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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и
Южна Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи
региони Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 5811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Очакван експлоатационен срок

Brainlab предоставя петгодишен срок на поддръжка за този продукт. През този период се
предлагат както софтуерни актуализации, така и поддръжка на място.

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед, това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на адрес user.guides@brainlab.com, ако имате предложения за
подобрения.

Производител

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Германия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една
част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното
писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

• Brainlab® е търговска марка на Brainlab AG.
• iPlan® е търговска марка на Brainlab AG.
• Brainlab Elements® е търговска марка на Brainlab AG.
• iHelp® е търговска марка на Brainlab AG.
• Brainlab NodeTM е търговска марка на Brainlab AG.
• BuzzTM е търговска марка на Brainlab AG.
• CurveTM е търговска марка на Brainlab AG.
• Kick® е търговска марка на Brainlab AG.

Търговски марки, които не са на Brainlab

• Microsoft®, Windows®, Active Directory® и Internet Explorer®, ActiveX® са търговски марки
на Microsoft Corporation, регистрирани в САЩ и други държави.

• Mozilla Firefox® е търговска марка на Mozilla Foundation, регистрирана в САЩ и други
държави.

• Apple™, iPad®, Mac® и macOS™ са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и
други държави.

• Android™ е търговска марка на Google Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
• iOS™ е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други
държави и се използва по лиценз.

• Google ChromeTM е търговска марка на Google, Inc.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

Съответствие на DICOM

Декларациите за съответствие на DICOM ще намерите на уеб сайта на Brainlab на адрес:
www.brainlab.com/dicom.

Интегриран софтуер на трети лица

Този софтуер е базиран частично на следните разработки и информация за софтуерните
лицензи на трети страни може да се намери в системата в съответните директории на
приложението:
• icu4c\49.1.2
• libijg16\3.6.0
• libijg8\3.6.0
• libjpeg-turbo\1.4.0
• libtiff\4.0.4beta

Правна информация
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• range\2017-Feb-24
• xerces-c++\3.1.4
• xerces-c++\3.2.2

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.3 Символи

Предупреждения

Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици, свързани
с употребата или неправилната употреба на устройството.

Внимание

Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат важна информация за възможни неизправности в
устройството, отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети. 

Символи
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1.4 Използване на системата

Обосновка

Origin Data Management е набор от софтуерни компоненти, който се изпълнява върху
операционната система Windows, за да се предостави основната инфраструктура за
приложенията на Brainlab. Той позволява на потребителя да избира и управлява пациентски
данни, както и да стартира конкретни работни потоци и/или приложения. Той разрешава
възможност за свързване между няколко системи и платформи. Софтуерът също така
позволява маршрутизиране на видеосигнали, свързани с дадена система, към налични
дисплеи. На сървърни системи той позволява отдалечен достъп до приложения,
инсталирани на сървъра.
В зависимост от платформата са налични различни компоненти.
На системи на работни станции (напр. Buzz, Kick, Curve) са инсталирани следните
компоненти:
• Content Manager (управление на приложения и работни потоци)
• Patient Selection
• Data Selection
• Backbone, Backbone Viewer (софтуер за маршрутизиране на видео)
На сървърни системи (напр. Brainlab Node или други сървърни системи) са инсталирани
следните компоненти:
• Origin Server (управление на отдалечени сесии, приложения и работни потоци)
• Patient Selection
• Data Selection

Предназначение: Origin Server

Предназначението е за осъществяване на достъп до HTML5 или WPF Elements или до стар
софтуер на една платформа. Не може да се извършват планирания на лечение, лечения
или диагностики единствено с Origin Server 3. Следователно Origin Server 3 е на пазара
като немедицински продукт.

Предназначение: Patient Data Manager

Patient Data Manager е предназначен за зареждане на пациентски данни от и експортиране
на пациентски данни към свързани местоположения в мрежата (например споделени места
за файлове и PACS) и сменяеми носители. Освен това софтуерът е предназначен да
стартира други приложения (например приложения на Brainlab за планиране и навигация) и
да маршрутизира приложения и свързани източници на видео към дисплеи, прикрепени към
системата, работещи с Patient Data Manager. Софтуерът също така е предназначен да
свързва две системи на Brainlab една с друга по мрежа.

Място на използване

Мястото на използване се определя като „в затворено помещение“, обикновено в
медицински учреждения.

Профили на потребителите

Системата като цяло се използва от здравни специалисти. Тя е предназначена за обучен
медицински персонал в болнични заведения, т.е. лекари като неврохирурзи, специалисти по
спинална и травматологична хирургия, хирурзи ортопеди и други, които трябва да стартират
други приложения на Brainlab (напр. софтуер за навигация на Brainlab), както и персонал в
ОЗ (включително, но не само, посочените по-горе лекари), отговарящ за маршрутизирането
на видео и/или приложения към наличните дисплеи.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Предвидена група пациенти

Системата не изисква определена група пациенти.

Предназначена среда

Системата е разработена с цел да се използва на платформи на Brainlab вътре или извън
ОЗ или на обикновени компютри.
Проверете и в документацията на съответната платформа за главните оперативни функции
на използваната платформа.

Главни оперативни функции

Първична оперативна функция, свързани с риска: избиране на пациентски данни.
Често използвани главни оперативни функции:
• Преглед и маршрутизиране на свързани видеосигнали
• Избиране на пациентски данни
• Стартиране на приложения (напр. софтуер за планиране на Brainlab)
Проверете и в документацията на съответната платформа за главните оперативни функции
на използваната платформа.

Сценарии на използване

Софтуерът може да се инсталира на различни системи, включително Brainlab Buzz, Curve и
Kick, станции за планиране, както и на платформи Node. Той разрешава стартирането на
приложения, като например Brainlab Elements. Сценариите за основно използване биха
били, когато потребител иска да:
• Стартира приложение за навигация с предварително планирани данни, данни без
планирано съдържание или без данни за образи

• Стартира приложения за планиране с пациентски данни
• Разгледа свързаните видеосигнали преди или по време на навигационна процедура
• Експортира данни от системата за документиране или за целите на лечението

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Преди лечението на пациента прегледайте правдоподобността на цялата
информация, въведена в системата и излязла от нея.

Използване на системата
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1.5 Съвместимост с медицински устройства и
софтуер

Съвместими медицински платформи

Origin Data Management е продукт, който е съвместим със следните:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, Ceiling-Mounted
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Станция за планиране 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
ЗАБЕЛЕЖКА: допълнителни съвместими платформи на Brainlab може да станат
налични след издаването на това ръководство за потребителя. Свържете се с отдела
за поддръжка на Brainlab, ако имате някакви въпроси относно съвместимостта. 

Устройства, които не са на Brainlab

Предупреждение
Използването на комбинации от медицински устройства, които не са разрешени от
Brainlab, може да повлияе лошо на безопасността и/или ефективността на
устройствата и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната
среда.

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

На системата може да се инсталира и използва единствено медицинският софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения
относно съвместимостта с медицинския софтуер на Brainlab.

Съвместим софтуер, който не е на Brainlab

Origin Data Management е продукт, който е съвместим със следните:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2016
• Microsoft Windows Server 2019
ЗАБЕЛЕЖКА: за информация относно други съвместими софтуерни приложения, които
не са на Brainlab, се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab. 

Софтуер, който не е на Brainlab

Само упълномощени от Brainlab служители може да инсталират софтуер на
системата на Brainlab. Не инсталирайте и не премахвайте никакви софтуерни
приложения.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Актуализации

Предупреждение
Актуализациите на операционната система (горещи поправки) или на софтуера на
трети лица трябва да се извършват извън часовете на болнично използване и в
тестова среда, за да се провери дали системата Brainlab работи правилно. Brainlab
следи излезлите горещи поправки на Windows и знае дали може да се очакват
проблеми при определени актуализации. Свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, ако срещнете някакви проблеми с горещите поправки на операционната
система.

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер.
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен
софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата на
системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се наблюдава достъпът
до всеки файл, зареждането и записването на пациентските данни може да бъде бавно.
Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално време и да се прави сканиране за
вируси извън часовете на болнично използване.

Предупреждение
Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab и
най-вече тези:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.
Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация по тези въпроси.

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте
сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени,
че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не
актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.
Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка
с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Парола: WindowsUpdates!89

Съвместимост с медицински устройства и софтуер
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1.6 Обучение и документация

Обучение на Brainlab

Преди да използват системата, всички потребители трябва да вземат участие в
задължителна обучителна програма, провеждана от упълномощен представител на Brainlab,
за да се гарантира безопасното и подходящо използване.

Поддръжка в контролирани условия

Преди да се използва системата за хирургични процедури, когато компютърно
подпомаганата навигация се счита за критично важна, извършете достатъчен брой пълни
процедури заедно с представител на Brainlab.

Отговорност

Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. Потребителят винаги
трябва да бъде в състояние да работи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и
инструментариума от аксесоари.

Удължено време на ОЗ

Навигационните системи на Brainlab са чувствително техническо оборудване. В зависимост
от организирането на ОЗ, позицията на пациента и изчисленото времетраене и сложност
оперативното време с използване на навигация може да е различно. Потребителят решава
дали е приемливо евентуалното удължаване на времето за съответния пациент и лечение.

Прочит на ръководствата за потребителя

Това ръководство описва сложен медицински софтуер, който следва да се използва
внимателно.
Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:
• Внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването
• Да имат достъп до ръководството по всяко време

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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2 ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И
ДАННИ

2.1 Управление на пациенти

Относно управлението на пациенти

Приложението Patient Selection позволява да търсите и да избирате пациент, да
редактирате пациентска информация, да сливате дублиращи се пациенти и да изтривате
пациенти.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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2.1.2 Избор и управление на пациентски данни

Относно Patient Selection

Приложението Patient Selection позволява да търсите и да избирате пациент, да
редактирате пациентска информация, да сливате дублиращи се пациенти и да изтривате
пациенти.
Patient Selection се отваря, след като влезете в системата или след като бъде отворен
желаният работен поток.

Опции за търсене

№ Пояснение

①
Поле за търсене: Въведете име на па-
циента или друга информация за иденти-
фициране.

②

③

④

⑤

①

⑥

⑦

②
Изберете филтъра Local, за да се пока-
жат пациентите, налични на локалното
DICOM прокси място за съхранение.

③
Изберете филтъра PACS, за да се пока-
жат пациентите, налични отдалечено на
всички конфигурирани PACS.

④

Изберете филтъра XBrain, за да се пока-
жат пациентите, налични отдалечено на
всяка конфигурирана XBrain директория.
ЗАБЕЛЕЖКА: данните за XBrain (фор-
мат, който е собственост на Brainlab)
ще се конвертират в DICOM. 

⑤
Изберете филтъра CD/USB, за да се по-
кажат пациентите, налични на поставения
CD/USB носител.

⑥

Изберете филтъра Browse, за да се пока-
жат пациентите, налични в избраната в
момента директория.
ЗАБЕЛЕЖКА: филтърът Browse не е на-
личен за всички устройства (напр.
Curve, Kick или Buzz). Филтърът може
да се активира само ако данните са би-
ли импортирани с помощта на Browse. 

⑦

Изберете филтъра Marked, за да покаже-
те само пациентите, които сте маркирали
в текущата сесия.
ЗАБЕЛЕЖКА: това може персонализира-
но да се конфигурира от Brainlab. За по-
вече информация се свържете с отдела
за поддръжка на Brainlab. 

Избор и управление на пациентски данни
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Заместващи символи

Заместващите символи могат да се използват в полето за търсене за извличане на списък с
пациенти. Например:

Низ за
търсе-
не

Резултат

b Всички пациенти, чиято фамилия започва с „b“

^b Всички пациенти, чието малко име започва с „b“

Икони на хранилища

Иконите в Patient Selection указват къде се съхраняват пациентските данни. Ако данните са
съхранени на няколко места, ще бъдат показани няколко икони. Ако данните се съхраняват
само на локалното устройство, няма да бъдат показани икони.

Икона Хранилище на данни

Персонализирано местоположение за съхранение (напр. Browse...)

Местоположение за съхранение на XBrain (формат, който е собственост на
Brainlab)

PACS

Quentry

Свързано USB устройство за съхранение

Поставен CD/DVD диск

Ъпстрийм място за съхранение на DICOM (напр. централен сървър на
Brainlab)

ЗАБЕЛЕЖКА: иконите на хранилището Brainlab, Quentry и PACS се показват само ако се
използва полето за търсене. 

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Как се включват пациенти от Quentry в търсенето

Стъпка

Потърсете пациент с помощта на функцията за търсене.
В резултатите от търсенето са включени пациентските данни в Quentry.com, отговарящи
на критериите на търсенето.
ЗАБЕЛЕЖКА: интеграцията на Quentry Gateway зависи от вашия лиценз и от систем-
ната ви конфигурация. За повече информация вижте Ръководството за потребите-
ля на софтуера Quentry Gateway. 

Разширено търсене

Фиг. 1  

Стъпка

Използвайте Advanced Search, за да включите повече критерии за търсене и да стесните
търсенето на пациенти.

Как се избира пациент с помощта на Browse...

Стъпка

Изберете Browse..., за да импортирате данни DICOM от различно ме-
стоположение на файлове. 
Отваря се Windows Explorer (файлов мениджър на Windows) и ви под-
канва да изберете папка.

Избор и управление на пациентски данни
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Как се избира пациент

①

Фиг. 2  

Стъпка

1. Изберете желания пациент от списъка.
Пациентът е маркиран.

2. Изберете OK ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: може да получите подкана да изберете пациентски данни. 

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Как се получава достъп до всички пациентски данни

①

Фиг. 3  

Ако Worklist се конфигурира като ваш филтър по подразбиране и се избере, се показват
само пациентите в този Worklist.
ЗАБЕЛЕЖКА: филтрите се конфигурират от отдела за поддръжка на Brainlab и може да
варират в зависимост от вашата инсталация. 

