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1. Khởi động phần mềm
Sau khi hoàn tất các bước cài đặt ph n m m, có thể khởi động ph n m m. Click núm
Start, sẽ có 1 hình ảnh hiện ra trên màn hình, click hình ảnh sau đó nhập cửa sổ khởi động
như hình 2-1
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Bảng thao tác được phóng đại như hình 2-2, các núm xám hiển thị đang trong tình trạng
k hoạt động. Click núm New, hộp thoại xuất hiện như hình 2-3, nhập thông tin bệnh nhân ở
đây, Click núm All info sẽ xuất hiện hộp thoại hiển thị nhi u thông tin chi tiết v bệnh nhân
như số điện thoại, địa chỉ, ngh nghiệp, và tất cả các thông tin sẽ được lưu giữ trong case dữ
liệu để tham khảo. Sẽ có những văn bản được lưu sẵn. Trong đó có những hình tam giác trong
hộp thoại, có thể thay đổi thêm bớt theo ý muốn .
Hộp thoại để thêm bớt sẽ hiện ra như hình 2-4. click amend, sau đó sửa đổi hoặc xóa
văn bản, nhấn OK để lưu. Click Back sẽ trở lại cửa sổ thu thập dữ liệu và chẩn đoán như hình
2-5 , bao gồm cửa sổ video, bảng thao tác và cửa sổ preview. Cửa sổ video hiển thị hình ảnh
động từ ống kính, cửa sổ xem lại- preview hiển thị những hình ảnh đã chụp được, trên bảng
thao tác là thể hiện các thao tác được thực hiện. Đến đây, ph n m m đã hoàn toàn được khởi
động và một hồ sơ dữ

liệu đã sẵn

sàng cho chẩn đoán.
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2. Đi u chỉnh và cài đặt Video
1. Để đi u chỉnh video, click
video trên bảng đi u khiển, 1
hộp thoại đi u chỉnh video
hiển thị như hình 2-6, kéo
thanh trượt để đi u chỉnh độ
sáng tối, tương phản, màu. Nếu
c n thay đổi chế độ video, lựa
chọn chế độ video tương ứng.
2-6
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1. Thu nhận hình ảnh
1、Quản lý case thông tin
Nếu nhập thông tin bệnh nhân sai, click núm trên cùng bảng đi u
để mở hộp thoại quản lý case, sau khi hoàn thành, click

khiển
back để quay lại.

2、Hình ảnh thời gian thực và hình ảnh đông kết

Click núm freeze

，cửa sổ video sẽ giữ hình ảnh hiện hành cho bác sỹ quan sát kỹ

lưỡng hơn cũng có nghĩa đã được chuyển thành thời gian thực. Click real-time

để

quay lại cửa sổ động.
3、Thu nhận hình ảnh

Nhấn núm capture

để chụp ảnh trong cửa sổ video thời gian thục và

lưu giữ tạm thời trong cửa sổ xem lại (preview window)
4、Tìm hình ảnh trong cửa sổ preview
Kéo hình vuông trượt, có thể tìm tất cả các hình ảnh trong cửa sổ preview
window, khi chuột di qua hình ảnh, hình ảnh sẽ được phóng to
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5、Xóa và lấy lại hình ảnh
Click chuột phải trên bất kỳ hình ảnh nào, sẽ xóa hình ảnh, click chuột phải l n nữa, sẽ
được lấy lại. Như được hiển thị như hình 3-1.
6、Phím tắt
Nhấn phím F3 trên bàn phím trong cửa sổ này, có thể chuyển đổi giữa hình ảnh thời
gian thực và hình ảnh đông kết, nhấn F4 để chụp. Đồng thời cũng cung cấp chức năng
chụp ảnh bằng bàn đạp.

