπελάτη Vue PACS, για να κάνει διαθέσιμο
όλο το εύρος των επιλογών προβολής.
Note: Εάν το πρόγραμμα-πελάτης Vue
PACS δεν είναι εγκατεστημένο στον
υπολογιστή σας, εκτελείται αυτόματα η
διαδικασία εγκατάστασης.
Χρησιμοποιήστε τον INTERNET
EXPLORER για να εκκινήσετε το
πρόγραμμα-πελάτη Vue PACS.
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Η δυνατότητα κοινής χρήσης επιτρέπει στους χρήστες της Πύλης Explorer να
κοινοποιούν περιεχόμενο απεικόνισης εξετάσεων σε άλλα άτομα, τα οποία ενδέχεται
να είναι χρήστες ή μη χρήστες του συστήματος. Στη συνέχεια, οι παραλήπτες
κοινοποίησης έχουν πρόσβαση στην εξέταση μέσω web.
Εάν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε να κοινοποιείτε εξετάσεις σε άλλους
χρήστες. Συνήθως, κοινοποιείτε εξετάσεις σε άτομα που είναι ήδη εγγεγραμμένα
στο σύστημα, για παράδειγμα, παραπέμποντες ιατρούς.
Μπορείτε επίσης να κοινοποιείτε εξετάσεις σε άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα
στο σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να τους αποστείλετε ένα email
όπου θα τους ζητάτε να εγγραφούν στο σύστημα. Αφού εγγραφούν και
ενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους, μπορούν να προβάλουν την εξέταση.
Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται επίσης να μπορείτε
να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης και να τον στείλετε στο συγκεκριμένο
άτομο. Στη συνέχεια, το άτομο χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και άλλα στοιχεία
ταυτοποίησης για να αποκτήσει πρόσβαση στην εξέταση.
Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια στα εξής σενάρια:
l

l

Εάν θέλετε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό που δεν είναι εγγεγραμμένος
στο σύστημα, μπορείτε να του αποστείλετε μια σύνδεση προς την εξέταση και τον
κωδικό που θα χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει πρόσβαση στην εξέταση.
Εάν θέλετε να κοινοποιήσετε μια εξέταση σε έναν ασθενή, μπορείτε να του
αποστείλετε μια σύνδεση προς την εξέταση και τον κωδικό που θα χρησιμοποιήσει
για να αποκτήσει πρόσβαση στην εξέταση. Στη συνέχεια, ο ασθενής μπορεί να
αποστείλει τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης σε διαφορετικό ιατρό για να
λάβει μια δεύτερη γνώμη.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε μια λίστα εξετάσεων που έχουν κοινοποιηθεί για έναν
ασθενή και να ακυρώσετε την κοινή χρήση αυτών των εξετάσεων.
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l

Κοινή χρήση εξέτασης με εγγεγραμμένο χρήστη στη σελίδα 37

l

Κοινή χρήση εξέτασης με μη εγγεγραμμένο χρήστη στη σελίδα 40

l

Κοινή χρήση εξέτασης με οποιονδήποτε στη σελίδα 43

l

Προβολή λίστας κοινόχρηστων εξετάσεων στη σελίδα 45

l

Ακύρωση της κοινής χρήσης εξέτασης στη σελίδα 46

l

Προβολή εξετάσεων που κοινοποιούνται σε εσάς στη σελίδα 47

Ενεργοποίηση πρόσβασης ασθενούς σε
εξετάσεις
Εάν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε να παρέχετε στους ασθενείς
πρόσβαση για προβολή των εξετάσεών τους μέσω web.
1. Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
l

l

Επιλέξτε τον σχετικό ασθενή και κατόπιν επιλέξτε Κοινή χρήση > Διαχείριση
λογαριασμού ασθενούς από τη γραμμή μενού.
Από τη λίστα ασθενών, κάντε δεξί κλικ στον ασθενή και επιλέξτε Διαχείριση
λογαριασμού ασθενούς.

Εμφανίζεται το παράθυρο Δικαιώματα πρόσβασης ασθενούς.
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2. Εισαγάγει τη διεύθυνση email του ασθενούς. Αυτή η διεύθυνση email
χρησιμοποιείται από τον ασθενή για σύνδεση στο σύστημα.
Εάν ο ασθενής δεν έχει διεύθυνση email, αφήστε το κενό.
3. Εάν θέλετε να αποστείλετε στον ασθενή έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης
για πρόσβαση σε εξετάσεις, εισαγάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του
ασθενούς.
Note: Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται να
μην βλέπετε αυτήν την επιλογή.
4. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ενεργοποίηση πρόσβασης ασθενούς είναι
επιλεγμένη και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
5. Εμφανίζεται το παράθυρο Ενεργή πρόσβαση ασθενούς, με προβολή του
ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του ασθενούς. Η σελίδα περιέχει
επίσης μια σύνδεση προς την ιστοσελίδα.
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6. Κάντε κλικ στο σύμβολο

για να εκτυπώσετε τη σελίδα ή κάντε κλικ στο

σύμβολο
για να αντιγράψετε μια σύνδεση προς την εξέταση στο πρόχειρο.
Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε αυτή τη σύνδεση σε ένα email και να
την αποστείλετε στον ασθενή, εάν απαιτείται.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να κλείσετε το παράθυρο. Αποστέλλεται ένα
email στον ασθενή, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
Note: Εάν το email αποστέλλεται στους γονείς ή τους κηδεμόνες του
ασθενούς, η διατύπωση είναι ελαφρώς διαφορετική από τη διατύπωση που
χρησιμοποιείται όταν το email αποστέλλεται απευθείας στον ασθενή.

Κοινή χρήση εξέτασης με εγγεγραμμένο
χρήστη
1. Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
l

l

l

Στην καρτέλα Εξερεύνηση αρχείων, επιλέξτε την εξέταση που θέλετε να
κοινοποιήσετε και επιλέξτε Κοινή χρήση > Κοινή χρήση εξέτασης από τη
γραμμή μενού ή κάντε δεξί κλικ στο μενού.
Από τη λίστα ασθενών, κάντε δεξί κλικ στον ασθενή και επιλέξτε Κοινή χρήση
εξέτασης.
Από την προβολή εξέτασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση
γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Κοινή χρήση.