За достъп до всички пациентски данни само в спешни случаи изпълнете следното:

Стъпка

1. Разрешете All Patients ①.

2. Ако получите подкана, въведете идентификационните си данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: от този момент нататък системата ще регистрира всички ваши
действия. 

3. Изберете желания пациент от списъка.

Класификация на заболяването

В зависимост от работния поток може да получите подкана да изберете класификация на
заболяването. Ако пациентските данни вече съдържат класификация на заболяването,
предварително се избира последната класификация.
В някои приложения на Brainlab въведената в тази стъпка информация се използва за
автоматичен избор на съответстващи набори от данни, инструменти и/или оформление за
изглед.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да пропуснете тази стъпка, натиснете Skip, преди да направите избор. 

Избор и управление на пациентски данни
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Как се избира класификация на заболяването

① ② ③ ④ ⑤

⑥
Фиг. 4  

Стъпка

1. Изберете област на тялото ①.

2. Изберете система от органи ②.

3. Изберете типа на конкретното заболяване ③.

4. По избор: Изберете категория на конкретното заболяване ④.

5. По избор: Изберете конкретното заболяване ⑤.

6. Изберете Done ⑥.

ЗАБЕЛЕЖКА: класификацията на заболяването задължително се избира отляво на
дясно. 

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Как се създава нов пациент

①
Фиг. 5  

Стъпка

1.

От менюто Manage изберете New.

2. Въведете име на пациента, дата на раждане, пол и ИД.
Изберете Done ①.
Новият пациент е записан и избран.

Избор и управление на пациентски данни
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Как се обединяват дублиращи се пациенти

①

②

Фиг. 6  

Стъпка

1.

Под Manage изберете Merge ① от най-горе на основния екран в лен-
тата с инструменти.

2. Изберете пациентите, които искате да слеете, от Patient List и изберете Merge ②.

3.

Изберете целевия пациент от доалоговия прозорец.
ЗАБЕЛЕЖКА: след обединяването всички данни се съхраняват под избраното име
и ИД. Ако даден пациент е бил предварително избран, този пациент автоматич-
но става целеви пациент. 

4. Изберете OK, за да потвърдите.

5.

За да отмените сливането, изберете Restore във всеки един момент.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Как се маркира пациент

①

Фиг. 7  

Даден пациент може да бъде маркиран, така че пациентските данни предварително да се
зареждат в системата.

Стъпка

Изберете звездата до името на пациента.
Пациентът се маркира със звезда ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: пациентът остава маркиран до приключване на сесията. 

Как се сортира по колони

①

Фиг. 8  

Стъпка

1. Можете да сортирате данните в Patient List с помощта на стрелката до заглавката
(напр., DATE OF BIRTH ①).

2. Изберете DATE OF BIRTH, за да сортирате списъка с пациенти хронологично.

ЗАБЕЛЕЖКА: списъкът Patient List може да се сортира по заглавките NAME, DATE OF
BIRTH, GENDER, ID. 

Избор и управление на пациентски данни
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Как се редактира пациентска информация

①
Фиг. 9  

Стъпка

1. Изберете пациент.

2.

От менюто Manage изберете Edit.

3. Изберете полето, което искате да редактирате.

4. Редактирайте пациентската информация, след което изберете Done ①, за да запи-
шете.
ЗАБЕЛЕЖКА: въпреки че промените могат да се видят в Patient Selection, сами-
те данни се променят само при експортиране. Ако не експортирате данните,
промените няма да бъдат приложени. 

5.

За да отмените промените в пациентската информация, изберете
Restore.

Как се извършва връщане към списъка с пациенти

Стъпка

Когато създавате или редактирате пациент, изберете Patient List, за
да се върнете обратно към мястото за избор на пациенти.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Как се изтрива пациент

③

①

②

Фиг. 10  

Стъпка

1.

От лентата с инструменти отворете падащото меню Manage.
Изберете Delete ③.

2. Изберете пациента или пациентите, които искате да изтриете, от Patient List ①.

3.

Изберете Delete в горната част на основния екран ②.

4.

Изберете Delete от диалоговия прозорец, за да потвърдите изтриването.

Избор и управление на пациентски данни
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Стъпка

5.

Отваря се диалогов прозорец, който потвърждава успешното изтриване.
ЗАБЕЛЕЖКА: пациентът е изтрит само от локалната система. Информацията
за пациента не е изтрита от поставения носител за съхранение или от болнич-
ната мрежа. 

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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2.2 Избор на данни

Обща информация

В Data Selection данните са подредени хронологично и може да се избират или след като
бъде избран конкретен пациент, или когато се отвори приложение на Brainlab (вижте
съответното Ръководство за потребителя на софтуера).

② ③ ④
①

⑤

Фиг. 11  

Data Selection показва пациентски данни с помощта на изглед на времева линия.

№ Пояснение

① Изгледът на времева линия показва пациентски данни в хронологичен ред. Най-ско-
рошните пациентски данни се показват вдясно.

② Изберете стрелката, за да заредите допълнителни данни от по-ранна дата във вре-
мевата линия. Стрелката ще се показва, доколкото са налични допълнителни данни.

③
Наборите от данни се организират в клъстерите на данните чрез свързаното анато-
мично състояние на пациента.
SUGGESTED DATA показва данните, които софтуерът счита за най-уместни.

④ See All Data показва по-подробен изглед на всички налични данни в рамките на то-
зи клъстер от данни.

⑤ Лента с инструменти.

Избор на данни
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Функции на лентата с инструменти

④

⑤

①

②

③

⑥

Фиг. 12  

№ Компоненти

① Избирането на името на пациента ще ви доведе до Patient Selection.

②

Избирането на Disease ще ви доведе до приложението за класификация на забо-
ляванията.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на тази функционалност зависи от системната
конфигурация. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече ин-
формация. 

③ Filter: Използвайте стрелката, за да филтрирате данните до Plans only вместо
всички данни.

④

New Event: Създайте ново събитие за документиране на промяна в хронологията
на лечението на пациента или в пациентската анатомия.
Събитията може да се използват за разделяне на клъстери от данни в определен
момент във времето (напр. когато се провежда дадена операция).

⑤ Combine Plans: Използвайте тази функция, за да комбинирате планове.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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№ Компоненти

⑥

• Изберете Add Data, за да слеете пациентски данни. Това може да се избере и
за сливане на допълнителен пациент.

• Изберете Refresh, за да задействате ръчно DICOM проксито, за да поискате
повторно данните.

ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на тези функционалности зависи от системната
конфигурация. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече ин-
формация. 

Функции за данни

③

①

②

Фиг. 13  

№ Компоненти

①

Изберете звездата, за да фаворизирате данни. Когато е избрана иконата на зве-
здата, данните ще се появят автоматично в изгледа по подразбиране Data.
ЗАБЕЛЕЖКА: данните, за които е активирана звезда, винаги ще се филтри-
рат към предложените данни и ще се появяват първи в плана или подборката
на данните. 

② Изберете, за да видите по-подробна информация за данните (всякакъв вид съ-
държание и планове).

③ Изберете, за да се скрият данните.

Избор на данни
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See All Data (детайлен изглед)

③

①

②
Фиг. 14  

Избирането на See All Data показва по-подробен изглед на всички налични данни на
съответния клъстер, включително:
Различни секции, които може да се свиват или разгръщат чрез избирането на стрелката:
• Plans (планове на пациентските данни автозаписани планове, RT планове)
• Tissue Models (налични само за RT)
• Images (набори от срезове, отдалечени серии, колекции от образи, информация за
изследвания)

• Objects
• Trajectories
• Points
• Angio Bundles
• DTI Studies
• Screenshots
• Videos
• Documents
Можете да изберете и Select All ①.
Можете също да въведете специфични термини за търсене в полето за търсене, за да
намерите правилните данни, от които се нуждаете ②.
Всеки тип данни има собствено поле за търсене и се показва, когато десет или повече
елементи са налични.
Можете също да прелиствате през наличните елементите с данни или резултатите от
търсенето с помощта на стрелките ③, ако са налице 10 или повече елемента с данни в
селекцията.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Как се избират данни

①

② ③

④

Фиг. 15  

Стъпка

1. Изберете данните (данни за планиране или план), които искате да използвате.
Избраните данни ще се маркират (в цвят) ①. Ако искате да деселектирате избора,
изберете го отново, така че повече да не е маркиран.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако изберете план, цялото съдържание на данните, което е част
от плана, ще се избере и маркира. Ако деселктирате плана, цялото съдържание
ще се деселектира. 

2. SELECTED DATA предоставя общ преглед на всички данни, които са били избрани
②. Все още можете да деселектирате данните, разположени тук, но като изберете X
③.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако премахвате или добавяте съдържание към план, SUGGESTED
DATA ще покаже, че планът е модифициран. 

3. Изберете Next ④, за да продължите.

Избор на данни
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Как се преглежда допълнителна информация

①②
Фиг. 16  

Стъпка

Изберете бутона за информация ①.
Отваря се диалогов прозорец ②, визуализиращ допълнителна инфор-
мация и свързани данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: информацията може да се различава от бутона за информация на плана и
от единичните елементи на данните (напр. сливането, което се визуализира като сини
скоби около данните за образите, се показва дамо в плановете). Като цяло бутонът за
информация съдържа допълнителна информация за данните (планове и единични
елементи), която не е видима в предварителния преглед на данните. 

Как се създава ново събитие

Чрез създаването на събитие даден потребител може а сортира данни, базирани на
времева линия.

Стъпка

1.
Изберете Manage от лентата с инструменти, след което изберете New
Event.
Отваря се диалогов прозорец.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Стъпка

2.

Изберете типа на събитието с помощта на падащото меню.

3. Можете да актуализирате предварително попълненото поле за име и по избор да
добавите описание.

4. Изберете OK, когато е готово.
Създава се събитие във времевата линия и елементите се прегрупират съответно в
нови клъстери, ако е приложимо.

Как се комбинират планове

Стъпка

Активирайте Combine Plans от лентата с инструменти.
Ако няма противоречащи си данни (напр. противоречащи си редакции, сливания и др.) и
плановете са комбинирани успешно, най-скоро избраният план се показва като избран, но
модифициран.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция не е възможна и с специфичните за приложението планове,
като ще се визуализира диалогов прозорец. За да добавите допълнителни данни към
специфичен за приложението план, първо изберете специфичния за приложението
план, след което изберете Additional Data. 

Избор на данни
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Как се възстановяват скрити елементи

①

②

Фиг. 17  

Ако неволно скриете данни, е възможно да ги възстановите, тъй като данните никога не се
изтриват завинаги, само са скрити. За да възстановите данните:

Стъпка

Изберете или Unhide, за да разкриете конкретен елемент ②, или изберете Unhide All ①,
ако искате да възстановите всички скрити елементи.
Елементът се възстановява обратно в първоначалния клъстер от данни.

Планове

①

②

Фиг. 18  

В зависимост от типа план ще се визуализира кратко описание на съдържанието и
наличните допълнителни функции. Вижте следното:

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Origin Data Management 35



№ Описание

①

RT план/
специфичен
за приложе-
нието план

Дисплеи:
• Специфична икона на плана (напр. SRS)
• Кратко описание на плана
• Дата и час на създаване
• Състояние на одобрение или име на одобряващия (напр.

Approved/Unapproved)

② Общ план

Дисплеи:
• Кратко описание на плана
• Дата и час на създаване
• Брой изображения
• Други данни (напр. брой на обектите)
• Плановете Autosaved се създават автоматично, ако съдържание-
то не е записано ръчно, и съдържат име на работния поток, но за-
висят от избрания работен поток

ЗАБЕЛЕЖКА: нормалните планове се създават или при експор-
тирането на данни, или чрез Save As в Content Manager. 

Актуализация на план

①

Фиг. 19  

Когато изберете план, който е бил модифициран, но не е бил записан, бутонът за
актуализация ще се активира ①. Първоначалният план винаги ще се показва с
първоначалните му данни, тъй като планът никога няма да се презапише автоматично. Той
все още може да се актуализира чрез избирането на бутона за актуализация.

Фиг. 20  

След като е избран бутонът за актуализация, диалогов прозорец ще ви подкани да
потвърдите актуализацията.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да запишете плана с нов обект, трябва да го запишете с нов
план. Ако актуализирате обекта и директно започнете навигиране, тогава се взема
новият обект. 

В раздела за информация също така ще има информация, ако има налична по-нова версия
(информацията се показва, когато е показан бутонът за актуализация).

Избор на данни
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Използване на конвертирани файлове

①

Фиг. 21  

Плановете, маркирани със звездичка (*) ①, са били автоматично конвертирани от формата
Brainlab Advanced File на Brainlab в DICOM.
Планираното съдържание трябва да се провери внимателно, преди да се използва.

Как се комбинират индивидуалните планове с план

Фиг. 22  

Ако изберете да свободни или индивидуални данни (напр. образ или обект) и след това
изберете план, който не съдържа тези данни, ще изскочи диалогов прозорец.
ЗАБЕЛЕЖКА: този диалогов прозорец се визуализира само ако данните са избрани преди
плана. 

Стъпка

Изберете едно от следните:
Cancel: за да запазите първата селекция
Combine: за комбиниране на данните (напр. обект) и план (доколкото няма противоречия)
Continue: подменя първите избрани данни чрез плана, който е бил избиран най-скоро
ЗАБЕЛЕЖКА: в някои случаи (напр. противоречащи си сливания, редакции на данни)
Combine не е възможно поради противоречащи си данни и ще се визуализира диалогов
прозорец, указващ, че плановете не може да се комбинират поради противоречащо съ-
държание. Изберете OK, за да запазите първоначалните данни избрани. 

ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на тази функционалност зависи от системната конфигу-
рация. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация. 

