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  معرفي  

  CaseViewer Proمعرفي سامانه  1-1
از طرف يك اي هاي شيشهمهارت آزمايي مراكز آزمايشگاهي از طريق ارسال الم فرآيندعمومي  صورتبه

 برهزينهو  گيروقتهاي ارسالي به مراكز امري بسيار نمونه سازيآمادهپذيرد. در اين روش فرآيند مرجع انجام مي
كه معيارهاي  شودمييكسان نبوده و باعث  هاآزمايشگاهارسالي به تمام  هاينمونه. عالوه بر اين، كيفيت باشدمي

  مخدوش گردد.ارزيابي ميان آزمايشگاه 

 CaseViewerسامانه مهارت آزمايي  Pro  و با هدف رفع مشكالت باال مبتني بر الم مجازي بوده
شوند، سپس مي سازيآمادهبا باالترين كيفيت  نظر موردهاي است. در اين سامانه، نمونه الم شدهريزيطرح

هاي مجازي از شوند و سپس اين المتوسط يك دستگاه اسكنر الم كامل، اسكن شده و تبديل به الم مجازي مي
انجمن  EQAPآزمايشگاه هاي مشاركت كننده در برنامه نت در اختيار و اينتر CaseViewer Proافزار طريق نرم

هاي ارزيابي يكساني دسترسي ها به دادهگيرند. در اين حالت، تمام آزمايشگاهقرار ميدكتراي علوم آزمايشگاهي 
  .اندشدهتهيه خواهند داشت كه در باالترين كيفيت ممكن 

 CELLNAMAاين سامانه متشكل از يك سيستم اسكنر الم كامل  LSO5افزارهاي مديريتي، سرور ، نرم
 CaseViewerافزار نحوه كاربري نرمراهنما باشد. در اين مي CaseViewer Proافزار مشتركين اينترنتي و نرم

Pro شود.آموزش داده مي  

  CaseViewer Proدر سامانه  نامثبت 1-2
آزمايشگاه هاي مشاركت كننده در برنامه  برايتنها  CaseViewer Proدر سامانه  نامثبتدر حال حاضر، 

EQAP است. مراكزي كه قبالً در سامانه  پذيرامكان انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهيEQAP  نامثبتانجمن 
شناسه كاربري و رمز  و مي توانند با شده اندنيز ثبت  CaseViewer Proخودكار در سامانه  صورتبهاند، نموده
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لطفاً در صورت بروز مشكل در  شوند . CaseViewer Proسامانه وارد  EQAPعبور تخصيص داد شده در برنامه 
  انجمن دكتري علوم آزمايشگاهي تماس حاصل فرماييد. EQAP برنامه هنگام ورود به سامانه، با پشتيباني

  CaseViewer Proزاياي استفاده از سامانه م 1-3
ديجيتال،  صورتبههاي ميكروسكوپي براي مشاهده و بررسي نمونه CaseViewer Proاستفاده از سيستم 

آزمايشگاههاي مشاركت كننده در  اي برايهاي شيشهنسبت به روش معمول استفاده از الم متعدديمزاياي 
  خواهد داشت:  EQAPبرنامه 

هاي الم آميزيرنگرود، كيفيت تهيه و از بين ميهاي زياد تعداد الم آوريجمعنياز به  كهازآنجايي -
 يابد.مورد استفاده نسبت به قبل بسيار افزايش مي

 رود.ها در هنگام ارسال از بين ميامكان شكستن و از بين رفتن نمونه -

 يابد.دهي كاهش مييابد و امكان اشتباه در پاسخها بسيار بهبود ميخش نمونهمديريت مشاهده و پ -

يكسان و كافي خواهد  EQAPآزمايشگاههاي مشاركت كننده در برنامه  ها براي تماميونهكيفيت نم -
 بود.

 يابد.افزايش مي  EQAP برنامه هاي مختلف درامكان استفاده از نمونه  -

گروهي و در هر زماني وجود خواهد  صورتبههاي ارسالي جهت آموزش پرسنل امكان استفاده از نمونه -
 داشت.