στη

Εμφανίζεται το παράθυρο Κοινή χρήση εξέτασης.
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Ενδέχεται να εμφανιστούν επιπλέον μέθοδοι κοινής χρήσης, ανάλογα με τον
τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας. Εάν εμφανίζεται η ακόλουθη επιλογή,
επιλέξτε Κάποιος με λογαριασμό.

2. Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
l

Κάντε κλικ στο πλαίσιο Όνομα και πληκτρολογήστε τουλάχιστον δύο
διαδοχικούς χαρακτήρες του ονόματος στο πλαίσιο αναζήτησης. Στη
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συνέχεια, επιλέξτε το όνομα από την πτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται.
l

Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του παραλήπτη στο πλαίσιο Διεύθυνση email.
Note: Μην εισαγάγετε πληροφορίες τόσο στο πλαίσιο Όνομα όσο και στο
πλαίσιο Διεύθυνση email. Εάν επιλέξετε ένα χρήστη από την αναπτυσσόμενη
λίστα και αυτό το άτομο έχει ένα email στο σύστημα, το email εμφανίζεται
αυτόματα στο πλαίσιο Διεύθυνση email.
Εάν εισαγάγετε μια διεύθυνση email που δεν υπάρχει στο σύστημα, αυτή
καταχωρίζεται ως email ενός χρήστη-επισκέπτη (ο χρήστης που δεν έχει
λογαριασμό στο σύστημα, αλλά του χορηγείται πρόσβαση στο περιεχόμενο
της εξέτασης).

3. Προαιρετικά – εισαγάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στο
πλαίσιο Αριθμός κινητού τηλεφώνου. Εάν έχει διαμορφωθεί η επιλογή χρήσης
κωδικών πρόσβασης μίας χρήσης, ένα μήνυμα κειμένου με έναν κωδικό
πρόσβασης μίας χρήσης θα αποσταλεί στον παραλήπτη όταν συνδεθεί.
4. Κάντε κλικ στο διπλό βέλος Επιλογές κοινής χρήσης για να ορίσετε τις
ακόλουθες επιλογές:
l

Τον αριθμό των ημερών για τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση.

l

Εάν ο παραλήπτης επιτρέπεται να κοινοποιήσει περαιτέρω την εξέταση.

l

Εάν τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς δεν είναι ορατά στην μελέτη όταν
προβάλλεται από τον παραλήπτη.
Note: Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται να
μην εμφανίζονται όλες αυτές οι επιλογές.

5. Κάντε κλικ στη σύνδεση για να διαβάσετε τις επιπτώσεις ασφαλείας της κοινής
χρήσης ιατρικών πληροφοριών. Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να
υποδείξετε ότι κατανοείτε αυτές τις επιπτώσεις.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο. Εμφανίζεται η σελίδα Στοιχεία επικοινωνίας.
7. Εάν έχετε ήδη εισαγάγει μια διεύθυνση email για τον παραλήπτη, αυτή
εμφανίζεται στο πλαίσιο Διεύθυνση email. Εάν δεν εμφανίζεται καμία διεύθυνση
email, μπορείτε να την προσθέσετε τώρα και να συντάξετε ένα μήνυμα στο
πλαίσιο Μήνυμα.
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Εάν αποφασίσετε να μην αποστείλετε ένα email πρόσκλησης στον παραλήπτη,
επιλέξτε Να μην αποσταλεί.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρ. Εμφανίζεται το παράθυρο σύνοψης Κοινή
χρήση εξέτασης.
Εάν αποφασίσετε να αποστείλετε ένα email στον παραλήπτη, η σύνοψη αναφέρει
ότι το email στάλθηκε.
9. Κάντε κλικ στο σύμβολο

για να εκτυπώσετε μια πρόσκληση για προβολή της

εξέτασης ή κάντε κλικ στο σύμβολο
για να αντιγράψετε μια σύνδεση προς
την εξέταση στο πρόχειρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε αυτή τη
σύνδεση σε ένα email και να την αποστείλετε στον παραλήπτη, εάν απαιτείται.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να κλείσετε το παράθυρο.

Κοινή χρήση εξέτασης με μη
εγγεγραμμένο χρήστη
Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται να μπορείτε να
κοινοποιείτε εξετάσεις σε άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο σύστημα. Για
παράδειγμα, εάν θέλετε να συμβουλευτείτε ένα συγκεκριμένο ιατρό. Σε αυτήν την
περίπτωση, εμφανίζεται η ακόλουθη επιλογή στη σελίδα Μέθοδος κοινής χρήσης:

Εάν αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται, δεν μπορείτε να κοινοποιήσετε εξετάσεις σε
συγκεκριμένους χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί στο σύστημα.
Για να κοινοποιήσετε μια εξέταση σε μη εγγεγραμμένο χρήστη:
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1. Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
l

l

l

Στην καρτέλα Εξερεύνηση αρχείων, επιλέξτε την εξέταση που θέλετε να
κοινοποιήσετε και επιλέξτε Κοινή χρήση > Κοινή χρήση εξέτασης από τη
γραμμή μενού ή κάντε δεξί κλικ στο μενού.
Από τη λίστα ασθενών, κάντε δεξί κλικ στον ασθενή και επιλέξτε Κοινή χρήση
εξέτασης.
Από την προβολή εξέτασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση
γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Κοινή χρήση.

στη

Εμφανίζεται το παράθυρο Κοινή χρήση εξέτασης.

2. Στο παράθυρο Κοινή χρήση εξέτασης, επιλέξτε Κάποιος χωρίς λογαριασμό (με
κωδικό).
3. Στην ενότητα Εισαγάγετε στοιχεία χρήστη, εισαγάγετε το επώνυμο και το
Αναγνωριστικό εθνικού παρόχου (NPI) του ιατρού.
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Note: Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται να
χρειαστεί να εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση email ή την ημερομηνία
γέννησης του ιατρού.
4. Κάντε κλικ στο διπλό βέλος Επιλογές κοινής χρήσης για να ορίσετε τις
ακόλουθες επιλογές:
l

l

l

Τον αριθμό των ημερών για τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση.
Εάν τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς δεν είναι ορατά στην μελέτη όταν
προβάλλεται από τον παραλήπτη.
Πόσες φορές είναι δυνατή η κοινή χρήση της εξέτασης.
Note: Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται να
μην εμφανίζονται όλες αυτές οι επιλογές.