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Първи стъпки с Content Manager

Относно Content Manager

Content Manager е приложение, което управлява дисплеите и други приложения. Като цяло
Content Manager действа като начален екран за потребителя, отваряйки се при стартиране
и при натискане на бутона за начало на дисплея. Той е централната точка на системата.
Content Manager предоставя бутони за стартиране на избор на пациент, приложения,
експортиране и видеоизточници, той също така съдържа опции за изход, като напр.
изключване на системата, но също така предоставя общ преглед на дисплеите. С Content
Manager инсталираните приложения се визуализират и може да се стартират и
превключват между дисплеите. Content Manager също така показва наличните дисплеи и
разрешава функционалностите на дисплея. Възможно е да се прихванат екранни снимки на
дисплеите.

CONTENT MANAGER
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3.1.1 Въведение

Относно Content Manager

Предназначението на Content Manager е:
• Визуализиране на налични приложения
• Стартиране на приложения
• Превключване между приложения
• Комуникация с приложения
• Конфигуриране на съдържание на дисплея при сценарии за няколко дисплея

Как се отварят приложения и източници

②

①
Фиг. 23  

Стъпка

1. Като използвате Content Manager, изберете желания дисплей ①, след което избе-
рете икона на приложение или източник ②.

2. Плъзнете икона на приложение или източник ② върху желания дисплей.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да видите източниците, се уверете, че са свързани към системата и
окабеляването е конфигурирано правилно. Вижте своето Ръководство за
потребителя на системата или потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за още
информация. 

Въведение
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Как се избира от няколко версии на едно приложение

Ако са инсталирани няколко версии на едно и също приложение, ще бъдете подканени да
изберете версия. 

Фиг. 24  

Стъпка

1. Изберете START.
Няма избрана версия по подразбиране.

2. Ако има възможност, изберете Start by default, за да маркирате версията като „по
подразбиране“, след което изберете START.
ЗАБЕЛЕЖКА: след като изберете версия по подразбиране, можете да я промени-
те, като щракнете с десен бутон върху приложението, за да отворите отново
диалоговия прозорец Multiple Versions Available. 

Филтриране на софтуерни приложения и стартиране на предварително конфигурирани работни потоци

В зависимост от конфигурацията на системата екранът за избор може да се различава:
• Екранът за избор може да показва видовете процедури, които са налични на системата.
За да видите филтрирана подборка от съответните софтуерни приложения, изберете
бутона за съответстващата процедура.

• Ако на системата са инсталирани предварително конфигурирани работни потоци,
изберете съответния бутон, за да отворите задачата или набора от задачи, които трябва
да се извършат в определен ред.

Ако на системата е налична само една опция, тя стартира автоматично.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да отворите основния екран на Content Manager, натиснете бутона за
начало. 

CONTENT MANAGER
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Как се извършва филтриране и как се стартират предварително конфигурирани работни потоци

Фиг. 25  

Стъпка

Изберете иконата за съответния работен поток.
• Филтрирана подборка от инсталираните софтуерни приложения се отваря в Content

Manager
• За насочван работен поток: Първата стъпка на предварително конфигурирания работен
поток се отваря в съответното софтуерно приложение

Въведение
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3.1.2 Общ преглед на работните потоци

Главни задачи

Фиг. 26  

Ако в системата ви няма предварително конфигурирани работни потоци, при стартиране се
отваря основният екран на Content Manager.
Content Manager е интерфейс за достъп до Patient Selection и други инсталирани
приложения или свързани видеоизточници.
По-долу са дадени примери за работни потоци за извършване на главните задачи. Може да
има налични допълнителни работни потоци в зависимост от лиценза и конфигурацията на
системата.
В зависимост от лиценза и предпочитанията на потребителя някои от стъпките по работните
потоци са взаимозаменяеми, а други може да не са приложими.

Как се стартират софтуерни приложения на Brainlab от Content Manager

Процесите по-долу важат за всички приложения на Brainlab.

Стъпка

1. Изберете пациент.

2. Изберете дисплей.

3. Изберете софтуерно приложение.

Как се зареждат данни за разширено планиране с приложения на Brainlab

Следвайте тези стъпки, за да заредите целия софтуер за планиране на Brainlab.

Стъпка

1. Изберете пациент.

2. Изберете данни.

3. Стартирайте софтуера за планиране (напр. iPlan, SmartBrush, Image Fusion).

CONTENT MANAGER
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ЗАБЕЛЕЖКА: съдържанието, създадено чрез Brainlab Elements се конвертира
автоматично във формат Brainlab Advanced File, когато се стартира iPlan, за да може
да се планира по-нататък със софтуера iPlan. Плановете, създадени с iPlan,
автоматично се конвертират обратно във формат DICOM. Конвертираните планове
трябва да се прегледат внимателно преди по-нататъшна употреба. 

Предупреждение
Избраните за iPlan RT обекти се ресемплират към първоначалната разделителна
способност и ориентация на оригиналния набор от образи, използван за очертаване
на структурите.
Преглеждайте внимателно структурите в iPlan RT, тъй като обемът и/или формата
може да се променят.

Как се зареждат пациенти и данни за навигация

Стартирайте софтуера за навигация, като следвате тези стъпки.

Стъпка

1. Изберете пациент.

2. Ако е нужно, изберете данни.

3. Стартирайте софтуера за навигация (напр. Cranial/ENT).

Как се планират и прехвърлят данни за навигация

Следвайте тези стъпки, за да планирате и прехвърляте данни за навигация.

Стъпка

1. Изберете пациент.

2. Отворете Data Selection.

3. Изберете набори от образи и предварително планирано съдържание.

4. Изберете Done в Data Selection.

5. Стартирайте софтуера за навигация.

Как се прехвърлят интраоперативни данни за навигация (опция 1)

Следвайте тези стъпки, за да прехвърляте интраоперативни данни за навигация.

Стъпка

1. Отворете функцията за зареждане на данни в софтуера за навигация.
ЗАБЕЛЕЖКА: тази стъпка се различава в зависимост от приложението за нави-
гация. 

2. Изберете съответните пациентски данни.

3. Изберете Done.

Как се прехвърлят интраоперативни данни за навигация (опция 2)

Друга възможност е за следвате тези стъпки, за да прехвърляте интраоперативни данни за
навигация.

Общ преглед на работните потоци
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Стъпка

1. Изберете Home, за да отворите основния екран.

2. Изберете Data и изберете съответните данни и редактирайте съдържанието според
необходимостта.

3. Изберете Done.

Как се използва система за навигация със свързана Buzz

Стъпка

1. Свържете източници на видео и захранване на системите.

2. Изберете пациент и съответните данни.

3. Изберете софтуер за навигация.

CONTENT MANAGER
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3.1.3 Основен екран на Content Manager

Как се отваря основният екран на Content Manager

Отварянето на основния екран на Content Manager се различава в зависимост от
системата на Brainlab и използваното софтуерно приложение.

Бутон Описание

Ако системата на Brainlab има хардуерен бутон за начало отпред на мони-
тора, можете да го натиснете по всяко време.

На системите на Brainlab, които не съдържат хардуерен бутон за начало,
изберете подвижния бутон Home по всяко време.

Изберете бутона Home в софтуерното приложение.

Оформление

①

②

③

Фиг. 27  

Основен екран на Content Manager
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Основният екран на Content Manager е разделен на три части:

№ Област Функции

① Лента с ин-
струменти

Търсене на пациенти, избор на данни, експортиране на данни, регу-
лиране на настройки, избор на класификации на заболявания, съ-
здаване на оформления, отваряне на софтуерна информация и из-
ключване.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличието на опциите в лентата с инструменти
може да се различава в зависимост от избрания работен поток. 

② Приложения и
източници

Стартиране на софтуера на Brainlab, стартиране на приложения, по-
казване на източници на видео.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако има твърде много икони за разполагане на екра-
на, излизат стрелки, за да можете да превъртате наляво или
надясно. 

③ Управление
на дисплеите

Управление на поточно предаване и запис, размяна или клониране
на дисплеи, управление на показваното съдържание, избор на
оформления и избор на предварителни настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако има твърде много икони за разполагане на екра-
на, излизат стрелки, за да можете да превъртате наляво или
надясно. 

Бутони на лентата с инструменти

Бутон Наименова-
ние

Функция

Patient Отваря мястото за избор на пациент.

Disease Отваря стъпката за класификация на заболяването.

Data Отваря избора на данни.

Connect

Отваря възможности за свързване към допълнителни екрани
или системи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Connect е налично на системи за навигация и
компютри в ОЗ с инсталация на PDM. 

Save As
Отваря диалоговия прозорец Save as Plan.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличието на бутона зависи от конфигура-
цията на системата. 

Export Отваря диалоговия прозорец Export.
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Бутон Наименова-
ние

Функция

Settings Отваря менюто за настройки на софтуера.

Help

Отваря информацията за контакт на Brainlab и позволява да
активирате iHelp. Менюто Help също така предоставя инста-
лираните софтуерни приложения и свързаните системи, както
и опцията за прекъсване на връзката с дадени системи.

Minimize

Намалява Content Manager, когато се използва станция за
планиране или компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличието на бутона зависи от конфигура-
цията на системата. 

Finish Отваря падащо меню за избор между излизане от или пре-
включване на работния поток.

Switch
workflow

Връща ви към страницата за избор на работен поток в
Content Manager.

New
treatment Затваря текущия потребител и отваря ново лечение.

Restart Рестартира системата.

Shut down Изключва системата.

Exit Затваря Content Manager.

Standby
Изключва системата, но записва текущото състояние, за да се
възстанови в следващата сесия, когато се използва система
за навигация.

ЗАБЕЛЕЖКА: в някои работни потоци бутоните Save As и Export може да са
деактивирани или скрити. В подобен случай извършете тези функции в съответното
софтуерно приложение, което изпълнявате. 

Основен екран на Content Manager
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Как ръчно да запишем план

①

Фиг. 28  

Стъпка

1. След като промените пациентските данни, натиснете Save As на основния екран на
Content Manager. 
Отваря се диалоговият прозорец Save as Plan.

2. Ако искате, изберете Plan name, за да редактирате името на плана.

3. Изберете Save As ①.
Планът е записан към пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете ръчно да запишете колкото плана поискате. Освен това
промените редовно се самозаписват и съхраняват към пациента (напр. когато се
превключва към друг пациент или се прекратява ползването на софтуера). 

Как се активира iHelp

iHelp предоставя отдалечен достъп до отдела за поддръжка на Brainlab. Потърсете отдела
за поддръжка на Brainlab, преди да влезете в iHelp, тъй като преди използването на тази
функция се изисква активиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да използвате iHelp, трябва интернет връзка. 

Стъпка

1. Изберете Help в лентата с инструменти.

2. Изберете iHelp в менюто, което се отваря.

3. За да деактивирате iHelp, изберете бутона отново.

Как се използва помощното меню

Стъпка

Изберете Help в лентата с инструменти, за да отворите менюто Help.
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Меню Help

③

①

②

Фиг. 29  

№ Съдържание

①

• Информация за версията и състоянието за Content Manager, Patient Selection
и Data Selection

• Информация за версията и състоянието на инсталираните софтуерни приложе-
ния на текущия работен поток

• Информация за версията и състоянието на инсталираните услуги и изпълните-
ли

• Информация за лицензирането
• CE и GTIN информация и фонови приложения/услуги
ЗАБЕЛЕЖКА: за да получите информация за CE и GTIN на приложенията от
работния поток, ще получите подкана да стартирате приложението и да
проверите в диалоговия прозорец за информация (като изберете логото на
Brainlab в долния десен ъгъл на приложението). 

• Връзки към онлайн ръководството за потребителя

②
• Информация за контакт с поддръжката на Brainlab
• Свързвания към други системи на Brainlab, включително функция за прекъсва-
не на връзка

③
• Информация за производителя
• iHelp свързване
• IP адрес

Основен екран на Content Manager
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3.1.4 Меню Settings

Меню Settings

①

② ④

⑤

③

Фиг. 30  

№ Компонент Пояснение

①

Квадратче за отметка
Always Feet to Head -
Supine (LPH) for
DICOM Viewer

Изберете, за да заместите ориентацията по подразбиране
в софтуера Viewer.

② View Orientation
Избор на ориентация на изгледа.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът по подразбиране и наличността
зависят от избрания работен поток. 

③ Presets
Запишете текущото маршрутизиране на приложенията и
източниците на дисплеи под предварителна настройка.
Изберете съществуващи предварителни настройки.

④ Language
Променя езика на всички приложения при наличен съо-
тветен превод.
Рестартирайте системата, за да завършите промяната.

⑤ Connections Показва наличните свързвания с други системи на
Brainlab.

Как се създават предварителни настройки

Оформлението на дисплея и конфигурацията за маршрутизиране може да се запишат с
помощта на Presets. Те се създават чрез диалоговия прозорец Settings в Content Manager.
Запишете текущата конфигурация за маршрутизиране като нова предварителна настройка.
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Стъпка

1.

Изберете Settings.

2.

Изберете Create New.

3. При подканата добавете име.

4. Изберете OK.

Записване на временна настройка

Записването на временна настройка ще запише текущото маршрутизиране под името
Display Setup at (времево клеймо). Можете да изберете отново тази настройка по време
на сесията.
ЗАБЕЛЕЖКА: временната настройка остава, докато продължи сесията. Ако е избрано
отново Save temporary setup, записаната преди настройка ще се презапише. 

Как се избират предварителни настройки

①

Фиг. 31  

Стъпка

1. Активирайте падащото меню, като изберете областта на екрана ① в рамките на
Content Manager.

2. Изберете своите предварителни настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА: падащото меню е налично само ако вече имате записани предвари-
телни настройки. 

Меню Settings
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Икони на източник

Когато устройството е свързано към системата и включено, за наличните източници се
появяват икони.