  جهت مشاهده باالترين كيفيت متيقگرانعدم نياز به تجهيزات ميكروسكوپي  -

  موردنيازحداقل سيستم  1-4
به شرح زير است.  CaseViewer Proجهت استفاده از  موردنيازافزاري  افزاري و سختحداقل سيستم نرم

  تر تجربه كاربري بهتري ارائه خواهند داد.هاي قويبديهي است سيستم

CPU:(  Intel Penزي (پردازنده مرك um 2.7GHz / Intel Core 2 Due / or above  

  RAM :(2GB or higherحافظه با دسترسي اتفاقي (
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هاي مجازي  الم سازيذخيرهبراي نصب برنامه. همچنين جهت  HDD:(  300MB( سازيذخيرهحافظه 
  متناسب احتياج خواهيد داشت. سازيذخيرهروي كامپيوتر به فضاي 

  Windows 7 Sp1 or higher (32/64 bit) :عاملسيستم

  1080با رزولوشن  Full HDترجيحاً  مانيتور:

  محدوديت كاربري 1-5
براي هر كاربر (آزمايشگاه) تنها از طريق يك سيستم كامپيوتري  CaseViewer Proافزار استفاده از نرم

آزمايشگاه و با استفاده از يك  ينام كاربره از طريق ، در صورت ورود به سامانديگرعبارتبهخواهد بود.  پذيرامكان
از  .دسترسي به سامانه را خواهد داشت كامپيوتر خاص، از آن به بعد آن كاربر تنها از طريق همان كامپيوتر امكان

موجود در آزمايشگاه   (PC)نرم افزار مذكور را بر روي مناسب ترين سيستم سخت افزاري اين رو بهتر است 
نمايشگر هاي لپ تاپ به علت قابليت هاي وضوح  نصب نماييد و الم ها را با مانيتور كامپيوتر مشاهده نماييد.

  ، براي مشاهد الم هاي مجازي توصيه نمي شود. PCتصويري پايين تر نسبت به مانيتور 
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  CaseViewer Proافزار دانلود و نصب نرم 

  زارافدانلود نرم 2-1
 www.cellnama.com سايتوببه آدرس  CaseViewer Proافزار نسخه نرم روزترينبهجهت دانلود 

را  "CaseViewer Proافزار نرم"مراجعه كنيد و از قسمت بااليي صفحه اصلي، منوي دانلود و سپس گزينه 
  براي شما شروع شود. افزارنرم Installerفايل  انتخاب نماييد تا فرآيند دانلود

خواهد داشت. لطفاً دقت فرماييد كه  case_viewer_pro_x86_x64فايل دانلود شده نامي مشابه به 

  .افزار با موفقيت و كامل انجام شود تا در مرحله نصب دچار مشكل نشويدنرم Installerمرحله دانلود 
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  افزارنصب نرم 2-2
  دانلود شده را اجرا نموده تا مراحل نصب شروع شود. Installerفايل  سادگيبهار افزجهت نصب نرم

  نيازپيشافزارهاي نرم 1- 2-2
و  DirectX ،.NetFrameworkهاي جهت كارايي صحيح نياز به نصب برنامه CaseViewer Proافزار نرم

Mircosoft  Visual  C++  Redistributable  خواهد داشت. البته، برنامهInstaller افزارهاي تمام اين نرم
را  سيستمبر روي  هاآنهوشمند وجود  صورتبهرا در خود جاي داده است و قبل از نصب برنامه اصلي،  نيازپيش

  كند.اقدام مي هاآنتشخيص داده و در صورت نياز به نصب 

  نصب مراحل 2- 2- 2
  صورت زير است:افزار بهمراحل نصب نرم

 CaseViewerه نيازهاي برنامچنانچه پيش )1 Pro  روي سيستم موردنظر نصب نباشند، اولين پنجره
احتياج به نصب  ستميسكند كه در زمان نصب مانند زير خواهد بود. اين پنجره اعالن مي ظاهرشده

افزارهاي و رفتن به مرحله بعد، ليست نرم Nextنياز دارد. با كليك بر روي دكمه هاي پيشبرنامه
افزارها روي سيستم نصب شده باشند، كه بعضي از اين نرمشود. درصورتيميموردنياز نمايش داده 

افزار را از ليست حذف صورت خودكار تشخيص داده و تيك مربوط به آن نرمبه نصب كنندهبرنامه 
صورت كامل و صحيح، ضروري است. در اين نياز بههاي پيشكند. توجه كنيد نصب تمام برنامهمي

شوند. لطفاً مراحل را تا نياز شروع ميهاي پيشمراحل نصب برنامه Nextدكمه  مرحله بعد از زدن
 ها دنبال كنيد.نصب كامل اين برنامه
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شود. در اولين مرحله بايد مسير نصب برنامه نيازها، نصب برنامه اصلي شروع ميبعد از نصب پيش )2
زده شود). سپس  …I agreeيك كنار جمله خوانده و تائيد شود (ت "شرايط و مقررات"تعيين و متن 

 Startو  Desktopكليك كرده تا به مرحله بعد برويد. براي ساختن ميانبر برنامه در  Nextروي دكمه 

Menu Programs folder سازيد و بر روي دكمه هاي مرتبط را فعالگزينهInstall  كليك كنيد تا
 فرآيند نصب برنامه شروع شود.