5. Κάντε κλικ στη σύνδεση για να διαβάσετε τις επιπτώσεις ασφαλείας της κοινής
χρήσης ιατρικών πληροφοριών. Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να
υποδείξετε ότι κατανοείτε αυτές τις επιπτώσεις.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο. Εμφανίζεται η σελίδα Στοιχεία επικοινωνίας.
7. Εάν έχετε ήδη εισαγάγει μια διεύθυνση email για τον παραλήπτη, αυτή
εμφανίζεται στο πλαίσιο Διεύθυνση email. Εάν δεν εμφανίζεται καμία διεύθυνση
email, μπορείτε να την προσθέσετε τώρα και να εισαγάγετε ένα μήνυμα στο
πλαίσιο Μήνυμα.
Εάν αποφασίσετε να μην αποστείλετε ένα email πρόσκλησης στον παραλήπτη,
επιλέξτε Να μην αποσταλεί.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κωδικού. Εμφανίζεται το παράθυρο
σύνοψης Κοινή χρήση εξέτασης, όπου προβάλλονται τα στοιχεία ταυτοποίησης
του παραλήπτη, ο κωδικός πρόσβασης και μια σύνδεση προς την εξέταση. Το
παράθυρο ενδέχεται επίσης να δείχνει πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
κωδικός.
Εάν αποφασίσετε να αποστείλετε ένα email στον παραλήπτη, η σύνοψη αναφέρει
ότι το email στάλθηκε.
9. Κάντε κλικ στο σύμβολο

για να εκτυπώσετε μια πρόσκληση για προβολή της

εξέτασης ή κάντε κλικ στο σύμβολο
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την εξέταση στο πρόχειρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε αυτή τη
σύνδεση σε ένα email και να την αποστείλετε στον παραλήπτη, εάν απαιτείται.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να κλείσετε το παράθυρο.

Κοινή χρήση εξέτασης με οποιονδήποτε
Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται να μπορείτε να
κοινοποιήσετε τις εξετάσεις σε οποιονδήποτε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να
κοινοποιήσετε μια εξέταση σε έναν ασθενή, μπορείτε να του αποστείλετε μια
σύνδεση προς την εξέταση και τον κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, ο ασθενής
μπορεί να αποστείλει τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης σε διαφορετικό ιατρό για
να λάβει μια δεύτερη γνώμη. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται η ακόλουθη
επιλογή στη σελίδα Μέθοδος κοινής χρήσης:

Εάν δεν εμφανιστεί αυτή η επιλογή, δεν μπορείτε να κοινοποιήσετε τις εξετάσεις σε
κανέναν.
Για να κοινοποιήσετε μια εξέταση σε οποιονδήποτε:
1. Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
l

l

l

Στην καρτέλα Εξερεύνηση αρχείων, επιλέξτε την εξέταση που θέλετε να
κοινοποιήσετε και επιλέξτε Κοινή χρήση > Κοινή χρήση εξέτασης από τη
γραμμή μενού ή κάντε δεξί κλικ στο μενού.
Από τη λίστα ασθενών, κάντε δεξί κλικ στον ασθενή και επιλέξτε Κοινή χρήση
εξέτασης.
Από την προβολή εξέτασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση
γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Κοινή χρήση.

στη

Εμφανίζεται το παράθυρο Κοινή χρήση εξέτασης.
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2. Στο παράθυρο Κοινή χρήση εξέτασης, επιλέξτε Οποιοσδήποτε (με κωδικό).
3. Κάντε κλικ στο διπλό βέλος Επιλογές κοινής χρήσης για να ορίσετε τις
ακόλουθες επιλογές:
l

l

l

Τον αριθμό των ημερών για τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση.
Εάν τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς δεν είναι ορατά στην μελέτη όταν
προβάλλεται από τον παραλήπτη.
Πόσες φορές είναι δυνατή η κοινή χρήση της εξέτασης.
Note: Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται να
μην εμφανίζονται όλες αυτές οι επιλογές.

4. Κάντε κλικ στη σύνδεση για να διαβάσετε τις επιπτώσεις ασφαλείας της κοινής
χρήσης ιατρικών πληροφοριών. Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να
υποδείξετε ότι κατανοείτε αυτές τις επιπτώσεις.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο. Εμφανίζεται η σελίδα Στοιχεία επικοινωνίας.
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6. Εάν θέλετε να αποστείλετε ένα email πρόσκλησης στον παραλήπτη, εισαγάγετε
μια διεύθυνση email στο πλαίσιο Διεύθυνση email. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα
μήνυμα στο πλαίσιο Μήνυμα.
Εάν αποφασίσετε να μην αποστείλετε ένα email πρόσκλησης στον παραλήπτη,
επιλέξτε Να μην αποσταλεί.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κωδικού. Εμφανίζεται το παράθυρο
σύνοψης Κοινή χρήση εξέτασης, το οποίο δείχνει τον κωδικό πρόσβασης και μια
σύνδεση προς την εξέταση. Το παράθυρο ενδέχεται επίσης να δείχνει πόσες
φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός.
Εάν αποφασίσετε να αποστείλετε ένα email στον παραλήπτη, η σύνοψη αναφέρει
ότι το email στάλθηκε.
8. Κάντε κλικ στο σύμβολο

για να εκτυπώσετε μια πρόσκληση για προβολή της

εξέτασης ή κάντε κλικ στο σύμβολο
για να αντιγράψετε τη σύνδεση προς την
εξέταση στο πρόχειρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε αυτή τη σύνδεση
σε ένα email και να την αποστείλετε στον παραλήπτη, εάν απαιτείται.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να κλείσετε το παράθυρο.