Ако даден свързан източник не се появи, изберете иконата Refresh, за да ак-
туализирате свързаните източници.
ЗАБЕЛЕЖКА: работещите източници на видео може да трепкат или вре-
менно да спрат, когато източниците се обновяват. 
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3.1.5 Експортиране на данни

Експортиране на планирано съдържание

Експортирането в целево местоназначение на формат Brainlab Advanced File задейства
конвертирането на DICOM данни във формат Brainlab Advanced File. И обратно, форматът
Brainlab Advanced File може да се конвертира отново в DICOM.
Избраните за експортиране обекти се ресемплират към първоначалната разделителна
способност и ориентация на оригиналния набор от образи, използван за очертаване на
структурите.
Преглеждайте внимателно експортираните структури, тъй като обемът и/или формата може
да се променят.

Данни на Quentry

За да качите или да изтеглите пациентски данни на quentry.com, изберете Quentry. Вижте
инструкциите на екрана или Ръководството за потребителя на софтуера за Quentry
Gateway за допълнителни инструкции.

Анонимизирани данни

Важно. При анонимизация не се взема предвид конфиденциалната информация в
данни на пикселите на образа (напр. ИД на пациента или дата на раждане).
Анонимизацията променя обозначенията на DICOM с информация за идентификация (напр.
име, ИД, дата на раждане и адрес на пациента). За пълен списък с обозначенията на
DICOM, които са пременени по време на анонимизацията, или за допълнителна
информация се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab.
Ако е нужна по-строга анонимизация (напр. да се премахнат също и частните обозначения
на DICOM), се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab. Имайте предвид, че по-строг
профил на анонимизация може да направи създаденото от софтуера на Brainlab
съдържание невъзможно за разчитане след анонимизация.
Не може да се извършва анонимизация на екранни снимки, PDF файлове или видео. Ще
бъдете помолени да отстраните екранните снимки (ако има такива) по време на
експортиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: видеото и PDF файловете винаги се пропускат по време на експортиране. 

Експортиране на данни от DICOM RT

Функцията за експортиране на радиотерапия (RT) на DICOM конвертира данните на DICOM
в специфичен формат DICOM RT и ги експортира в предварително конфигурирана цел –
мрежово хранилище на DICOM – за допълнителна обработка със системи на трети лица.
Експортирането на DICOM RT използва библиотеката DICOM Merge като протокол за
прехвърляне към системи на трети лица. DICOM спомага за общата съвместимост между
системите на различни доставчици. Експортирането на DICOM RT предоставя най-новия
поднабор обекти на DICOM, за да улесни прехвърлянето на специфични данни за цифровия
образ, данни за графиката и данни извън образа между две и повече системи.
DICOM съхранява определен брой точки в пространството, използвани за възстановяване
на контурите. Поради различните алгоритми, използвани от различни системи, реалното
представяне на контурите може да се различава с много висока вероятност, но само в
малък мащаб. Въпреки това тези различни разчитания могат да доведат до леки
деформации на контурите и до разлики в размера на обема. Ето защо внимателно
проверявайте структурите след импортиране в система на трети лица.
ЗАБЕЛЕЖКА: за подробна информация и последните декларации за съответствие на
DICOM посетете https://www.brainlab.com/dicom. 

Експортиране на данни
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Предупреждение
Конфигурацията на DICOM, предоставена от Brainlab, не може да гарантира, че
съвместимостта винаги ще бъде правилна. Нужно е да се проверява дали вашето
оборудване е напълно функционално и дава точни резултати.

Експортиране на 3D обекти и точки за анотация

По време на експортиране 3D обектите и точките за анотация се конвертират в т. нар.
формат „DICOM RT Structure Set“ (набор от структури на DICOM RT), като по време на
конвертиране се ресемплират според свързания набор от образи или слят набор от образи
в текущата подборка.
Конфигурациите за експортиране на 3D обекти и точките за анотация са:
• Конфигурация по подразбиране: Всички обекти се експортират в контекста на
първоначалния набор от образи, в който са създадени. Ако първоначалният набор от
образи не е избран сред данните за експортиране, за основен набор за експортиране се
избира последният набор от КТ образи, който е слят с първоначалния набор от образи.
Ако сте избрали само набори от МР образи, ще бъде избран наборът с най-голям обем и
най-малък вокселен размер. Ако не сте избрали никакви слети набори от образи за
експортиране, процесът на експортиране се прекратява.

• Всички обекти са създадени в последните КТ данни, избрани за експортиране. Ако са
избрани обекти, които не са слети в този набор от КТ образи, тези обекти не се
експортират. За да промените конфигурацията по подразбиране, потърсете отдела за
поддръжка на Brainlab.

Предупреждение
Когато се ресемплират обекти към първоначалния или слят набор от образи, може да
има загуба на информация. Ето защо внимателно проверявайте структурите след
импортиране в система на трети лица.

Разчитане на контура

Предупреждение
Контурите в наборите с РТ структура може да се разчитат по различен начин в
зависимост от системата.
Ето защо може да възникне нежелана промяна в подравняването/ориентацията или
обръщане/дублиране на контурите на образа. Освен това в зависимост от системата
може леко да се различават формата и обемът на структурите поради използването
на различни алгоритми за представяне на контурите. Ето защо внимателно
проверявайте структурите след импортиране в система на трети лица.

Предупреждение
Brainlab съхранява контурите с висока степен на прецизност. Поради ограничения,
наложени от стандарта DICOM, точността на позициониране на контурните точки може
да бъде намалена, преди информацията за контура да бъде записана в набора DICOM
RT Structure Set. В зависимост от броя на контурните точки прецизността може да се
намали от 10E-9 m на 10E-5 m.

Експортиране на набори от данни Burned-In

Функцията за експортиране DICOM Burned-In Dataset трайно интегрира контурите на даден
сегментиран обект в серии от МР образи на DICOM, като по този начин създава нови серии
образи на DICOM. Тази функционалност е налична точно за един определен сегментиран
обект, комбиниран с точно една серия МР образи на DICOM. Съвместимите с DICOM
приложения на трети лица може да зареждат тези образи и повторно да създават
съдържанието (напр. чрез използване на прагови алгоритми).
След приключването на експортирането новосъздадените серии образи на DICOM лесно се
разпознават по коментара към серията „BURNED-IN“ и са разположени заедно с
първоначалните пациентски данни.
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Предупреждение
Функцията за експортиране на набори от данни Burned-In създава нови серии образи
на DICOM, съдържащи трайна промяна в стойностите на пикселите. След това няма
достъп до структурите под контура Burned-In. Използвайте серии образи Burned-In
само заедно с първоначалните серии МР образи.

Предупреждение
Размерът и формата на експортирания обект може да се появяват различно в
получените серии образи. Brainlab съхранява контурите с много висока прецизност.
Поради растеризация и ресемплиране на контурите към образи с по-ниска
разделителна способност ще се появи загуба на информация. Препоръчително е да
се използват серии от образи с висока разделителна способност, за да се постигнат
най-добрите възможни резултати. Прегледайте внимателно създадените образи и ги
сравнете с първоначалните серии от образи, преди да експортирате към устройство
на трети лица.

Предупреждение
DICOM спомага за общата съвместимост между системите на различни доставчици.
Въпреки това конфигурацията на DICOM, предоставена от Brainlab, не може да
гарантира, че съвместимостта винаги ще бъде правилна. Нужно е да се проверява
дали вашето оборудване е напълно функционално и дава точни резултати.

Предупреждение
Създадените образи може да изглеждат различно, когато се използват на системи на
трети лица. В зависимост от разчитането на образа на системата на трети лица
интензивностите на образите може да се показват различно. Прегледайте внимателно
образите и ги сравнете с първоначалните серии от образи преди по-нататъшна
употреба.

Местоназначение за експортиране

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Фиг. 32  

Експортиране на данни
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№ Целеви обекти

① Поставен CD/DVD диск или USB носител за съхранение.

② Предварително конфигурирано местоположение в мрежата.

③ Мрежово хранилище на DICOM RT.

④ Качване в акаунт в Quentry.

⑤

Поставете отметка в квадратчето Anonymize, за да експортирате анонимизирани
пациентски данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: данните в локалната система остават без промяна. Ако опреде-
лена пациентска информация е видима в рамките на самия образ, тя не се ано-
нимизира с тази функция. 

⑥ Поставете отметка в квадратчето DICOM Burned-In Export, за да запишете DICOM
данните локално и към избраната цел.

⑦ Използвайте Browse..., за да изберете папка в Windows Explorer (файлов мени-
джър на Windows) и да експортирате планове, екранни снимки и PDF файлове.

Как се експортират данни

Фиг. 33  

Стъпка

1.

Изберете Export на основния екран.
Отваря се Data Selection.

2. Изберете наборите от данни, които искате да експортирате.
Изберете Export в дъното на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: експортират се само набори от данни, оградени от
оранжева рамка. 

3. Изберете местоназначение за експортиране.
Индикатор на напредъка показва състоянието на експортирането.
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Как се експортират няколко набора от данни

③

①

②

Фиг. 34  

Стъпка

1. В Patient Selection изберете Export ③ от падащото меню Manage в
лентата с инструменти.
Ще получите подкана да изберете пациент или няколко пациенти.
ЗАБЕЛЕЖКА: експортирането на данни в рамките на Patient
Selection копира всички локални пациентски данни в желаното ме-
стоположение. Чрез избирането на Export в Content Manager може-
те да изберете кои данни от текущия пациент трябва да се ек-
спортират. 

2. Изберете пациентите, които искате да експортирате, от Patient List ①.

3.

Изберете Export в горната част на основния екран ②.

4. Изберете местоназначение за експортиране.
Индикатор на напредъка показва състоянието на експортирането.

5.

Диалогов прозорец обозначава кога експортирането е завършило.

Експортиране на данни
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Как се експортират шифровани данни

Фиг. 35  

Ако трябва да изпратите данни на отдела за поддръжка на Brainlab, те трябва да се
шифроват, за да се запази конфиденциалността по отношение на пациента. Следвайте
стъпките по-долу, за да създадете шифровани данни:

Стъпка

1.

Изберете Export на основния екран.
Отваря се Data Selection.

2. Изберете наборите от данни, които искате да експортирате.
Изберете Export в дъното на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: експортират се само набори от данни, оградени от
оранжева рамка. 

3.

Въведете шифроващ ключ по подканата от диалоговия прозорец.

4. Изберете местоназначение за експортиране.
Индикатор на напредъка показва състоянието на експортирането.
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Допълнителни функции за импортиране и експортиране за DICOM данни

Има налични допълнителни функции за импортиране, експортиране и изтриване в Patient
Selection под Manage.
Наличността на тези функции е различна и зависи от конфигурацията на системата. За да
активирате или деактивирате тези функции, свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab.

Бутон Данни Функция

Import
All

Импортира всички данни на DICOM от поставеното USB устрой-
ство и ги записва локално.

Export
All

Експортира всички локално записани данни на DICOM в
поставеното USB устройство.

Delete All Изтрива всички локално записани данни на DICOM.

Експортиране на данни
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3.1.6 Изход от софтуера

Как се излиза от софтуера

Фиг. 36  

Изберете Finish, за да отворите диалоговия прозорец с опции за изход.

Опции

Изберете Switch workflow, за да се върнете към мястото за избор на работни потоци.

Изберете New treatment, за да затворите текущия потребител и да стартирате ново лече-
ние.

Изберете Restart, за да рестартирате системата.

Изберете Shut down, за да изключите системата.

Изберете Exit, за да затворите Content Manager.

Изберете Standby, за да изключите системата, но да запишете текущото състояние на се-
сията.

ЗАБЕЛЕЖКА: опциите може да се различават в зависимост от платформата. 
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3.2 Управление на дисплеите

Относно управлението на дисплеите

Display Management е частта от Content Manager, която управлява дисплеите и
оформлението на дисплеите. Инсталираните приложения се визуализират и може да се
стартират и превключват между дисплеите. Възможно е също да се прихванат екранни
снимки от тези дисплеи. Различни функционалности за дисплеите може също да се
разрешат тук.
Предназначението на Display Management е:
• Конфигуриране на съдържанието на дисплея в сценарии за няколко дисплея и
оформления на дисплея (PiP, PaP, Quad)

• Записване на конфигурациите за маршрутизиране (информация за оформлението на
дисплеите и информация за маршрутизиране)

Управление на дисплеите
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3.2.1 Оформление на дисплеите

Обща информация

Оформлението на дисплеите и показваното съдържание могат да се контролират от
основния екран на Content Manager.

② ③

①

Фиг. 37  

№ Компонент

① Допълнителни функции

② Избран дисплей (обозначен от стрелката)

③

Етикет на дисплея
ЗАБЕЛЕЖКА: етикетите се показват при използване на повече от два дисплея
едновременно. На дисплеите се присвояват етикети по подразбиране, които при
желание могат да бъдат променени от отдела за поддръжка на Brainlab. 

Клавишни комбинации

• Използвайте Alt + tab, за да минимизирате Content Manager
• Използвайте клавиша с логото на Windows + m, за да минимизирате Content Manager
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Неуспешна актуализация

①

Фиг. 38  

Иконата ①, показана върху някой от дисплеите, указва, че показваното съдържание в
момента не се актуализира.
• Дисплеят няма да се актуализира, ако отворите приложението Content Manager върху
друго приложение, освен ако приложението не е отворено на друг дисплей.

• При записи и поточни предавания ще виждате неподвижен образ под иконата.

Как се разменят дисплеи

Стъпка

1. За да смените подреждането на дисплеите, натиснете и задръжте дисплея, който
искате да преместите.
Дисплеят „изскача“, за да покаже, че може да бъде разменен.

2. Плъзнете дисплея до новото местоположение, след което го пуснете.

ЗАБЕЛЕЖКА: размяната на дисплеи е възможна само в една и съща система. 

Оформление на дисплеите
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Как се променя кой дисплей да бъде водещ

①

Фиг. 39  

Ръката TOUCH TO TAKE CONTROL ① се показва, ако дадено приложение е отворено
едновременно на два сензорни дисплея (напр. два дисплея на Curve). Дисплеят, на който е
ръката, е в режим само за гледане.