        
كه تمام مراحل نصب با موفقيت به اتمام برسد، با پنجره زير مواجه خواهيد شد. بر روي دكمه يدرصورت )3

Finish .كليك كنيد تا برنامه نصب بسته شود 
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  نصب رفع مشكالت احتمالي 3- 2-2
  تواند شامل يكي از موارد زير باشد:اشكاالت احتمالي در هنگام نصب مي

ناقص دانلود شده باشد. در اين صورت مجدداً اقدام به دانلود برنامه  صورتبهبرنامه  Installerفايل  -
 كنيد.

نسخه ديگري از برنامه بر روي كامپيوتر از قبل نصب شده باشد. لذا، قبل از نصب هرگونه نسخه جديد،  -
 هاي قبلي اطمينان حاصل كنيد.كردن نسخه uninstallاز 

جهت نصب برنامه باشد. حداقل شرايط  وردنيازمفاقد شرايط حداقل  موردنظرسيستم كامپيوتري  -
 آورده شده است. 4- 1افزار در بخش جهت نصب نرم موردنياز

افزار اصلي بايد از نصب كامل و ز نصب نرمنياز مشكلي پيش آيد. قبل اافزارهاي پيشدر هنگام نصب نرم -
اطمينان حاصل فرماييد. در صورت بروز مشكل، مجدداً اقدام به نصب  نيازپيشافزارهاي صحيح نرم

 كنيد. نيازپيشافزارهاي نرم

 CaseViewerدر صورت بروز هرگونه مشكلي در هنگام نصب يا اجراي برنامه  Pro جهتتوانيد مي 
  .تماس بگيريدانجمن دكتري علوم آزمايشگاهي  در EQAPبا دفتر برنامه پشتيباني 
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 CaseViewerافزار كاربري نرم 

  برنامه و ورود به حساب كاربري ياجرا 

است. تنها  اجراقابلكتاپ، منوي استارت يا مسير نصب بر روي دس شدهساختهبرنامه از طريق ميانبرهاي 

بعد از اجراي برنامه، اولين كليك نماييد تا برنامه اجرا شود. دو بار CaseViewer Proالزم است بر روي آيكون 
  ي ورود كاربري خواهد بود:كه با آن روبرو خواهيد شد، پنجره ايپنجره

  
را  است) EQAP( كه همان نام كاربري و رمز عبور شما در برنامه  و رمز عبور خود نام كاربريدر اين پنجره بايد 

 EQAPنام كاربري شما شماره كاربري  فرضپيش صورتبهگردد.  تائيدسترسي شما به برنامه وارد نموده تا د
  گردد.بوده و رمز عبور نيز توسط انجمن دكتري علوم آزمايشگاهي تعيين مي

) با پشتيباني هاآنلطفاً جهت اطالع از نام كاربري و رمز ورود خود (و يا در صورت فراموشي 
EQAP  اصل فرماييد.حتماس در انجمن دكتري علوم آزمايشگاهي  
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افزار هاي دانلود شده توسط نرمبراي دسترسي به الم "ورود آفالين"، گزينه Loginپنجره در 
CaseViewer Pro صورت آنالين به بار بهاست و شرط دسترسي به اين گزينه اين است كه قبالً حداقل يك

هاي جديد وجود نخواهد داشت و ر صورت ورود آفالين، امكان مشاهده المد حساب كاربري خود متصل شويد.
  هايي دارد كه قبالً دانلود كرده باشد.تنها كاربر دسترسي به الم

  هامنوي مديريت الم 4-1
 CaseViewerبا ورود يك كاربر به برنامه  Proهاي شود كه در آن تمام الم، پنجره زير نمايان مي