Προβολή λίστας κοινόχρηστων
εξετάσεων
Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα εξετάσεων που έχουν κοινοποιηθεί για έναν
ασθενή.
1. Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
l

l

l

Στην καρτέλα Εξερεύνηση αρχείων, επιλέξτε μια κοινόχρηστη εξέταση και
επιλέξτε Κοινή χρήση > Διαχείριση υπάρχουσας κοινής χρήσης από τη
γραμμή μενού ή κάντε δεξί κλικ στο μενού.
Από τη λίστα ασθενών, κάντε δεξί κλικ στον ασθενή και επιλέξτε Διαχείριση
υπάρχουσας κοινής χρήσης.
Από την προβολή εξέτασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση
στη
γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Διαχείριση υπάρχουσας κοινής χρήσης

Εμφανίζεται το παράθυρο Διαχείριση υπάρχουσας κοινής χρήσης.
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2. Για κάθε εξέταση που κοινοποιήθηκε για τον ασθενή, μπορείτε να προβάλετε τις
εξής πληροφορίες:
l

Ποιος κοινοποίησε την εξέταση

l

Την ημερομηνία κοινοποίησής της

l

l

Την ημερομηνία λήξης της κοινοποίησης ή πόσες φορές μπορεί να
κοινοποιηθεί η εξέταση
Σε ποιον κοινοποιήθηκε η εξέταση ή τον κωδικό πρόσβασης που
χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην εξέταση.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την κοινή χρήση μιας εξέτασης ή να ακυρώσετε
την κοινή χρήση όλων των εξετάσεων για τον ασθενή. Ανατρέξτε στην ενότητα
Ακύρωση της κοινής χρήσης εξέτασης κάτω από για περισσότερες πληροφορίες.

Ακύρωση της κοινής χρήσης εξέτασης
Μπορείτε να ακυρώσετε την κοινή χρήση μιας εξέτασης ή να ακυρώσετε την κοινή
χρήση όλων των εξετάσεων για έναν ασθενή.
1. Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
l

l

Στην καρτέλα Εξερεύνηση αρχείων, επιλέξτε μια κοινόχρηστη εξέταση και
επιλέξτε Κοινή χρήση > Διαχείριση υπάρχουσας κοινής χρήσης από τη
γραμμή μενού ή κάντε δεξί κλικ στο μενού.
Από τη λίστα ασθενών, κάντε δεξί κλικ στον ασθενή και επιλέξτε Διαχείριση
υπάρχουσας κοινής χρήσης.
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l

Από την προβολή εξέτασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση
στη
γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Διαχείριση υπάρχουσας κοινής χρήσης

Εμφανίζεται το παράθυρο Διαχείριση υπάρχουσας κοινής χρήσης.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο
στα δεξιά κάθε σειράς που θέλετε να ακυρώσετε.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση όλων, για να ακυρώσετε όλες τις εξετάσεις
για τον ασθενή.

Προβολή εξετάσεων που κοινοποιούνται
σε εσάς
Εάν μια εξέταση έχει κοινοποιηθεί σε εσάς, συνήθως χρησιμοποιείτε τη σύνδεση που
σας αποστέλλεται μέσω email για να συνδεθείτε και να την προβάλετε.
Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του συστήματός σας, ενδέχεται επίσης να μπορείτε
να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξετάσεις απευθείας από την καρτέλα Εξερεύνηση
αρχείων με χρήση κωδικού πρόσβασης.
1. Στην καρτέλα Εξερεύνηση αρχείων, επιλέξτε Κοινή χρήση > Πρόσβαση στην
εξέταση με κωδικό από τη γραμμή μενού.
Note: Αυτό το κουμπί δεν εμφανίζεται εάν δεν έχει γίνει κοινή χρήση
εξετάσεων μαζί σας.
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2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας παρέχεται και την ημερομηνία
γέννησής σας και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
Η κοινόχρηστη εξέταση εμφανίζεται για προβολή.
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Το εύρος λειτουργιών και το περιβάλλον εργασίας του Vue Motion έχει
προσαρμοστεί για κινητές συσκευές.
Η εφαρμογή είναι αυτο-αναπτυσσόμενη σχεδόν σε οποιαδήποτε συσκευή με
δυνατότητα εκτέλεσης ενός προγράμματος περιήγησης web, συμπεριλαμβανομένης
της τεχνολογίας επικυρωμένων κινητών συσκευών, όπως είναι οι συσκευές APPLE
IPAD, APPLE IPHONE, SAMSUNG GALAXY S, SAMSUNG GALAXY NOTE.

Συστάσεις προβολής
Βεβαιωθείτε ότι η γωνία προβολής είναι η βέλτιστη για τη συσκευή (ανατρέξτε στους
πίνακες σύνοψης αποτελεσμάτων δοκιμών επιδόσεων για κάθε συσκευή στην
ενότητα Επικυρωμένες φορητές και κινητές συσκευές στη σελίδα 51).
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
αντανακλάσεις.
Δοκιμή φωτισμού περιβάλλοντος
Πραγματοποιήστε την ακόλουθη δοκιμή σε φωτισμό περιβάλλοντος:
l

l

Προβάλετε το μοτίβο δοκιμής TG18-AD σε μεγέθυνση 100% σύμφωνα με τα
σχόλια μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, το προεπιλεγμένο παράθυρο και το κέντρο των
4096 και 2048 αντίστοιχα.
Εξετάστε το μοτίβο ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές χαμηλής αντίθεσης
είναι ορατές κατά μήκος των σειρών 5 και 6 (για παράδειγμα, δύο κάτω σειρές),
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Λάβετε υπόψη ότι η εικόνα είναι πολύ πιο
αχνή όταν προβάλλεται στο Apple® iPhone® 4S, καθώς σε αυτό το έγγραφο έχει
ενισχυθεί για λόγους απεικόνισης.
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l

l

l

l

l

l

l

Η ορατότητα των γραμμών χαμηλής αντίθεσης κατά μήκος των σειρών 5 και 6 του
μοτίβου ελέγχου TG18-AD υποδεικνύει ότι ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι σε
ικανοποιητικό επίπεδο για προβολή στη συσκευή (π.χ. < 32 Lux) και ότι ο έλεγχος
είναι επιτυχής. Επαναλάβετε αυτή τη δοκιμή κάθε 20 λεπτά.
Σε περίπτωση αποτυχίας της δοκιμής φωτισμού περιβάλλοντος, θα πρέπει να
εφαρμόσετε τις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες και να εκτελέσετε ξανά τη
δοκιμή φωτισμού περιβάλλοντος:
Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινότητα της οθόνης έχει οριστεί στο 100%. Σε αντίθετη
περίπτωση, δεν θα μπορείτε να δείτε το μοτίβο δοκιμής σωστά. Η αυτόματη
φωτεινότητα θα πρέπει επίσης να απενεργοποιηθεί.
Επαληθεύστε ότι η συσκευή προβάλλεται στη βέλτιστη γωνία προβολής της
(ανατρέξτε στους πίνακες σύνοψης αποτελεσμάτων δοκιμών επιδόσεων για κάθε
συσκευή στην ενότητα Επικυρωμένες φορητές και κινητές συσκευές στην
επόμενη σελίδα).
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
αντανακλάσεις.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν φέρει δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα
σημάδια/εμπόδια. Εάν χρειάζεται, σκουπίστε την ή διαφορετικά αφαιρέστε τα
εμπόδια.
Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι περιορισμένος. Οι συνιστώμενες
συνθήκες προβολής είναι ένα σκοτεινό περιβάλλον, μακριά από λαμπτήρες
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φθορισμού οροφής και εξωτερικά παράθυρα. Μετακινηθείτε σε μια περιοχή με τις
κατάλληλες συνθήκες φωτισμού.
Εάν όλες οι ενέργειες αποτύχουν, οι εικόνες δεν θα πρέπει να προβληθούν στη
συσκευή σας.