Стъпка

1. Докоснете еднократно ръката ① или произволно място на дисплея, за да задейства-
те управлението.

2. Дисплеят вече може да се използва за управление на софтуера.
Ръката изчезва и се премества на другия дисплей.
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Избор на оформление

①
Фиг. 40  

Имате избор от четири възможни оформления на дисплеите ①:
• Единичен изглед
• Един до друг
• Картина в картината
• Четворен изглед
ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да маршрутизирате приложения или инструменти, а само
източници (върху вградени дисплеи с активно оформление). С помощта на Clear
изчиствате маршрутизирането, но оставяте избраното оформление. 

ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на тази функция зависи от системната ви конфигурация.
Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация. 

Оформление на дисплеите
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3.2.2 Клониране на дисплеи

Несъвместима разделителна способност на дисплея

Ако един от свързаните дисплеи е с несъвместима разделителна способност, а вие се
опитвате да изведете софтуер за навигация, ще се появи икона, обозначаваща, че е открита
несъвместима разделителна способност.
ЗАБЕЛЕЖКА: функциите за поточно предаване и запис могат да бъдат ограничени на
дисплеи с несъвместима разделителна способност. 

Как се клонират дисплеи

Когато един дисплей е клониран, остава възможно взаимодействието и с двата дисплея с
пълна функционалност.

①②

Фиг. 41  

Стъпка

1. Натиснете с пръст и плъзнете дисплея източник ① до целевия дисплей ②.

2. Дръпнете пръста си от екрана.
Дисплеят е клониран.
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3.2.3 Замъглен екран

Обща информация

Ако главният дисплей не се актуализира, образът на клонирания дисплей ще бъде
замъглен. Ако това се случи, затворете Content Manager от основния екран.

Фиг. 42  

Ето в какви случаи може да се появи замъгляване на екрана:
• Клонирани дисплеи: Ако Content Manager е отворен върху приложение, което се
изпълнява на главния дисплей, образът на клонирания дисплей ще бъде замъглен.

• Дисплеи на свързани системи (напр. Buzz, свързана с Curve): Ако Content Manager е
отворен върху приложение, което се изпълнява на главния дисплей, дисплеят на
свързаната система ще бъде замъглен. Въпреки това обаче, ако приложението се
изпълнява на друг дисплей, който не се контролира от Content Manager, тогава
свързаният дисплей няма да бъде замъглен.

Замъглен екран
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3.2.4 Дисплеи с 3D стерео

Обща информация

①

Фиг. 43  

Свързаните дисплеи с 3D стереоизображение се обозначават с икона 3D ①. Данните от 3D
стереоскопски обемни визуализации могат да бъдат показвани само на дисплеите с тази
икона.
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3.2.5 Функции за поточно предаване

Поточно предаване

Възможно е изходните данни на дисплея да бъдат предавани поточно, за да бъдат гледани
чрез портала Live Stream Portal.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността и гъвкавостта на функцията за поточно предаване зависи
от притежавания лиценз и от системната конфигурация. Свържете се с отдела за
поддръжка на Brainlab за повече информация. 

ЗАБЕЛЕЖКА: поточното предаване на видео е със забавяне от няколко секунди и е
компресирано. Предаваното съдържание не трябва да се използва за диагностични цели. 

Как се извършва поточно предаване на видео

Стъпка

1.
Натиснете Stream под избрания дисплей.
Оранжевият пламък указва, че дисплеят предава поточно към отдале-
чена система.

2. За да спрете поточното предаване, отново натиснете Stream.

Функции за поточно предаване
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3.2.6 Правене на екранни снимки

Съхранение и експортиране на екранните снимки

Когато има избран пациент, всички екранни снимки от сесията се записват в пациентските
данни.
Екранните снимки са достъпни отдалечено през портала OR Portal, стига системата да е
включена и да е свързана към болничната мрежа.
Също така е възможно експортирането на екранни снимки към USB устройство за
съхранение или местоположение в мрежата от менюто Export.

Как се прави екранна снимка

Стъпка

Screenshot

Изберете Screenshot, за да направите екранна снимка на избрания
екран.
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3.2.7 Функции за запис

Записване

Възможно е изходните данни на дисплея да бъдат записани, за да бъдат експортирани за
гледане по-късно.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността и гъвкавостта на функцията за записване зависи от
притежавания лиценз и от системната конфигурация. Свържете се с отдела за
поддръжка на Brainlab за повече информация. 

Съхранение и експортиране на записите

Всички записи от дадена сесия се записват в пациентските данни.
Записите са достъпни през браузъра чрез средата на Origin Server, доколкото е била
конфигурирана от отдела за поддръжка на Brainlab.
Също така е възможно експортирането на записи към USB устройство за съхранение от
менюто Export.

Как се записва видео

Стъпка

1.
Изберете Record под избрания дисплей.
Около дисплея се появява оранжева рамка, която указва, че тече за-
пис.

2. За да спрете записа, отново натиснете Record.

Функции за запис
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3.2.8 Live Stream Portal

Обща информация

С някои приложения можете да използвате портала Live Stream Portal.

Функция за изтекла сесия

Порталът Live Stream Portal има автоматична функция за изтичане на сесиите. Ако сесията
ви изтече, задължително затворете браузъра и влезте отново, за да гледате предаванията.
За регулиране дължината на интервала на изтичане на сесиите потърсете отдела за
поддръжка на Brainlab.

Как се гледат поточни предавания

Фиг. 44  

Стъпка

1. Във вашия уеб браузър отидете на URL адреса на портала Live Stream Portal.

2. Влезте с вашите идентификационни данни за сървъра.

3. От визуализациите изберете поточното предаване, което искате да гледате.
Поточното предаване се отваря.
Отново изберете поточното предаване, за да го гледате на цял екран.

4. За изход натиснете на произволно място в предаването, за да го намалите, след
което изберете Back.
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3.3 Свързване на системите

Относно свързването на системите

Към системата Buzz може да се свърже системата за навигация или компютър в ОЗ с
инсталация на PDM. Това позволява:
• Използването на допълнителен сензорен екран
• Възможност за използване на всички инсталирани приложения на която и да е от
системите

• Преглед на всички видео източници, свързани с която и да е от системите

Свързване на системите
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3.3.1 Функция за свързване

Скорост на актуализиране на образа

Скоростта на актуализиране на образа зависи от качеството на мрежовата връзка. Високата
натовареност на мрежата може да намали скоростта на актуализиране на образа.

Свързване в интегрирана ОЗ

Обичайно в интегрираните ОЗ с монтирана на тавана система за навигация и система Buzz
двете системи остават свързани, докато са включени.
Не е необходимо да се предприемат стъпки за ръчно свързване на системите.

Бутони за свързване

Бутон Функция

• Отваря списък с налични системи Buzz.
• Изберете съответната система Buzz от списъка, за да свържете системите.
ЗАБЕЛЕЖКА: свързванията може да се активират единствено от навига-
ционната станция или от компютъра в ОЗ с инсталация на PDM. 

Отменя заявката за свързване, преди свързването да бъде прието/отхвърле-
но от системата Buzz.

Изберете Accept от системата Buzz, за да завършите свързването.
ЗАБЕЛЕЖКА: свързването трябва да бъде прието от системата Buzz, за
да бъде завършено. 

Изберете Reject от системата Buzz, за да отхвърлите свързването.

Изберете Settings, за да видите текущите свързвания, както и опцията за
прекъсване.
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3.3.2 Използване на свързани системи

Изпълняван софтуер

Софтуерът може да се стартира от всяко устройство. Той обаче трябва да се изпълнява на
системата, на която е инсталиран.
Приложенията, инсталирани на системата за навигация (напр. Viewer), може да се
изпълняват само на Buzz, когато се използват свързани системи. Освен това те могат да се
стартират само веднъж.

Преглед на източници на видео

Източниците на видео може да се преглеждат на едното или на двете устройства без
значение къде се намира източникът на видео.

Ограничения

• Ако се инсталира повече от една система Buzz, само по една от системите може да се
свързва със системата за навигация.

• Content Manager може да се вижда само на един от дисплеите. Изберете бутона за
начало, за да отворите Content Manager на текущия дисплей. Това ще затвори
предишния активен дисплей.

• За да се покаже приложение за навигация в Buzz, то трябва да се покаже също и в
системата за навигация. По подобен начин приложение за планиране трябва да се
визуализира в Buzz, така че да може също да се визуализира в системата за навигация.

Използване на свързани системи
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3.3.3 Свързване на системите и прекъсване на връзките

Свързване и прекъсване на връзките

В този раздел е описано свързването с Buzz и прекъсването на връзката.

Свързване със системите без Content Manager

За да осъществите свързване между Buzz и система за навигация без инсталиран Content
Manager, свързването задължително трябва да се конфигурира от отдела за поддръжка на
Brainlab. След конфигуриране свързването се осъществява с натискане на съответната
икона в Content Manager.
В зависимост от конфигурацията:
• Може да се наложи да потвърдите свързването.
• Може да имате достъп до системата за навигация само за гледане или с пълен контрол
върху нея.

Как се установява връзка със система Buzz

Стъпка

1.

От системата за навигация изберете Connect от основния екран на
Content Manager.

2. Изберете съответната система Buzz от списъка.

3.

Изберете Accept от системата Buzz.
Системите са свързани.

Как се прекъсва връзката между системите

За да прекъснете връзката на системата за навигация от Buzz, имате две опции.

Стъпка

1. Изберете Settings.

2. Изберете Disconnect от Connections.
ЗАБЕЛЕЖКА: друга възможност е да прекъснете, избирайки Exit, след което New
treatment. 
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3.3.4 Компютър в ОЗ с инсталация на PDM

Обща информация

Със системата Buzz може да се свърже компютър в ОЗ с инсталация на PDM.
Когато има свързване:
• Работният плот на компютъра в ОЗ с инсталация на PDM може да се покаже на
интерактивните сензорни екрани

• Системата Buzz, софтуерът за планиране и функциите за запис/поточно предаване може
да се управляват заедно чрез компютъра в ОЗ с инсталация на PDM

ЗАБЕЛЕЖКА: наличието на тази функция зависи от лиценза ви. 

Икона за ОЗ

След установяване на свързването иконата на компютър в ОЗ с инсталация на PDM се
появява под TOOLS на основния екран на Content Manager.
Използвайте иконата, за да се покаже работният плот на компютъра в ОЗ с инсталация на
PDM на друг дисплей.

Функция за намаляване

Content Manager може да се намали на компютъра в ОЗ с инсталация на PDM чрез
натискане на бутона за намаляване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Content Manager и други софтуерни приложения също се минимизират с
клавишната комбинация Alt + tab. 

Как се установява и прекъсва връзката

Стъпка

1.

За да се свържете със системата Buzz, натиснете Connect на компю-
търа в ОЗ с инсталация на PDM.

2. За да прекъснете свързването, затворете Content Manager на компютъра в ОЗ с ин-
сталация на PDM.

Компютър в ОЗ с инсталация на PDM
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3.3.5 Дистанционно управление

Относно дистанционното управление

Функцията за дистанционно управление позволява да управлявате система Buzz чрез
таблет.

Съвместимост

Препоръчително е да се използва таблет с размер на екрана най-малко 7 инча.

Преди да започнете

Потребителят носи отговорността да гарантира, че таблетът е подготвен подходящо за
средата на ОЗ и че устройството се използва по предназначение.

Ограничения

• Софтуерът за навигация не може да се покаже на таблет.
• Функцията за дистанционно управление може да бъде активна само на един от
таблетите.

Как се установява връзка към дистанционното управление

Фиг. 45  

Стъпка

1. Изберете иконата за Remote Control на основния екран на Content Manager.
Инструкциите за следващите стъпки са предоставени в диалоговия прозорец
REMOTE CONTROL.

2. Свържете таблета към WiFi мрежата, указана в иконата на полето WIFI NAME.
ЗАБЕЛЕЖКА: съответната парола може да се покаже или скрие в зависимост от
конфигурацията, направена от отдела за поддръжка на Brainlab. 

3. Отворете указания URL адрес в браузъра на таблета, за да стартирате свързването
с дистанционното управление.
Content Manager сега може да се управлява през таблета и Buzz.
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ЗАБЕЛЕЖКА: дистанционното управление може да се стартира само от диалоговия
прозорец REMOTE CONTROL в Buzz. Не е възможно да се свържете само чрез таблета. 

Как се прекъсва връзката на дистанционното управление

Фиг. 46  

Стъпка

1. Изберете иконата за Remote Control на основния екран на Content Manager.

2. Изберете Disconnect в диалоговия прозорец REMOTE CONTROL.

Дистанционно управление
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3.3.6 Видеоконференции

Обща информация

Функцията за видеоконференция позволява две групи/лица да установят свързване с глас и
видео чрез:
• Buzz към Buzz
• Buzz към компютър
• Компютър към компютър

Съвместимост

Видеоконференцията на компютър е съвместима само с браузъра Google Chrome.

Стартиране на функцията за видеоконференция

• Buzz: След влизане в системата вие автоматично ставате достъпни за
видеоконференция.

• Компютър: За да стартирате видеоконференция на компютъра, въведете URL адреса за
достъп в браузъра Chrome. Вашите идентификационни данни са същите като за влизане
в портала OR Portal.

ЗАБЕЛЕЖКА: на компютър може да получите подкана да изберете съответния
микрофон или камера. Възможно е да се обадите от компютър, на който няма
видеокамера. 

Контроли на микрофона и камерата

Контрола Функция

Плъзнете контролата Microphone наляво, за да заглушите
микрофона.

Плъзнете контролата Camera наляво, за да деактивирате ка-
мерата.
• Вашият прозорец с видео се появява в сиво от вашата стра-
на

• Събеседникът ви вече не може да вижда вашето видео
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Как се осъществява повикване

Фиг. 47  

Стъпка

1. Натиснете иконата Video Conferencing на основния екран на Content Manager (са-
мо за Buzz).