3-2
2. Xử lý hình ảnh
1. Nhập cửa sổ xử lý hình ảnh

Click process

để nhập xử lí hình ảnh, sẽ hiển thị 4 hình ảnh, click chuột phải để

nhập cửa sổ chính xử lý hình ảnh như hiển thị dưới đây. Kéo hình ảnh từ cửa sổ
preview và thả vào cũng đạt được mục tiêu tương tự.
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2、Thay thế hình ảnh
Kéo và thả hình ảnh khác vào khu vực xử lí hình ảnh sẽ thực hiện
3、Bảng xử lý hình ảnh
Ph n trên của cửa sổ xử lí hình ảnh chính như bảng thao tác 3-3, gồm rất nhi u các núm
xử lí hình ảnh. Hình màu xám trên thanh trạng thái hiển thị vị trí màu con chuột hiện
hành.

3-3

4、Hiển thị 4 hình
Click 4pic để hiện thị 4 hình trên màn hình, right-click để trả lại cửa sổ xử lí hình ảnh.
5、Lựa chọn khu vực
Click chuột trong 1 điểm trên hình ảnh, kéo lên điểm khác để nhận được hộp hình chữ
nhật, sau đó xử lý khu vực mong muốn. Nếu không lựa chọn khu vực nào, toàn bộ
hình ảnh sẽ được xử lý.
6、Xử lí hình ảnh
Di chuột đến núm to Pcolor, 1

bảng lọc

màu giả hiển thị như hình 3-4. Kéo

thanh trượt

để xử lý hình ảnh đã chọn. Click

bộ lọc red,

green, blue, các màu khác sẽ được

lọc theo.

7、Đi u chỉnh độ sáng tối, tương

3-4

phản

Brightness, contrast

Di chuột đến Adjust，sẽ hiện ra bảng đi u chỉnh độ sáng tối, tương phản
như bên, kéo thanh trượt để đi u chỉnh. Sự đi u chỉnh này không thực hiện
được trong cửa sổ Video.
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3 Measure- Đo lường
3-8 is Bảng đo lường, trước khi đo lường, c n cài đặt thang xám. Nhập khoảng cách thực tế
trong hộp thoại thang xám trước, hệ
thống sẽ ghi nhớ thang xám cố định
- - Đo độ dài: click Length, click
điểm đ u và kéo lên, thả xuống ở
điểm cuối. .
- - Đo diện tích và chu vi: Click núm
Area, sau đó click chuột để vẽ 1
đường xung quanh khu vực mong
muốn để đạt được chu vi và diện tích
của khu vực c n đo như 3-9.
3-9
3-9

11 、ghi chú
Click núm Text trên bảng Note , nhập văn bản đánh dấu trong hộp thoại sau đó click
vào chỗ nào muốn nhập văn bản ghi chú.
12、Map- Bản đồ
Map hiển thị sự thay đổi màu bằng trực giác, các hình xám được phân bố để phản ánh
sự thay đổi của 3 màu đỏ, xanh, lam nguyên bản và đường xám, biểu đồ phản ánh
sự phân bố của khu vực nhất định
13、File- Tệp
Núm restore của bảng file có thể hủy quá trình xử lí hình ảnh hiện hành
14 、Exit- Thoát
Click Exit để quay lại cửa sổ chụp ảnh
15 、Click chuột phải vào bất kỳ điểm nào trên hình ảnh, có thể thoát khỏi chức năng vừa
chọn
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Click núm Report để nhập cửa sổ báo cáo như 5-1, cho phép phong cách thiết kế những
gì thuận tiện nhất cho bác sỹ, nên không c n phải xem trước. Có thể thao tác và in tệp báo
cáo cố định hoặc định dạng tệp báo cáo để phù hợp yêu c u công việc.