Επικυρωμένες φορητές και κινητές
συσκευές
Ακολουθεί μια λίστα με επικυρωμένες συσκευές για την ανάγνωση εξετάσεων με το
Vue Motion μέσω φορητών και κινητών συσκευών:
l

SAMSUNG GALAXY NOTE
l

l

l

l

SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 στην επόμενη σελίδα

SAMSUNG GALAXY S
l

SAMSUNG GALAXY S III στη σελίδα 54

l

SAMSUNG GALAXY S 4 στη σελίδα 57

l

SAMSUNG GALAXY S 5 στη σελίδα 60

l

SAMSUNG GALAXY S 6 στη σελίδα 63

l

SAMSUNG GALAXY S 7 στη σελίδα 66

APPLE IPAD
l

APPLE IPAD 2 στη σελίδα 68

l

APPLE IPAD 3 στη σελίδα 72

l

APPLE IPAD 4 στη σελίδα 75

l

APPLE IPAD AIR στη σελίδα 78

l

APPLE IPAD AIR2 στη σελίδα 81

APPLE IPHONE
l

APPLE IPHONE 4S στη σελίδα 85

l

APPLE IPHONE 5 στη σελίδα 87
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l

APPLE IPHONE 6 στη σελίδα 90

l

APPLE IPHONE 6S στη σελίδα 93

l

APPLE IPHONE SE στη σελίδα 96

Πρόσθετες συσκευές ενδέχεται να κυκλοφορούν περιστασιακά. Για περαιτέρω
λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το προσωπικό της Carestream.
Στις συνδεδεμένες ενότητες συνοψίζονται τα αποτελέσματα δοκιμών επιδόσεων για
τις επικυρωμένες κινητές συσκευές.
Note: Η Carestream συνιστά η ανάγνωση εξετάσεων με το Vue Motion σε
φορητές και κινητές συσκευές να πραγματοποιείται μόνο στη λειτουργία χωρίς
απώλειες.

SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 39 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 18 Lux ελαχιστοποιεί τη διάχυτη
ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής με
τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός θόρυβος.
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος κάτω από

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα καταργώντας την επιλογή στο
πλαίσιο ελέγχου "Αυτόματη φωτεινότητα". Αυτή η ρύθμιση βρίσκεται στις
ρυθμίσεις Εμφάνιση > Φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 7000 mAh.
Έως και 8 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
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παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
l

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού.

Επικοινωνίες
l

l

Μοντέλο Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz),
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τιμές για μια συσκευή SAMSUNG GALAXY
NOTE 10.1 που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με διαφορετικά
σενάρια λήψης σήματος:
Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (75 dBm)

Καταχωρισμένη παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

2

5,1

Χρόνος έως την πρώτη εικόνα

12

8,3

Χρόνος για την αντικατάσταση
εξέτασης

4

2,2

Ρυθμός καρέ κινηματογραφικής
προβολής

8,5

9,5

Ρυθμός καρέ ρύθμισης παραθύρου

8,2

13,5

Λανθάνων χρόνος δικτύου

47 ms

47 ms

SAMSUNG GALAXY S III
Περιγραφή
δοκιμής
Απόκριση
λαμπρότητας

Αποτελέσματα και συστάσεις
Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
κάτω από

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 36 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 20 Lux ελαχιστοποιεί τη διάχυτη
ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής με
τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το SAMSUNG GALAXY S III. Χρησιμοποιήστε την
ίδια διαδικασία όπως στα SAMSUNG GALAXY S 4, SAMSUNG GALAXY S 5,
SAMSUNG GALAXY S 6 και SAMSUNG GALAXY S 7.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα καταργώντας την επιλογή στο
πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στις ρυθμίσεις Εμφάνιση > Φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
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τέρμα προς τα δεξιά).

l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το SAMSUNG GALAXY S III. Τα
αποτελέσματα δοκιμών επιδόσεων για τα SAMSUNG GALAXY S 4 και SAMSUNG
GALAXY S 5 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 2100 mAh.

l

Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων.
Ο έλεγχος περιελάμβανε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας του SAMSUNG
GALAXY S III κατά τη συνεχή προβολή εικόνων CT μέσω Wi-Fi. Η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς
άλλους παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

l

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

2,5G: (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

l

3G: (HSPA＋ 21Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

l

WiFi a/b/g/n, WiFi HT40
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Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή SAMSUNG GALAXY που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και
3G με διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (90 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

2,6

2,1

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

5,3

5,7

6,3

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

4,1

4,3

4,8

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

7,6

14

6,3

Λανθάνων χρόνος δικτύου

77,6 ms

40,6 ms

149 ms

SAMSUNG GALAXY S 4
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 36 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%
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Περιγραφή
δοκιμής
Θόρυβος

Αποτελέσματα και συστάσεις
Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 200 Lux ελαχιστοποιεί τη
διάχυτη ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της
συσκευής με τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός
θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το SAMSUNG GALAXY S III. Χρησιμοποιήστε την
ίδια διαδικασία όπως στα SAMSUNG GALAXY S 4, SAMSUNG GALAXY S 5,
SAMSUNG GALAXY S 6 και SAMSUNG GALAXY S 7.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα καταργώντας την επιλογή στο
πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στις ρυθμίσεις Εμφάνιση > Φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).
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l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το SAMSUNG GALAXY S III. Τα
αποτελέσματα δοκιμών επιδόσεων για τα SAMSUNG GALAXY S 4 και SAMSUNG
GALAXY S 5 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 2100 mAh.