2. Изберете желания контакт от списъка с контакти.
ЗАБЕЛЕЖКА: в списъка с контакти се показват само контакти, които са онлайн.
Контактите са потребители на Windows и са конфигурирани от ИТ админи-
страцията на болницата. 

3. Натиснете Call.
Свързани сте, когато събеседникът ви отговори на повикването.

Как се отговоря на входящи повиквания или как се отхвърлят

Звуков сигнал ви известява за входящо повикване.

Видеоконференции
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Фиг. 48  

Стъпка

1. Натиснете иконата Video Conferencing на основния екран на Content Manager (са-
мо за Buzz).

2. Когато се чуе звуковият сигнал, можете да:
• Изберете Answer, за да приемете входящото повикване
• Изберете Decline, за да отхвърлите входящото повикване

Как се прекъсва разговорът

Стъпка

Изберете End Call.
Видеоконференцията прекъсва.
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Видеоконференции
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4 ORIGIN SERVER: КРАЕН
ПОТРЕБИТЕЛ

4.1 Първи стъпки

Информация за достъп

Фиг. 49  

Origin Server предоставя достъп до софтуера за планиране чрез вашия уеб браузър.
Стандартният URL адрес за достъп взема напълно квалифицираното име на домейна
(FQDN) като основа:
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Въпреки това обаче URL адресът може да варира в зависимост от клиентските
спецификации.

Origin Server позволява на други приложения на Brainlab да се свързват с PACS
системата на болницата. По този начин само специфичният за Brainlab DICOM възел
трябва да се въведе в PACS системата и цялостната query/retrieve конфигурация на
информация за приложенията на Brainlab е опростена. Само приложения на Brainlab
може да се свързват с тази услуга.
Ако искате допълнително да ограничите достъпа до PACS системата на болницата за
приложения на Brainlab (напр. да въведете всяко приложение на Brainlab като отделен
DICOM възел или да ограничите достъпа до определени машини), се свържете с
екипа за поддръжка на Brainlab.
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Клиентски вариации

Екранните снимки и начинът на представяне на информацията в това ръководство за
потребителя може да се различават от вашето специфично потребителско преживяване.
Има много различни възможни вариации в зависимост от поръчката ви, версията на
Windows, типа и версията на уеб браузъра, конфигурацията на сървъра и др.

Първи стъпки
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4.1.1 Минимални изисквания

Компютърни изисквания на клиента

Origin Server изисква компютър с интернет връзка и мишка. Клиентският компютър трябва
също да отговаря на минимални изисквания:

Изискване Минимум

Операционна сис-
тема Windows 7 или по-нова платформа на Microsoft

RDP 7.0 или по-късна версия

Уеб браузър
• Internet Explorer, версия 11.0 или по-нова
• Mozilla Firefox, версия 56 или по-нова
• Google Chrome, версия 61 или по-нова

Дисплей

Разделителна способност на клиентския дисплей: 1280 x 1024 пиксе-
ла (пълно HD, препоръчано за по-новия Elements за планиране: 1920
x 1080 пиксела)
• С повечето браузъри се появяват ленти за превъртане, ако се из-
ползват на дисплей с ниска разделителна способност

• Вертикално подравнен монитор с минимална широчина на разде-
лителната способност на екрана от 1024 пиксела също се поддър-
жа

• Максималната поддържана разделителна способност на екрана
(както е дефинирана от RDP 6.0) е 4096 x 2048

Препоръчителна дълбочина на цвета: 32 бита
Минимална дълбочина на цвета: 24 бита
ЗАБЕЛЕЖКА: клиентски компютър, използващ монитор с дълбочи-
на на цвета, която е по-ниска от 24 бита, все пак може да се из-
ползва. Потребителят ще види предупредително съобщение с ин-
формация относно ниската дълбочина на цвета. 

Честота на CPU 1 GHz (за оптимална графична производителност препоръчваме из-
ползване на честоти, които са по-високи от 1 GHz)

Изисквания за мрежовата връзка

Осъществяването на достъп до приложения чрез отдалечена сесия на Origin Server
изисква добра мрежова връзка, за да се разреши оптимална използваемост на
приложението.
Изискванията дефинират само даунстрийм връзката, която се изисква за добра
използваемост на отдалечения достъп до приложението. Те не отчитат прехвърляне на
данни от работната станция на клиента към платформата на сървъра.

Достъп Минимална стойност Препоръчителна стойност

Локална мрежа
(LAN)

100 Mbit LAN, по-малко от 20
ms латентност

1 Gbit LAN, по-малко от 20 ms ла-
тентност

Интернет 1,5 Mbit (даунстрийм), по-мал-
ко от 100 ms латентност

4 Mbit (даунстрийм), по-малко от 50
ms латентност

Клиентски изисквания за операционна система и услуга за терминал

Когато се използва Internet Explorer за достъп до Origin Server и се стартират отдалечено
приложения с помощта на Internet Explorer, контролите на ActiveX трябва да са разрешени.
Ако това не е налично, работната станция на Windows на клиента изисква следното за
достъп до приложения чрез RDP през портала на Origin Server:
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• Microsoft Terminal Service Advanced Client, версия 6.3 или по-нова и регистриране на
компонента ActiveX на OS на клиента

• Windows 7, Windows 8/8.1 или Windows 10

Минимални изисквания
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4.1.2 Разделителна способност и дълбочина на цветовете на монитора

Разделителна способност по подразбиране на монитора

Когато използвате два или повече монитори с RDP чрез ActiveX или RDP файл (напр.
лаптоп с прикрепен външен монитор), разделителната способност на монитора се определя
от основния монитор. Дори ако браузърът е отворен във вторичен монитор, отдалечената
сесия се установява чрез ActiveX с помощта на разделителната способност на основния
монитор.
Възможно е ръчно да дефинирате разделителната способност на монитора като параметър
за въвеждане в URL адреса на сървъра.
Препоръчва се също да:
• Започнете достъпа до Origin Server от основния монитор
• Използвайте Firefox или Chrome, тъй като тези два браузъра използват различен режим
на свързване и те мога да разпознаят разделителната способност на монитора, който се
използва

ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че мониторът ви е зададен на 100% за настройките на
разделителната способност (Windows: Control Panel > All Control Panel Items > Display) на
вашия клиентски компютър. 

Вертикално подравнени монитори

Поддържат се вертикално подравнени монитори с минимална широчина от 1024 пиксела.

Ниска дълбочина на цвета

Ако използвате монитор с дълбочина на цвета, която е по-ниска от 24 бита, се появява
предупреждение, което индикира, че дълбочината на цвета е твърде ниска.
Възможно е да се отварят приложения; но производителността може да се засегне.

Максимална разделителна способност на екрана

Поддържа се максимална разделителна способност на екрана от 4096 x 2160 пиксела (4K).
Можете ръчно да дефинирате разделителната способност на монитора като параметър за
въвеждане в URL адреса на платформата на сървъра.

Как се отстраняват ленти за превъртане

Ако приложението ви отваря цял екран с ленти за превъртане, можете да елиминирате
лентите за превъртане, като ръчно въведете по-ниска разделителна способност монитора в
URL адреса.

Стъпка

1. Въведете разделителната способност на монитора в края на URL адреса за влиза-
не, преди да влезете. Например за да използвате монитор, който е 1280 x 1024 пик-
села, трябва да въведете следния URL адрес:
https://<иметонасървърави>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= идентифицира височината на екрана.
• ScreenResY= идентифицира широчината на екрана.
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Стъпка

2. След като въведете URL адреса, новите стойности на разделителната способност
се визуализират в Client Check.
Ако лентите за превъртане все още се появят след въвеждането на новите стойно-
сти на разделителната способност, опитайте отново с по-ниски стойности. Действи-
телните изискуеми стойности може да варират, тъй като всяка клиентска конфигура-
ция е различна.

ЗАБЕЛЕЖКА: това не се прилага, ако приложението има минимално изискване за
разделителна способност, което е по-високо от ръчно указаното (индикирано от
червена стрелка на бутона на приложението). 

Разделителна способност и дълбочина на цветовете на монитора
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4.1.3 Настройки на браузъра и защитата

Обща информация

За достъп до уеб страницата на Origin Server и стартиране на приложенията на Brainlab
трябва да се зададат правилните настройки на уеб браузъра и защитата.
Когато използват Internet Explorer с конфигуриран RDP ActiveX компонент, потребителите
стартират приложението отдалечено на сървъра, като избират необходимия бутон на
приложението. Отдалеченото приложение се стартира автоматично с помощта на
потребителските идентификационни данни, изисквани за вход в сървъра.
За уеб браузъри, които не поддържат компонента RDP ActiveX, се използва HTML5
клиентът или RDP. Потребителите могат да стартират приложението отдалечено на
сървъра, като изберат бутона на приложението.
ЗАБЕЛЕЖКА: USB флаш памети не се разпознават, когато се използват с HTML5
клиент. 

За RDP потребителят трябва да въведе име и парола, за да влезе в сървъра. Това е
познато ограничение с RDP метода.

Как се потвърждават настройките на Internet Explorer

Стъпка

1. В менюто на Internet Explorer Tools (Инструменти) изберете Internet Options (Опции
за интернет).

2. Изберете раздела Security (Защита).

3.
В списъка с икони на уеб зони изберете иконата Trusted Sites (На-
деждни сайтове).

4. Добавете URL адреса на Origin Server в списъка.

5. Върнете се към иконата на Trusted Sites (Надеждни сайтове), за да конфигурирате
настройките на ActiveX.

6. Изберете бутона Custom level... (Ниво по избор...).
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Стъпка

7.

Изберете следните опции в списъка с настройки: 
• Изтеглете подписаните контроли на ActiveX: Enable (Разрешаване) или Prompt

(Подкана)
• Стартирайте контролите и добавките на ActiveX: Enable (Разрешаване)
• Скриптови ActiveX контроли, маркирани като безопасни за използване в скрипто-
ве: Enable (Разрешаване)

Как се потвърждават настройките на защитата

Ако компютърът ви използва персонален софтуер на защитна стена, тествайте своите
настройки на защитата.

Стъпка

1. Добавете URL адреса на Origin Server (име на сървъра или IP адрес) към списъка
на доверените сайтове.

2. За всички типове защитен софтуер контролите на ActiveX не трябва да се блокират.

3. Ако е възможно, предоставете на сайта на Origin Server правото за изтегляне и из-
пълняване на контроли на ActiveX.

Предупреждение за сертификат

Когато осъществявате достъп до URL адреса на Origin Server, може да получите
предупреждение за сертификат за защита.

Настройки на браузъра и защитата
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Фиг. 50  

Стъпка

За да продължите, изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете
към тази уеб страница (не се препоръчва)).
Отваря се порталът на Origin Server.

Предупреждение за защита на ActiveX

Когато се използва Internet Explorer по време на първоначално стартиране на отдалечена
сесия, може да получите съобщение за предупреждение за защитата в зависимост от
настройките на защитата на ActiveX. Потребителят трябва да гарантира, че ActiveX е
налично и разрешено, за да продължи.

Стъпка

1. Ако сте подканени, изберете Yes (Да) и следвайте стъпките.
Появява се изскачащ прозорец за предупреждение за защита.

2.

Изберете Yes (Да), за да продължите към портала на Origin Server.
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Стъпка

3.

Алтернативно може да видите диалоговия прозорец Internet Explorer – предупреж-
дение за защитата.
Изберете Install (Инсталиране) и продължете, както сте подканени.

Настройки на браузъра и защитата
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4.1.4 Изисквания за уеб браузър

Изисквания за уеб браузър за RDP

За осъществяване на достъп до уеб портала чрез RDP може да се използва всеки браузър,
който поддържа javascript. Това е възможно чрез ActiveX, RDP файл или HTML5 (също
познато като Ericom AccessNow).
В зависимост от операционната система, версията на браузъра и настройките на
платформата на сървъра ви някои уеб браузъри не може да осъществяват достъп до
цялата функционалност на платформата на сървъра.
Поддържаните уеб браузъри зависят от конфигурацията на софтуера на сървъра. Според
текущата конфигурация страницата Client Check трябва да се визуализира, независимо
дали браузърът се поддържа, или не.
Уеб браузъри, различни от Internet Explorer, не поддържат RDP ActiveX компонента.
Следователно други браузъри ще използват RDP файлове или HTML5 клиент.
Приложенията се стартират незабавно с помощта на същите потребителски
идентификационни данни, необходими за вход.
За да отворите RDP файловете, използвайте функцията „отваряне с(ъс)“.

Работа с добавките на браузъра

Добавките на браузъра може да не работят с Origin Server и инсталирания софтуер.
Препоръчва се да използвате уеб браузъри без никакви добавки.

Съвместими браузъри

Тези браузъри може да визуализират уеб страници на портала:
• Microsoft Edge, версия 25 или по-нова
• Microsoft Internet Explorer, версия 11 или по-нова
• Mozilla Firefox, версия 56 или по-нова
• Google Chrome версия 61 или по-нова
• Safari, версия 9 или по-нова

Фиг. 51  

ЗАБЕЛЕЖКА: ако лаптоп на Windows, който поддържа сензорни функции, се използва с
Chrome, сензорните събития няма да се разпознават дори ако сензорният курсор на
Windows е наличен, тъй като се разпознава клавиатура. За да разрешите сензорните
функции;
• в браузъра Chrome въведете chrome://flags в адресната лента
• потърсете Touch Events API (API за действия с докосване)
• изберете Enabled (Разрешено) в падащото меню
• рестартирайте Chrome 

ORIGIN SERVER: КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Origin Data Management 95



4.2 Използване на Origin Server и осъществяване
на достъп до приложения

Относно Origin Server

Origin Server ви позволява да:
• Изберете сървър или домейн (ако се изисква)
• Променяте потребителите, без да изключвате от системата потребителя на Windows
Предоставяте своите идентификационни данни за вход в Origin Server.