 پنجره اصليهستند.  دسترسقابلهاي قبل) ر (از دوره مهارت آزمايي فعلي يا دورهبراي كارب دسترسقابل

  افزار مشابه تصوير زير است:نرم

  اند از:اجزاي اصلي اين پنجره عبارت

 منوي تنظيمات كاربري، اتصال و ظاهر برنامه -1

 خروج از حساب كاربري يا تغيير كاربر -2
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. با استفاده از ابزارهاي اين منو امكان هاي نمايش داده شده در ليستو فيلتر كردن الم وجوجستمنوي  -3
 پذيرامكانهاي مربوط به يك دوره خاص، يك نمونه مشخص، يا يك بيماري خاص الم وجويجست
 شود.هاي تعبيه شده انجام ميها نيز با استفاده از دكمهليست الم سازيمرتب است.

مربوط به مشاهده و دانلود الم،  هايفرمانها) كه در آن عالوه بر ها (نمونهت الميك سطر از ليس -4
ها، توضيحات اسكن و تاريخ اطالعات مربوط به شناسه الم، نام بيمار، صاحب الم، نوع نمونه، برچسب

 شوند.اسكن نيز نمايش داده مي

 .هاورق زدن صفحات موجود در ليست الم -5

كليك نماييد  "مشاهده آنالين"ها بر روي دكمه هر المي كافي است در ليست المبراي باز كردن و نمايش 
نمايش داده شود. همچنين در صورت تمايل به دانلود و ذخيره كامل الم بر  SlideViewerتا آن الم در برنامه 

  براي آن الم را فشار دهيد. "كليد دانلود"توانيد روي كامپيوتر شخصي خود مي

  تنظيمات 4-2
معلق تنظيمات به شكل زير  پنجره، CaseViewer Proي در باالي پنجره ي با كليك بر روي گزينه

  شود:ظاهر مي

هاي الم مجازي اطالع يابيد، توسط فايل شدهاستفادهتوانيد از فضاي با استفاده از امكانات اين پنجره مي
ي هاي دانلود را تغيير دهيد. همچنين در زبانهفايل سازيذخيرهكنيد و مكان  سازيپاكهاي موقت را فايل
امكان تغيير رمز ورود به سيستم براي شما گنجانده شده است. در قسمت سمت چپ اين  "تغيير رمز عبور"

  افزار در اختيار شما قرار گرفته است.پنجره نيز ابزارهايي جهت تغيير ظاهر نرم

  SlideViewerافزار نمايشگر الم نرم 4-3
هاي مختلف هستند كه در آرايشي ) در بزرگنماييtilesاي مجازي درواقع ساختاري از تصاوير متعدد (هالم

ها توسط نمايشگر گونه فايلاند. به همين خاطر، اينمنظم و كدگذاري شده درون يك فايل ويژه ذخيره شده
 Windowشوند (مثل ها ارائه ميعاملتصاوير معمولي كه به همراه سيستم Image  Viewer ،(شينماقابل 

اي است كه كامًال ساختار، روش افزارهاي نمايشگر ويژههاي مجازي نياز به نرمرو، جهت نمايش المنيستند. ازاين
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 دشدهيتولهاي مجازي افزار نمايشگري كه توانايي باز كردن المرا بشناسد. نرم هاآنهاي رمزگذاري و ويژگي
در كنار  فرضپيشصورت افزار بهنام دارد. اين نرم SlideViewerدارد،  را CELLNAMAتوسط دستگاه اسكنر 

افزار را دارد. در ادامه به هاي موجود در اين دو نرمشود و وظيفه نمايش المنصب مي CaseViewer Proبرنامه 
  پردازيم. افزار ميهاي اين نرممعرفي اجزا و ويژگي

  
 افزارنرم ناحيه الم مجازي نمايش داده شده توسط -1

 1كه بيشتر از نقشه الم اسكن شده: در اين نقشه نواحي اسكن شده قابل انتخاب هستند (درصورتي -2
 ناحيه در الم اسكن شده باشد) تا در پنجره نمايش نشان داده شوند.

دهد كه نمايشگر در حال نمايش چه دهد، همچنين نشان مينقشه ناحيه: كل ناحيه فعال را نشان مي -3
تواند با كليك در مكان دلخواه در اين (موقعيت) از اين ناحيه است. عالوه بر اين، كاربر مي ايمنطقه

در همان بزرگنمايي  شدهانتخابنقشه، با حفظ بزرگنمايي، بالدرنگ به همان نقطه مسافرت كند (نقطه 
 نشان داده شود).