l

Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων.
Ο έλεγχος περιελάμβανε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας του SAMSUNG
GALAXY S III κατά τη συνεχή προβολή εικόνων CT μέσω Wi-Fi. Η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς
άλλους παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

l

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

2,5G: (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

l

3G: (HSPA＋ 21Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

l

WiFi a/b/g/n, WiFi HT40

Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή SAMSUNG GALAXY που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και
3G με διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
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Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (90 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

2,6

2,1

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

5,3

5,7

6,3

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

4,1

4,3

4,8

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

7,6

14

6,3

Λανθάνων χρόνος δικτύου

77,6 ms

40,6 ms

149 ms

SAMSUNG GALAXY S 5
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 45 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 400 Lux ελαχιστοποιεί τη
διάχυτη ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της
συσκευής με τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός
θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το SAMSUNG GALAXY S III. Χρησιμοποιήστε την
ίδια διαδικασία όπως στα SAMSUNG GALAXY S 4, SAMSUNG GALAXY S 5,
SAMSUNG GALAXY S 6 και SAMSUNG GALAXY S 7.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα καταργώντας την επιλογή στο
πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στις ρυθμίσεις Εμφάνιση > Φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

6K9272 │ 2018-01-04

61

Υποστήριξη κινητών συσκευών

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το SAMSUNG GALAXY S III. Τα
αποτελέσματα δοκιμών επιδόσεων για τα SAMSUNG GALAXY S 4 και SAMSUNG
GALAXY S 5 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 2100 mAh.

l

Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων.
Ο έλεγχος περιελάμβανε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας του SAMSUNG
GALAXY S III κατά τη συνεχή προβολή εικόνων CT μέσω Wi-Fi. Η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς
άλλους παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

l

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

2,5G: (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

l

3G: (HSPA＋ 21Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

l

WiFi a/b/g/n, WiFi HT40

Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή SAMSUNG GALAXY που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και
3G με διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (90 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

2,6

2,1

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

5,3

5,7

6,3
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Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (90 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

4,1

4,3

4,8

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

7,6

14

6,3

Λανθάνων χρόνος δικτύου

77,6 ms

40,6 ms

149 ms

SAMSUNG GALAXY S 6
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 45 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 400 Lux ελαχιστοποιεί τη
διάχυτη ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της
συσκευής με τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός
θόρυβος.
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος κάτω από

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το SAMSUNG GALAXY S III. Χρησιμοποιήστε την
ίδια διαδικασία όπως στα SAMSUNG GALAXY S 4, SAMSUNG GALAXY S 5,
SAMSUNG GALAXY S 6 και SAMSUNG GALAXY S 7.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα καταργώντας την επιλογή στο
πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στις ρυθμίσεις Εμφάνιση > Φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το SAMSUNG GALAXY S III. Τα
αποτελέσματα δοκιμών επιδόσεων για τα SAMSUNG GALAXY S 4 και SAMSUNG
GALAXY S 5 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
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Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 2100 mAh.

l

Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων.
Ο έλεγχος περιελάμβανε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας του SAMSUNG
GALAXY S III κατά τη συνεχή προβολή εικόνων CT μέσω Wi-Fi. Η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς
άλλους παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

l

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

2,5G: (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

l

3G: (HSPA＋ 21Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

l

WiFi a/b/g/n, WiFi HT40

Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή SAMSUNG GALAXY που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και
3G με διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (90 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

2,6

2,1

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

5,3

5,7

6,3

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

4,1

4,3

4,8

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

7,6

14

6,3

Λανθάνων χρόνος δικτύου

77,6 ms

40,6 ms

149 ms
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SAMSUNG GALAXY S 7
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
κάτω από

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 39 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 320 Lux ελαχιστοποιεί τη
διάχυτη ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της
συσκευής με τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός
θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το SAMSUNG GALAXY S III. Χρησιμοποιήστε την
ίδια διαδικασία όπως στα SAMSUNG GALAXY S 4, SAMSUNG GALAXY S 5,
SAMSUNG GALAXY S 6 και SAMSUNG GALAXY S 7.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
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l

l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα καταργώντας την επιλογή στο
πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στις ρυθμίσεις Εμφάνιση > Φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το SAMSUNG GALAXY S III. Τα
αποτελέσματα δοκιμών επιδόσεων για τα SAMSUNG GALAXY S 4 και SAMSUNG
GALAXY S 5 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 2100 mAh.

l

Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων.
Ο έλεγχος περιελάμβανε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας του SAMSUNG
GALAXY S III κατά τη συνεχή προβολή εικόνων CT μέσω Wi-Fi. Η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς
άλλους παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

l

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

2,5G: (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

l

3G: (HSPA＋ 21Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

l

WiFi a/b/g/n, WiFi HT40
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Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή SAMSUNG GALAXY που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και
3G με διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (90 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

2,6

2,1

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

5,3

5,7

6,3

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

4,1

4,3

4,8

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

7,6

14

6,3

Λανθάνων χρόνος δικτύου

77,6 ms

40,6 ms

149 ms

APPLE IPAD 2
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 39 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%
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Περιγραφή
δοκιμής
Θόρυβος

Αποτελέσματα και συστάσεις
Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 42 Lux ελαχιστοποιεί τη διάχυτη
ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής με
τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPAD 2. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4 και APPLE IPAD AIR.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα στις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και
Ταπετσαρία.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).
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l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPAD 2. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4, APPLE IPAD AIR και
APPLE IPAD AIR2 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου 25 βαττώρων.
Έως και 10 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
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εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
l

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

l

Μοντέλο Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz),
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Wi-Fi + 3G για μοντέλο Verizon: CDMA EV-DO Αναθ. A (800, 1900 MHz)

Μόνο δεδομένα
• Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPAD που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος.
Καταχωρισμένη παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (75 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

Χρόνος για την εμφάνιση γνωμάτευσης
(δευτερόλεπτα)

2

2,1

Χρόνος έως την πρώτη εικόνα
(δευτερόλεπτα)

10,9

4,9

Χρόνος για την αντικατάσταση εξέτασης
(δευτερόλεπτα)

4,3

2

Ρυθμός καρέ κινηματογραφικής
προβολής

11,8

9,9

Ρυθμός καρέ ρύθμισης παραθύρου

9

16

Λανθάνων χρόνος δικτύου

27 ms

25 ms
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APPLE IPAD 3
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
κάτω από