Използване на Origin Server и осъществяване на достъп до приложения
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4.2.1 Портал на Origin Server

Оформление на екрана

③

④

②

①
Фиг. 52  

№ Компонент Функция

① Client Check
Изберете информация за връзката и системата, както
и връзки към съответните Ръководства за потребителя
на софтуера и имейли за поддръжка на клиенти

② Идентификационни данни Влизане или промяна на потребители

③ AUTO LOGIN Бързо влизане, след като идентификационните ви дан-
ни са вече в системата

④ Емблема на Brainlab Избор на информация за контакт за поддръжка на
клиенти

Опции за влизане

Страницата за влизане ще се визуализира автоматично, тъй като защитените страници
изискват влизане на потребител. Това ще се случи и ако времето за влизане е изтекло.

Опции

• Ако сървърът е интегриран в Active Directory на мрежата ви, изберете AUTO LOGIN, за
да използвате своите идентификационни данни за мрежата и единично влизане. Тази
опция не е налична за самостоятелни сървъри. Свържете се със своя ИТ администратор
за сървърно интегриране.

• Можете също да влезете с помощта на друго потребителско име, като изберете Use
other login credentials.
ЗАБЕЛЕЖКА: в случай че влиза друг потребител, различен от този, който е влязъл в
Windows на клиентската работна станция, трябва да се избере Use other login
credentials. Това ще изключи от системата влезлия в момента потребител. 
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Опции

• Ако се изисква, изберете домейн от падащия списък Log in to:. Това ви позволява да из-
бирате между мрежите (напр. болнична мрежа, мрежа на отдела или локални машини).

• Вашият ИТ администратор може да зададе това или да се свърже с отдела за поддръж-
ка на Brainlab за допълнителни подробности.

Как се влиза в портала на Origin Server

①

②

RADIOLOGY

Фиг. 53  

Стъпка

1. Въведете съответния URL адрес за достъп до Origin Server.

2. Въведете потребителското си име и парола в предоставените полета.

3. Ако е необходимо, изберете домейн от падащия списък ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: това също така поддържа доверените домейни за удостоверяване.
Това трябва да се конфигурира във файла на настройките. Свържете се с отде-
ла за поддръжка на Brainlab за повече информация. 

4. Изберете LOGIN ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако сесията ви изтече, трябва да влезете отново. 

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да промените потребителите, без ръчно да изключвате
от системата потребителя на Windows. Процедурата е същата като първона-
чалното ви влизане.  

Портал на Origin Server
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4.2.2 Основни софтуерни функции

Оформление на екрана

④ ⑤

①

② ③

⑥
Фиг. 54  

След влизане се визуализира брой на функциите:

№ Бутон Функция

① Select patient

②

Преглед на монитора на системата:
• Зелена стрелка: Натоварването е ОК
• Оранжева стрелка: Натоварването може да е критично. Обмислете
отлагане на сесията

• Червена стрелка: Натоварването е твърде високо за сесии за до-
пълнително планиране

③

Започнете споделяне на сесията, ако потребителските настройки го
позволяват
ЗАБЕЛЕЖКА: тази функционалност зависи от възложените по-
требителски роли на специфичния потребител в рамките на бол-
ницата. 

④

Преглед на проверката на клиента и информацията за поддръжка:
• Релевантни ръководства за потребителя
• Ресурсни файлове
• Връзки към актуализациите на клиентския софтуер

⑤ Изход от сесията на Origin Server

⑥ Намерете информация за поддръжка и вижте основна софтуерна
информация за Origin Server
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№ Бутон Функция

ня-
ма

Управлявайте потребителски сесии на страницата на диспечера на
сесиите (само за администратори)
ЗАБЕЛЕЖКА: тази функционалност зависи от възложените по-
требителски роли на специфичния потребител в рамките на бол-
ницата. 

ня-
ма

Преглеждайте, изтегляйте или изтривайте екранни снимки
ЗАБЕЛЕЖКА: визуализира се само ако опцията на приложението
iPlan е налична. 

ЗАБЕЛЕЖКА: началната страница може също да се конфигурира, за да визуализира
различни заглавки или подборки, както се изисква. 

Относно монитора на системата

①

③

④

②

Фиг. 55  

Мониторът на системата визуализира зареждането на системата във всеки даден момент.
Щракнете върху иконата със стрелката за натоварване ①, за да отворите диалоговия
прозорец.
• Server Workload ② предоставя информация за натоварването и скоростта на сървъра.
• Sessions: ③ показва колко сесии се използват в момента и потребителските имена за
всяка сесия.

• Background Processes ④ показва приложения, които активно натоварват сървъра.
Докато горните приложения обикновено не консумират високо CPU, фоновите процеси го
правят, когато са активни.

Цветът на иконите със стрелки на натоварването указва средната стойност на натоварване
на системата. Стандартната конфигурация е:
• Под 60% (зелено): Няма време на изчакване
• 61 – 90% (жълто): Може да се появи определено време на изчакване или забавяне в
приложенията

• Над 90% (червено): Използване на системата за критични по отношение на времето
задачи не се препоръчва

ЗАБЕЛЕЖКА: стойности в проценти може да се конфигурират на база на
потребителския отзив. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече
информация. 

Относно екранните снимки

Изберете иконата Screenshots, за да прегледате всички екранни снимки, създадени в iPlan
(напр. iPlan Stereotaxy/View/CMF/Cranial/ENT/Flow/Spine, iPlan RT Image или iPlan RT Dose),
достъпни за вас при влизането ви чрез Origin Server. Всички екранни снимки ще се
визуализират с основните свойства на файловете им.

Основни софтуерни функции
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Екранните снимки, създадени чрез Content Manager, Patient Browser и Viewer, може да се
прегледат само с помощта на Viewer и не се появяват под Screenshots.
ЗАБЕЛЕЖКА: различно съдържание, свързано с лечение (напр. в .pdf и .txt формат), също е
налично под Screenshots. 

Опции за екранни снимки

Фиг. 56  

Опции

За да прегледате файла на екранната снимка, създаден с iPlan, изберете:
• Името на файла
• Миниатюрата на екранната снимка
ЗАБЕЛЕЖКА: не се визуализират миниатюри, ако файловете на изображението не са
налични. 

Изберете, за да изтриете екранна снимка.
ЗАБЕЛЕЖКА: изтриването на файла не може да се отмени. 

Изберете, за да изтеглите екранна снимка.
• Ако изберете Save, сте подканени да дефинирате къде да запишете
файла.

• Ако изберете Open, екранната снимка ще се отвори в локалната про-
грама за разглеждане на изображения по подразбиране.
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Относно проверката на клиента

① ③② ④

№ Заглавие Описание

① Client Check

Докладва дали вашата връзка отговаря на изискванията и да-
ли се поддържат определени функционалности. Предоставя
информация за:
• Размер на зрителния изглед (налични пиксели за приложе-
ния на монитора)

• Мрежова производителност между уеб браузър и уеб сървър
на клиента

• HTML5 съвместимост (ако е забранена ActiveX)
• Active Connection Mode (изберете режим и свойства на кон-
фигурацията)

Ако клиентският компютър не отговаря на изискванията за
определена стойност, софтуерът визуализира препоръчител-
ната стойност.
Ако имате затруднения със свързването, прегледайте страни-
цата, за да коригирате проблема.
Прегледайте минималните изисквания за Origin Server за по-
вече информация.

② System Information
Информация за вашата клиентска система:
• Операционна система
• Уеб браузър

③ Resources

• PDF файлове с ръководство за потребителя са налични за
изтегляне

• Задаване на файлове, налични за изтегляне
ЗАБЕЛЕЖКА: конфигурирано от услугата на Brainlab. Съдър-
жанието, показано тук, може да варира в зависимост от ва-
шия потребителски опит. 

④ Contact Brainlab
Support Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab.

Основни софтуерни функции
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Икони за проверка на клиента

Фиг. 57  

Ако клиентският компютър не отговаря на изискванията за определена стойност, софтуерът
визуализира препоръчителната стойност и символ за предупреждение.
ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчителната производителност на мрежовата връзка трябва да е:
• широколентова връзка ≥ 100 Mbit/s
• максимална латентност: 20 ms 

Икона Описание

Проверка на изискванията: Резултатът ще се визуализира скоро.

Изискването е ОК: Изискването за връзка е достатъчно.

Изискването е недостатъчно: Може да се засегне използваемостта.

Качество на връзката

CONNECTION: Предоставя информация за качеството на връзката между сървъра и
клиентския компютър (напр. скоростта на изтегляне и времето за отговор) и предоставя
основата за производителността. Проверете тази стойност, ако имате проблеми с
производителността.
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Връзка с отдела за поддръжка на Brainlab

Фиг. 58  

Изберете Contact Brainlab Support, за да:
• Се свържете директно с отдела за поддръжка на Brainlab чрез предоставените
телефонни номера

• Изпратите имейл на Brainlab чрез попълване на полетата и избиране на SEND EMAIL

Основни софтуерни функции
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4.2.3 Осъществяване на достъп до приложения

Обосновка

След като влезете, можете да осъществите достъп до приложения на Origin Server от
началния екран.
Можете да отворите Brainlab Elements, да използвате софтуера на Brainlab и да
осъществявате достъп до пациентски данни чрез HTML5 и RDP (в зависимост от
приложенията и работните процеси, които са инсталирани) или достъп до iPlan чрез RDP.

Наличност на приложения

Наличните приложения може да варират в зависимост от потребителските разрешения и
състоянието на лицензите. Когато дадено приложение не е налично, съответният бутон не
се визуализира.
Броят на RDP сесиите е различен и обикновено е ограничен до три за сървър. Ако всички
RDP се използват, се визуализира уведомление за лиценз, когато се опитате да стартирате
допълнителна RDP сесия.
Началната страница на Origin Server обработва лиценза за платформата на сървъра и
визуализира:
• Състоянието на лиценза
• Общ брой на позволените сесии, които се изпълняват
• Грешка, ако запитването за лиценза на платформата на сървъра се провали

Клиентски вариации

Екранните снимки и начинът на представяне на информацията в това ръководство за
потребителя може да се различават от вашето специфично потребителско преживяване.
Безброй вариации са възможни в зависимост от поръчката ви, версията на Windows, типа и
версията на уеб браузъра, конфигурацията на сървъра и др.

Как се осъществява достъп до приложенията

④

①

②

③

Фиг. 59  
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Стъпка

1. По избор: Select patient, за да изберете или промените пациент (пациентът може да
се промени във всеки момент) ②

2. Изберете една от следните опции:
• Изберете Quick Viewing, за да прегледате изображения на избран пациент ③
• Изберете някое от Tools ④ (Export или Video Editor)
• Започнете директно в който и да е работен поток за планиране, който е наличен в
системата ①, като изберете подходящия

Как се отваря приложение с помощта на RDP файл

ЗАБЕЛЕЖКА: предпочитаният тип връзка за Internet Explorer е ActiveX. За други браузъри
се предпочита HTML5. RDP се препоръчва, когато тези опции не са налични. 

Когато използват Internet Explorer с конфигуриран RDP ActiveX компонент, потребителите
може да стартират iPlan или Brainlab Elements отдалечено, като изберат бутона на
приложението, визуализиран на началната страница Origin Server. Отдалечени приложения
се стартират незабавно с помощта на същите потребителски идентификационни данни,
използвани за вход.

Стъпка

1. Изберете желаното приложение.
Появява се диалогов прозорец Open/Save (Отваряне/Записване):

2.

Изберете Open with (Отвори с), след което изберете OK. Windows автоматично из-
бира програмата, с която да отвори приложението.

Осъществяване на достъп до приложения
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Стъпка

3.

Ако се отвори диалоговият прозорец Remote Desktop Connection (Връзка с отдале-
чен работен плот), потвърдете, че „Remote computer“ (Отдалечен компютър) е пра-
вилен (напр. yourcomputer.net).

4. Изберете Connect (Свързване).
Вашето избрано приложение се отваря.
ЗАБЕЛЕЖКА: активирайте квадратчета за отметка, за да осигурите необходи-
мия достъп чрез отдалечения компютър (напр. за планове за експортиране). 

5. Отваря се диалогов прозорец Remote Desktop Connection Verification (Потвържда-
ване на връзката с отдалечен работен плот). Потвърдете, че искате да се свържете,
като изберете OK.
Вашето приложение се отваря.

Ако не искате този диалогов прозорец да изскача, вижте препоръките за настройки на
ActiveX.

Режим на цял екран

①

Фиг. 60  

Приложенията автоматично се отварят е режим на цял екран. За да преместите
приложение на различен монитор, щракнете върху Restore Down ① на лентата за връзка,
за да го покажете в рамките на браузъра.
След като преместите браузъра на другия монитор, можете да върнете приложението към
режим на цял екран, като натиснете клавишната комбинация: Ctrl + Alt + Break.
ЗАБЕЛЕЖКА: това е валидно само за ActiveX и RDP връзки. HTML5 връзките се отварят
директно в браузъра и може да се преместват лесно. 

Роуминг на сесията

Можете да прегледате същата сесия от различни устройства. За да направите това:
• Влезте в сървъра на един компютър (напр. нормалния ви компютър) и оставете сесията
отворена (т.е. не излизайте).

• Влезте в сървъра от друг клиент (напр. iPad), преди предварително определен период от
време да е изминал (напр. 15 минути по подразбиране).
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Вашата оригинална сесия на първия клиент се отваря в новия клиент със същия изглед,
включително избрания пациент, отворения набор от данни и оформлението в
приложенията.