5-1

1. Nhập văn bản vào báo cáo
Thông tin bệnh nhân sẽ được lưu khi 1 case dữ liệu mới được thiết lập sẽ tự động đưa
ra báo cáo chẩn đoán, có thể sửa đổi bổ sung cũng được thực hiện ở đây. Click tam giác
chuyển đổi trong các hộp text, có chức năng cho người dùng chọn. Nhấn F10, các văn
bản mới sẽ được dẫn vào ph n tùy chọn, để xóa, nhấn F11
2. Chèn ảnh vào báo cáo
Kéo ảnh từ trong cửa sổ preview window đến hộp ảnh báo cáo. Click chuột phải vào
hộp hình ảnh, hình ảnh khác sẽ được mở ra.
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3. Chế độ thao tác
Click Núm Preview để chuyển đổi giữa cửa sổ
preview, chế độ và định dạng báo cáo, click
núm Mode trong chế độ và các định dạng báo
cáo để chèn mô tả vào chế độ để báo cáo.
Click + bên phải màn hình của ngân hàng chế
độ hệ thống, ngân hàng chế độ chuẩn, nhi u
tiêu đ sẽ hiện ra . Click titles không có + bên
phải, văn bản mô tả tương ứng sẽ hiển thị
trong hộp văn bản dưới đây. Click núm lựa
chọn dòng kẻ, có thể lựa chọn văn bản trong
dòng. Click núm lựa chọn block, có thể lựa
chọn văn bản trong khối. Click núm lựa chọn
hình ảnh, hình ảnh sẽ được hiển thị. Hình ảnh
kéo vào báo cáo sẽ được in ra báo cáo cùng
với báo cáo.
4. Lựa chọn định dạng báo cáo
Click lựa chọn định dạng báo cáo để mở cửa
sổ định dạng báo cáo như hình 5-4, click + để
mở catalogue, click một định dạng xác định

5-4

để mở. Nếu bạn quen với 1 định dạng nhất
định, lựa chọn nó, click hộp định dạng mặc
định, l n tới bạn sẽ có định dạng xác định.
Nếu bạn lựa chọn format định dạng sẵn, lựa
chọn bảng này, click hộp default format, l n
tới bạn sẽ có định dạng cố định này nhập báo
cáo
5. Báo cáo in
Click Print, hộp thoại in sẽ xuất hiện; click content, điều chỉnh các tham số tương ứng
(nội dung của hộp thoại này sẽ được quyết định bằng loại và hãng máy in), click Print
để in báo cáo( chi tiết in tham khảo giới thiệu hệ thống Microsoft, về thông tin cài đặt và
thao tác tham khảo giới thiệu máy in)
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Ph n
m m cung cấp chức năng quản lý dữ liệu thuận tiện và hiệu quả, ph n m m trực tiếp hoàn
tất nhập và lưu giữ. Cho đến nay, nhi u người dùng đã biết xử lý cơ sở dữ liệu, nhưng
ph n m m đã lưu giữ tất cả các thông tin (bao gồm hình ảnh và văn bản) vào trong case dữ
liệu mà nó thiết lập tự động. Việc bạn c n làm là yêu c u và mở case, ph n m m đồng thời
cung cấp công cụ hỏi đáp thuận tiện. Click núm CASE trên bảng thao tác của cửa sổ chụp
hình ảnh, sẽ nhìn thấy cửa sổ phía trên. Ph n phía trên là danh sách case, tất cả các case
được liệt kê ở đây, nhấn vào case mà bạn muốn xem, báo cáo sẽ hiện ra. Click thiết lập
setup, bạn có thể chạy case trong chương trình để kiểm tra, chỉnh sửa và in. Nhấn đúp vào
bất cứ danh sách case nào để tạo kích thước hiển thị để nhìn thấy nhi u case hơn, nhưng
cửa sổ xem lại sẽ bị giấu đi. Click đúp l n nữa để giảm bớt. Click núm Enquiry, cửa sổ hỏi
đáp sẽ hiện ra như sau: 8-
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2

Click

vào mục hỏi đáp, nhấn vào hộp edit của tên, ví dụ: “Mike” sau đó nhấn núm “apply”, danh
sách case sẽ chỉ hiển thị case của Mike. Neis như có một số case của những tên tương tự,
có thể chọn bằng tay hoặc nhập nhi u thông tin hơn. Lựa chọn 1 và click Set up. Nhấn
núm “ALL” để hiển thị tất cả các case.
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