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 45 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 50 Lux ελαχιστοποιεί τη διάχυτη
ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής με
τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPAD 2. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4 και APPLE IPAD AIR.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
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Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα στις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και
Ταπετσαρία.

l

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).

l

l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPAD 2. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4, APPLE IPAD AIR και
APPLE IPAD AIR2 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
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Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

l

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου 25 βαττώρων.
Έως και 10 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

l

Μοντέλο Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz),
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Wi-Fi + 3G για μοντέλο Verizon: CDMA EV-DO Αναθ. A (800, 1900 MHz)

Μόνο δεδομένα
• Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPAD που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος.
Καταχωρισμένη παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (75 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

Χρόνος για την εμφάνιση γνωμάτευσης
(δευτερόλεπτα)

2

2,1

Χρόνος έως την πρώτη εικόνα
(δευτερόλεπτα)

10,9

4,9

Χρόνος για την αντικατάσταση εξέτασης
(δευτερόλεπτα)

4,3

2

Ρυθμός καρέ κινηματογραφικής
προβολής

11,8

9,9
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Καταχωρισμένη παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (75 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

Ρυθμός καρέ ρύθμισης παραθύρου

9

16

Λανθάνων χρόνος δικτύου

27 ms

25 ms

APPLE IPAD 4
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 39 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 42 Lux ελαχιστοποιεί τη διάχυτη
ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής με
τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στη σελίδα 77

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα
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Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPAD 2. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4 και APPLE IPAD AIR.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα στις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και
Ταπετσαρία.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).
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l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPAD 2. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4, APPLE IPAD AIR και
APPLE IPAD AIR2 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

l

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου 25 βαττώρων.
Έως και 10 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

l

Μοντέλο Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz),
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Wi-Fi + 3G για μοντέλο Verizon: CDMA EV-DO Αναθ. A (800, 1900 MHz)

Μόνο δεδομένα
• Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPAD που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος.
Καταχωρισμένη παράμετρος
Χρόνος για την εμφάνιση γνωμάτευσης
(δευτερόλεπτα)
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Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (75 dBm)

Καταχωρισμένη παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

Χρόνος έως την πρώτη εικόνα
(δευτερόλεπτα)

10,9

4,9

Χρόνος για την αντικατάσταση εξέτασης
(δευτερόλεπτα)

4,3

2

Ρυθμός καρέ κινηματογραφικής
προβολής

11,8

9,9

Ρυθμός καρέ ρύθμισης παραθύρου

9

16

Λανθάνων χρόνος δικτύου

27 ms

25 ms

APPLE IPAD AIR
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 48 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 70 Lux ελαχιστοποιεί τη διάχυτη
ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής με
τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός θόρυβος.
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPAD 2. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4 και APPLE IPAD AIR.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα στις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και
Ταπετσαρία.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).
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l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPAD 2. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4, APPLE IPAD AIR και
APPLE IPAD AIR2 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

l

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου 25 βαττώρων.
Έως και 10 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

l

Μοντέλο Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz),
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Wi-Fi + 3G για μοντέλο Verizon: CDMA EV-DO Αναθ. A (800, 1900 MHz)

Μόνο δεδομένα
• Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
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Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPAD που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος.
Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (75 dBm)

Καταχωρισμένη παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

Χρόνος για την εμφάνιση γνωμάτευσης
(δευτερόλεπτα)

2

2,1

Χρόνος έως την πρώτη εικόνα
(δευτερόλεπτα)

10,9

4,9

Χρόνος για την αντικατάσταση εξέτασης
(δευτερόλεπτα)

4,3

2

Ρυθμός καρέ κινηματογραφικής
προβολής

11,8

9,9

Ρυθμός καρέ ρύθμισης παραθύρου

9

16

Λανθάνων χρόνος δικτύου

27 ms

25 ms

APPLE IPAD AIR2
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 48 μοίρες
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 8 kLux ελαχιστοποιεί τη διάχυτη
ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής με
τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPAD 2. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4 και APPLE IPAD AIR.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα στις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και
Ταπετσαρία.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).
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l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPAD 2. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4, APPLE IPAD AIR και
APPLE IPAD AIR2 είναι τα ίδια ή καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου 25 βαττώρων.
Έως και 10 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
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εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
l

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

l

Μοντέλο Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz),
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Wi-Fi + 3G για μοντέλο Verizon: CDMA EV-DO Αναθ. A (800, 1900 MHz)

Μόνο δεδομένα
• Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPAD που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος.
Καταχωρισμένη παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (75 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30 dBm)

Χρόνος για την εμφάνιση γνωμάτευσης
(δευτερόλεπτα)

2

2,1

Χρόνος έως την πρώτη εικόνα
(δευτερόλεπτα)

10,9

4,9

Χρόνος για την αντικατάσταση εξέτασης
(δευτερόλεπτα)

4,3

2

Ρυθμός καρέ κινηματογραφικής
προβολής

11,8

9,9

Ρυθμός καρέ ρύθμισης παραθύρου

9

16

Λανθάνων χρόνος δικτύου

27 ms

25 ms
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APPLE IPHONE 4S
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
κάτω από

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 39 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 32 Lux ελαχιστοποιεί τη διάχυτη
ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής με
τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPHONE 4S. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPHONE 5, APPLE IPHONE 6, APPLE IPHONE 6S και
APPLE IPHONE SE.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
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l

l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPHONE 4S. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPHONE 5 και APPLE IPHONE 6 είναι τα ίδια ή
καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

Μη αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου πολυμερούς 1432 mAh (5,3 Wh).
Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
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παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
l

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

Επικοινωνίες
l

Δίκτυο 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900

l

Δίκτυο 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO

l

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPHONE που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (80 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30d Bm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

1,8

2,3

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

10,2

4,6

7,1

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

5

3,9

5,5

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

11

16

5

Λανθάνων χρόνος δικτύου

60 ms

46 ms

255 ms

APPLE IPHONE 5
Περιγραφή
δοκιμής
Απόκριση
λαμπρότητας

Αποτελέσματα και συστάσεις
Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
κάτω από

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 45 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 200 Lux ελαχιστοποιεί τη
διάχυτη ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της
συσκευής με τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός
θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPHONE 4S. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPHONE 5, APPLE IPHONE 6, APPLE IPHONE 6S και
APPLE IPHONE SE.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα.