گذاري جهت گوشه نويسي و ه): در اين نوار ابزارهاي نشانAnnotationsگذاري (نوارابزار نشانه -4
 اند.گيري در تصوير قرار داده شدهاندازه

 هاي قرار داده شده روي الم مجازيها: مشاهده ليست و دسترسي به نشانهپنل نشانه -5

 )شات (از الم مجازي توسط ابزار اسكرين اخذشدهها: شامل تصاوير پنل ضميمه -6
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براي  رفعاليغگذاري الم مجازي (الزم جهت اشتراكگذاري: شامل تنظيمات و ابزارهاي پنل اشتراك -7
 افزار مهارت آزمايي)نرم

هاي بيماري، نمونه، اسكن پنل اطالعات اساليد: دسترسي كامل به پنل اطالعات اساليد كه شامل داده -8
 و تشخيص است.

 ): شامل ابزارهايي جهت تغيير بالدرنگ ظاهر تصوير بهImage Adjustmentپنل تنظيم تصوير ( -9
 سليقه متخصص

 ها) با سرور سازي اطالعات الم نمايش داده شده (اطالعات اساليد و نشانه: جهت همگامSyncدكمه  -10

 گيري يا چرخش كل الم به زاويه دلخواه) الم: براي تصحيح جهتRotateابزار چرخش ( -11

 نوار نشانگر و تنظيم بزرگنمايي نمايش الم مجازي -12

  خواهيم پرداخت. SlideViewerافزار هاي مهم نرمم از اجزاي و ويژگيدر ادامه اين بخش به معرفي هركدا

  هاگذاري و پنل نشانهابزارهاي نشانه 1- 4-3
گيري نيز بهر برد. توان به هدف اندازهگذاري، عالوه بر مشخص كردن نواحي خاص، مياز ابزارهاي نشانه

هاي ممكن متفاوت خواهد بود. در ادامه ليست گيرياندازهگذاري استفاده شود، بسته به اينكه از چه ابزار نشانه
  گيري هركدام معرفي خواهد شد.اين ابزارهاي و كاربرد اندازه

). وقتي اين گزينه فعال است، Pan & Zoomسازي حالت حركت در الم مجازي (نشانگر ماوس:  فعال 
  گذاري انجام نخواهد شد.گونه نشانههيچ

جز آن اطالعات ي يك موقعيت خاص است و بهدهنده): اين ابزار تنها نشانPinت (ابزار نشانگر موقعي 
  دهد.ديگري به دست نمي

  توان طول (قطر) اشياء موردنظر را اندازه گرفت.): با استفاده از اين ابزار ميRulerابزار خط كش ( 

سمت خاصي از شيء موردنظر در توان به يا فلش): با استفاده از اين ابزار مي Arrowابزار پيكان ( 
  باشد.اندازه هيچ كميتي نميتصوير اشاره كرد. اين ابزار نيز قادر به

گذاري كرد. با استفاده از را نشانه شكليضيبتوان نواحي ): با استفاده از اين ابزار ميCircleدايره ( ابزارِ 
  گيري محيط و مساحت ناحيه موردنظر وجود دارد.اين ابزار امكان اندازه



   مشاهده الم مجازي  نرم افزار راهنماي كاربري
 

14 

 

گذاري توان نواحي مستطيلي شكل را نشانه): با استفاده از اين ابزار ميRectangleابزار مستطيل ( 
  حيه موردنظر وجود دارد.گيري محيط و مساحت ناكرد. با استفاده از اين ابزار امكان اندازه

توان نواحي دلخواه را با هر شكلي و بيشترين ): با استفاده از اين ابزار ميFree handآزاد (ابزار دست 
  گيري محيط و مساحت ناحيه موردنظر وجود دارد.گذاري كرد. با استفاده از اين ابزار امكان اندازهدقت نشانه

توان نواحي چندضلعي دلخواه هاي متوالي ميابزار و با كليك كردن ): با اينPolygonابزار چندضلعي ( 
  گيري محيط و مساحت ناحيه موردنظر وجود دارد.روي الم مشخص كرد. با استفاده از اين ابزار امكان اندازه

صورت صوتي و با استفاده از ): جهت ثبت نظرات و تشخيص بهMicrophoneابزار ميكروفون ( 
  افزار مهارت آزمايي).رود (غيرفعال براي نرمميميكروفون بكار 