l

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
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τέρμα προς τα δεξιά).

l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPHONE 4S. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPHONE 5 και APPLE IPHONE 6 είναι τα ίδια ή
καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

l

Μη αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου πολυμερούς 1432 mAh (5,3 Wh).
Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.
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Επικοινωνίες
l

Δίκτυο 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900

l

Δίκτυο 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO

l

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPHONE που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (80 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30d Bm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

1,8

2,3

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

10,2

4,6

7,1

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

5

3,9

5,5

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

11

16

5

Λανθάνων χρόνος δικτύου

60 ms

46 ms

255 ms

APPLE IPHONE 6
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 45 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 400 Lux ελαχιστοποιεί τη
διάχυτη ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της
συσκευής με τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός
θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPHONE 4S. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPHONE 5, APPLE IPHONE 6, APPLE IPHONE 6S και
APPLE IPHONE SE.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).
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l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPHONE 4S. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPHONE 5 και APPLE IPHONE 6 είναι τα ίδια ή
καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

l

Μη αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου πολυμερούς 1432 mAh (5,3 Wh).
Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.
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Επικοινωνίες
l

Δίκτυο 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900

l

Δίκτυο 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO

l

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPHONE που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (80 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30d Bm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

1,8

2,3

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

10,2

4,6

7,1

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

5

3,9

5,5

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

11

16

5

Λανθάνων χρόνος δικτύου

60 ms

46 ms

255 ms

APPLE IPHONE 6S
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 45 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 20 kLux ελαχιστοποιεί τη
διάχυτη ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της
συσκευής με τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός
θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPHONE 4S. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPHONE 5, APPLE IPHONE 6, APPLE IPHONE 6S και
APPLE IPHONE SE.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).
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l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPHONE 4S. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPHONE 5 και APPLE IPHONE 6 είναι τα ίδια ή
καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

l

Μη αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου πολυμερούς 1432 mAh (5,3 Wh).
Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.

6K9272 │ 2018-01-04

95
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Επικοινωνίες
l

Δίκτυο 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900

l

Δίκτυο 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO

l

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPHONE που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (80 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30d Bm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

1,8

2,3

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

10,2

4,6

7,1

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

5

3,9

5,5

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

11

16

5

Λανθάνων χρόνος δικτύου

60 ms

46 ms

255 ms

APPLE IPHONE SE
Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Απόκριση
λαμπρότητας

Εύρος λαμπρότητας συσκευής βέλτιστο κατά τη χρήση σε
φωτεινότητα 100%

Ρυθμίσεις
συσκευής και
εμφάνισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
στην επόμενη σελίδα
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Περιγραφή
δοκιμής

Αποτελέσματα και συστάσεις

Βέλτιστη γωνία
προβολής

+/- 45 μοίρες

Ανάλυση

Αποδεκτή σε σκοτεινή αίθουσα ανάγνωσης και σε
περιβάλλοντα γραφείου προσωπικού με φωτισμό, με
φωτεινότητα συσκευής 100%

Θόρυβος

Αποδεκτός με φωτεινότητα 100% και έχοντας αφαιρέσει τα
artifact (ψευδενδείξεις) θορύβου (για παράδειγμα, δακτυλικά
αποτυπώματα και άλλα σημάδια)

Ανακλαστικότητα Ένα περιβάλλον με φωτισμό < 350 Lux ελαχιστοποιεί τη
διάχυτη ανακλαστικότητα. Συνιστάται η τοποθέτηση της
συσκευής με τρόπο που να καταργείται ο κατοπτρικός
θόρυβος.
Προδιαγραφές
συσκευής και
λανθάνων
χρόνος

Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής και
λανθάνων χρόνος στην επόμενη σελίδα

Χειρισμός
εξαιρέσεων

Εξαιρέσεις διαχειρίσιμες από το πρόγραμμα περιήγησης ή/και
το λειτουργικό σύστημα

Ρυθμίσεις συσκευής και εμφάνισης
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το APPLE IPHONE 4S. Χρησιμοποιήστε την ίδια
διαδικασία όπως στα APPLE IPHONE 5, APPLE IPHONE 6, APPLE IPHONE 6S και
APPLE IPHONE SE.
Για βέλτιστη εμφάνιση και ελαχιστοποίηση του εφέ απεικόνισης που προέρχεται από
το περιβάλλον προβολής:
l

l

Απενεργοποιήστε την αυτόματη φωτεινότητα.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδό της (μετακινήστε το ρυθμιστικό
τέρμα προς τα δεξιά).
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l

Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό μείωσης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Προδιαγραφές συσκευής και λανθάνων χρόνος
Οι παρακάτω προδιαγραφές περιγράφουν το APPLE IPHONE 4S. Τα αποτελέσματα
δοκιμών επιδόσεων για τα APPLE IPHONE 5 και APPLE IPHONE 6 είναι τα ίδια ή
καλύτερα.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
l

l

l

Μη αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου πολυμερούς 1432 mAh (5,3 Wh).
Έως και 7 ώρες πρόσβαση στο διακομιστή και προβολή δεδομένων εικόνων σε
λειτουργία κινηματογραφικής προβολής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, τη χρήση και πολλούς άλλους
παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού ή USB σε σύστημα υπολογιστή.
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Επικοινωνίες
l

Δίκτυο 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900

l

Δίκτυο 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO

l

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Δίκτυο και λανθάνων χρόνος
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες (χαμηλότερες) τιμές για μια
συσκευή APPLE IPHONE που χρησιμοποιείται μέσω δικτύου Wi-Fi (54 Mb) και 3G με
διαφορετικά σενάρια λήψης σήματος:
Καταχωρισμένη
παράμετρος

Wi-Fi (54 Mb)
Αδύναμο σήμα (80 dBm)

Wi-Fi (54 Mb)
Ισχυρό σήμα (30d Bm)

3G (τυπικό
σήμα)

Χρόνος για την εμφάνιση
γνωμάτευσης

1,5

1,8

2,3

Χρόνος έως την πρώτη
εικόνα

10,2

4,6

7,1

Χρόνος για την
αντικατάσταση εξέτασης

5

3,9

5,5

Ρυθμός καρέ ρύθμισης
παραθύρου

11

16

5

Λανθάνων χρόνος δικτύου

60 ms

46 ms

255 ms
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