توان از نواحي در حال ): با استفاده از اين ابزار ميScreenshotشات ابزار عكس صفحه (اسكرين 
گيري سازي، ارسال و استفاده در مرحله گزارشقابل ذخيره اخذشدهنمايش تصوير اخذ كرد. تصاوير 

  ها قاب دسترس هستند.ضميمهها در پنل شاتهستند. همه اسكرين

  رود.ها بكار مي): جهت مشخص كردن رنگ خطوط نشانهColor Palleteپالت رنگ ( 

  گذاري، نشان داده شده است.استفاده از ابزارهاي نشانه در شكل زير نمونه
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ي جرهها داراي يك پنتمام نشانه SlideViewerطور كه در شكل باال نيز مشخص است، در برنامه همان
شود. اين پنجره معلق نمايان مي هاآنمعلق اطالعات هستند كه با دو بار كليك كردن بر روي خطوط مرزي 

 شود.) ميProperties) و خواص (Labelشامل دو زبانه برچسب (

 

گذاري شده برچسب مشخص كرد و سازد كه براي تمام نواحي نشانهاين امكان را فراهم مي Labelسربرگ 
بسيار كاربردي  مشاوره از راه دور،ويژه در هنگام به تيقابلات مربوط به ناحيه را براي آن ثبت نمود. اين توضيح

ي مربوط به نشانه موردنظر، هايريگبه اندازهكاربر دسترسي  Propertiesخواهد بود. از طرف ديگر، در سربرگ 
كاربر سازنده و تاريخ به وجود آمدن آن نشانه خواهد داشت. همچنين، در اين پنجره است كه با استفاده از 

 شود.پذير ميها امكانحذف نشانه آيكون 

  هاپنل ليست نشانه 2- 4-3
پذير امكان SlideViewerدر سمت راست پنجره  با استفاده از آيكون  هامهيضمدسترسي به پنل 

هاي موجود روي الم به همراه اطالعات برچسب، توضيحات، ي از تمام نشانهفهرستخواهد بود. در اين پنجره 
  شود.هاي مربوطه نمايش داده ميگيريكاربر و اندازه
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ها، نمايشگر ناحيه و بزرگنمايي مربوط به همان نشانه را با دو بار كليك كردن بر روي هركدام از نشانه
توان مشخص كرد كه آن نشانه سازي تيك سمت چپ هر نشانه مي رفعاليغنمايش خواهد داد. همچنين با فعال/
  روي تصوير نشان داده شود يا خير.

  هاپنل ضميمه 3- 4-3
شوند. با دو بار كليك بر از الم نمايش داده و مديريت مي اخذشدههاي شاتدر اين پنل تصاوير يا اسكرين

شود. در هنگام نمايش تصوير صورت بزرگ نمايش داده ميصوير مربوط به بهروي هر اسكرين شات، ت
افزار مهيا خواهد بود. تنها كافي است بر صورت مستقيم و از طريق نرمشات امكان ايميل كردن آن بهاسكرين

ظر ايميل كليك كرده و اطالعات الزم را وارد نموده تا تصوير نمايش داده شده براي مقصد موردن روي آيكون 
  شود.

در پايين اين پنل،  "ذخيره"ها با استفاده از دكمه تك تصاوير موجود در پنل ضميمهاز طرف ديگر، تك
در  "حذف"ها نيز از طريق دكمه سازي بر روي كامپيوتر يا حافظه جانبي هستند. حذف ضميمهقابل ذخيره

  پذير است.همان پنل امكان

  پنل تنظيمات تصوير 4- 4-3
دهد. ابزارهاي موجود صورت بالدرنگ تغيير ميابزارهاي پردازشي است كه ظاهر تصوير را بهاين پنل شامل 
و  Saturation ،Hue ،Birghtness ،Contrast ،Gama ،Sharpnessهايي همچون قادر هستند ويژگي

Inversion .را به سليقه كاربر تغيير دهند  

  
 فرضپيشر دارد تنظيمات آن نوار را به حالت قرا در كنار هر نوار لغزنده تغيير ويژگي، دكمه 

كلي ممكن است ظاهر تصوير را به فرضپيشازحد از اين معيارها از حالت گرداند. توجه كنيد تغيير بيشبرمي
 اند.تغيير داده و كاربر را دچار سردرگمي