Осъществяване на достъп до приложения
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4.2.4 Информация за отдалечена сесия

Обща информация

Отдалечена сесия чрез RDP на Origin Server може да се установи само чрез отваряне на
едно от приложенията в портала на Origin Server. Това гарантира правилните настройки на
връзката, необходими за софтуера на iPlan или Brainlab Elements.
С отварянето на приложение от втори клиент, докато активна сесия със същото приложение
и потребител съществува другаде, предишната сесия се прекъсва и се визуализира при
новия клеинт. Потребителят на първия клиент се уведомява за прекъсването на връзката на
портала на Origin Server.

Преди отваряне на приложение

Потребителите могат да отворят няколко приложения едновременно. Обаче за потребител е
възможна само една сесия за приложение.
Ако използвате устройство без клавиатура (напр. компютър-таблет) и въвеждането на
клавиатурата се изисква по време на планиране, разрешете Windows On-Screen keyboard
(Екранна клавиатура на Windows), преди да отворите iPlan или приложение за планиране.

Предупреждение за защита

Когато отваряте сесия, може да се появи предупреждението Remote Desktop Connection
(Връзка с отдалечен работен плот).
В зависимост от настройките на защитата на ActiveX може да сте подканени да потвърдите
връзката на локалните ви дискови устройства към отдалечения компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: не е необходимо да свързвате своите локални дискови устройства към
отдалечения компютър, ако не искате да експортирате план за лечение. В този случай
можете да забраните съответната отметка в диалоговия прозорец Remote Desktop
Connection (Връзка с отдалечен работен плот). 

ЗАБЕЛЕЖКА: по време на HTML5 връзка експортирането е възможно само към мрежова
папка/устройство, които са конфигурирани на сървъра. Дисковите устройства на
клиента (твърд диск, USB, мрежови устройства) не са достъпни. 

ORIGIN SERVER: КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Origin Data Management 109



4.2.5 Оптимизация на производителността

Оптимизиране на производителността

Производителността може да се подобри чрез запазване на сървърни ресурси и
оптимизиране на вашите настройки на регистъра.

Сървърни ресурси

① ②

Фиг. 61  

Препоръчаният метод на затваряне на приложение е чрез използване на Exit в рамките на
Brainlab Elements ① или менюто на iPlan ②.

Сървърни ресурси и роуминг

①

Фиг. 62  

Ако затворите приложение чрез избиране на Close ① на лентата на уеб браузъра или
лентата на връзката на Origin Server, сесията остава активна и продължава с помощта на
сървърните ресурси. Използвайки същия вход в системата, можете тогава да осъществите
достъп до същата сесия по-късно (напр. от друг клиент).
Това може да е удобно; но за да се избегне блокиране на сървърните ресурси, не
използвайте Close, освен ако не планирате да продължите надлежно своята сесия.
Препоръчителният метод на затваряне на приложение е чрез Exit Application или Exit в
Brainlab Elements или менюто на iPlan.

Оптимизация на производителността

110 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Origin Data Management



Всяко приложение има зададено време на изчакване при неактивност. Приложение се
прекратява, след като времето за изчакване при неактивност измине, когато сесията е била
в режим на изключване.
ЗАБЕЛЕЖКА: времето на неактивност е опционално. и конфигурируемо. Свържете се с
отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация. 

Как се оптимизират настройките на интранет или интернет регистъра

За да оптимизирате настройките за интранет или интернет употреба, инсталирайте
съответния файл на регистъра. Това увеличава скоростта на производителността чрез
ограничаване на броя на наличните цветове и използване на интервал на актуализиране по
подразбиране за движението на мишката.

Стъпка

1.
Изберете иконата Client Check.
Client Check се отваря.

2.

Под Resources изберете и инсталирайте съответния файл на регистъра:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Предупреждение за защита на настройките на регистъра

Фиг. 63  

Настройките на регистъра не са критични за защитата, тъй като те могат да се предлагат за
регулиране на отговора на движението на мишата и цветовата наличност.
ЗАБЕЛЕЖКА: предупрежденията за настройки на регистъра са специфични за браузъра.
Потребителският опит може да се различава от показаното тук. 

Стъпка

Изберете Save File (Записване на файл), за да инсталирате файла на регистъра.
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4.2.6 Споделяне на сесия

Използване на споделяне на сесия

Със Session Sharing двама потребители на Origin Server могат да споделят сесия, като
разрешават колаборация на план за лечение. И двамата потребители имат пълен достъп за
всички софтуерни функции.

Предупреждение
Преди да споделите сесия, помислете, че и двамата потребители имат достъп до
пълната функционалност на софтуера по време на Session Sharing.

Как се споделя сесия

Фиг. 64  

Стъпка

1.
Изберете Session Sharing от началната страница на Origin Server.
Отваря се диалоговият прозорец Session Sharing.

2. Изберете сесия и след това изберете Join Session.

Собственикът на сесията получава покана за отдалечен достъп, която може да се
появи различно в зависимост от използваната технология.

3. За да приемете споделяне на сесия, собственикът на сесията трябва да избере Yes.
Сесията се отваря. И двамата потребители могат да използва приложението едно-
временно и да видят всички стъпки, извършвани от другия потребител.

Споделяне на сесия
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ЗАБЕЛЕЖКА: потребителят, който е гост, има пълен интерактивен достъп до
софтуера на целевата система, докато сесията е активна. 

Как се напуска сесия

Стъпка

За да напуснете споделена сесия, изберете бутона за прекъсване на
връзката долу вдясно на екрана.
Приложението не се затваря; излизате само от споделената сесия.

ЗАБЕЛЕЖКА: прекъсването на връзката не прекъсва сесията на преглед или
планирането, а само споделянето. 
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4.2.7 Отстраняване на проблеми

Отстраняване на проблеми с Origin Server

Посочените по-долу са типични проблеми, които потребителите имат с Origin Server, като е
предоставена информация за тяхното решаване.

Неупълномощен потребител

Фиг. 65  

Ако се показва това предупреждение, идентификационните ви данни не са упълномощени
за достъп до платформата.
Свържете се с ИТ администратора, за да ви добави към групата на Active Directory или към
системната база данни на Origin Server.

Как се конфигурира Firefox за еднократна идентификация

Стъпка

1.

Във Firefox въведете about:config. Когато се покаже предупреждението, изберете
бутона за приемане.

2.

Въведете network в полето за търсене.
Задайте стойността example.net в:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Вече всички сървъри в *.example.net са разрешени за Windows Integrated
Authentication (Интегрираното удостоверяване в Windows).

Отстраняване на проблеми
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Всички сесии в употреба

Фиг. 66  

Ако се показва това предупреждение, всички едновременни сесии се използват. Това
означава, че трябва да изчакате даден потребител да затвори някоя сесия. Също така
можете да се свържете с Brainlab относно надстройване на броя на едновременните сесии.

Изискванията не са изпълнени

Фиг. 67  
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Ако се покаже този екран, той указва, че компютърът ви не отговаря на минималните
изисквания.
Изберете Show the Client Check, за да покажете кои изисквания не са покрити.

Предупреждение за сертификат

Фиг. 68  

Когато осъществявате достъп до URL адреса на Origin Server, може да получите
предупреждение за сертификат за защита. Това указва, че използвате ненадежден
сертификат.

Опции

За да продължите, изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете
към тази уеб страница (не се препоръчва)). Отваря се Origin Server.

Също така можете да инсталирате местен главен сертификат на машината:
• Изтеглете сертификата
• Щракнете двукратно върху сертификата, за да го инсталирате

Как се решава проблем с черен екран при Apple Mac/iPad

Ако виждате само черен/сив екран, когато влизате в системата при MacOS или iOS,
самоподписаният сертификат (на болницата) не е инсталиран правилно.

Стъпка

1. Влезте в устройството като администратор.

2. Изтеглете надеждните главни сертификати.
Също така можете да изпратите сертификатите по имейл или да използвате място
за съхранение в облак.

3. Изберете изтегления файл и го инсталирайте.

4. Потвърдете предупредителното съобщение и изберете Install Now (Инсталиране се-
га).

5. Изберете Done (Готово), за да излезете от екрана Profile Installed (Профилът е ин-
сталиран).

6. За да включите SSL надеждност за сертификата, отидете на: Settings (Настройки) >
General (Общи) > About (Относно) > Certificate Trust Settings (Настройки за на-
деждност на сертификат). Активирайте Full Trust for Installed Root Certificates
(Пълно доверие към инсталирани главни сертификати).

Отстраняване на проблеми
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4.3 Допълнителна функционалност

Допълнителна функционалност

Origin Server също така ви позволява:
• Използване с таблети
• Прехвърляне на данни
• Експортиране на данни
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4.3.1 Използване с таблети

Използване на Origin Server с таблети

Origin Server позволява свързване на таблети на базата на стандарта HTML5. Уеб
браузърът, използван на таблета, трябва да отговаря на този стандарт, за да може да се
установи връзка.
Трябва да се свържете към Origin Server с помощта на уеб браузър на таблета ви.
ЗАБЕЛЕЖКА: използването на таблета трябва да бъде само за информация и да не се
използва за каквито и да било диагностични или планировъчни цели. 

Съвместимост

Origin Server има съвместимост с:
• Браузъри, съвместими с HTML5
• iPad iOS 7.0 и по-нова версия
ЗАБЕЛЕЖКА: когато използвате Safari или Chrome на iPad за достъп до Origin Server и
Brainlab Elements, браузърите може да изчислят грешен размер на зрителния изглед. Не
забравяйте да изключите използването на режим на работен плот във всеки браузър –
или глобално, или за конкретни уеб сайтове. 

ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчва се да използвате Safari на iPad за функционалност за цял
екран. 

ЗАБЕЛЕЖКА: други съвместими версии може да станат налични след издаването на
това ръководство за потребителя. За свързани със съвместимостта въпроси се
свържете с отдела за поддръжка на Brainlab. 

Препоръки за таблет

Когато използвате Origin Server на таблет, се препоръчва да правите следното:
• Използвайте браузър с възможност за цял екран
• Правете справка с ръководството за потребителя на производителя

Сензорни контроли на iPad

Brainlab Elements работещ на iPad не поддържа жестове с множество пръсти.
Следователно, ако искате да мащабирате образите, използвайте бутона за мащабиране,
след което придвижете пръста си нагоре или надолу.
Трябва да докоснете екрана за приблизително 1 – 2 секунди, преди жестовете с докосване
да се прехвърлят към приложението (например изберете превъртане, докоснете екрана за
около 1 – 2 секунди, след което превъртайте).

Използване с таблети
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Как се инсталира пряк път на iPad

② ③ ④

①

Фиг. 69  

За оптимизирано гледане Brainlab препоръчва да гледате Origin Server в режим на цял
екран.
Добавете URL адреса на сървъра към началния екран, за да гарантирате, че Origin Server
ще се отваря всеки път в режим на цял екран.

Стъпка

1. Отворете Safari и въведете URL адреса на сървъра.

2. Излезте от системата, за да покажете страницата LOGIN.

3.

Изберете ②, за да отворите диалоговия прозорец.

4. Изберете Add to Home Screen (Добавяне към началния екран) ①.
Ще се отвори диалоговият прозорец Add to Home (Добавяне към на-
чалото).

5. Изберете Add (Добавяне) ③ от диалоговия прозорец.
На началния екран ще се добави икона ④.

Как се осъществява достъп до Origin Server от началния екран

Стъпка

Стартирайте Origin Server, като изберете създадената от вас икона от
началния екран.
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Стартиране на iPlan

Препоръчва се да използвате браузър с възможност за цял екрана, когато гледате Origin
Server.

①
Фиг. 70  

Стъпка

Превключвайте между цял и стандартен екран, като използвате иконите на екрана ①.

ЗАБЕЛЕЖКА: точната функционалност за гледане зависи от браузъра и избраното
приложение може не винаги да пасва точно към размера на екрана. 

ЗАБЕЛЕЖКА: не навигирайте назад или напред в браузъра по време на планиране на
хирургическа операция. 

Използване с таблети
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Достъп до клавиатура

Фиг. 71  

Стъпка

За да отворите сензорната клавиатура, докоснете с три пръста долната част на сензорния
екран.

Как се стартира Brainlab Elements на iPad

① ②

Фиг. 72  
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Стъпка

1. За да стартирате, изберете Brainlab Elements.
Софтуерът се отваря автоматично.

2. Екранът за добре дошли е по-голям от физическия екран на iPad устройството ①.
След стартиране на Brainlab Element използвайте щипване за мащабиране, за да
намалите мащаба на изгледа на приложението, така че да се побере към iPad ус-
тройството ②.

Използване с таблети
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4.3.2 Прехвърляне и експортиране на данни

Прехвърляне на данни

Използвайте iPlan или Brainlab Elements, за да импортирате данни от DICOM формат.
Дефинирайте колкото архива за местоназначение са необходими и им назначете различни
местоположения в рамките на пациентската папка.
ЗАБЕЛЕЖКА: само потребителите с административни права могат да модифицират
PatXfer архиви. Промените, направени в PatXfer настройките от нормални потребители,
не се записват след изход от системата. 

Експортиране на данни

Потребителите могат да дефинират местоположението за експортиране и след това да
експортират плана за лечение към носител за съхранение (например USB флаш памет) или
към твърдия диск на клиентския компютър с помощта на iPlan или Brainlab Elements.
• Най-малко едно местоположение за експортиране трябва да бъде дефинирано за
целевата платформа (например Curve, Kick, Buzz).

• С HTML5 връзка не е възможно да експортирате планове за лечение от iPlan към USB
флаш памет на клиентското устройство. Потвърдете текущия си режим в Client Check.
Можете да използвате USB устройства само когато използвате RDP файл или ActiveX
режим.
За плановете за лечение, създадени с Brainlab Elements, използвайте функцията Export
за изтегляне.

• Когато експортирате към клиентски компютър, се уверете, че са избрани квадратчетата
за отметка в изскачащия прозорец Remote Desktop Connection (Връзка с отдалечен
работен плот), който се появява при отваряне на приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА: по време на HTML5-RDP връзка експортирането е възможно само към
мрежова папка/устройство, които са конфигурирани на сървъра. Дисковите устройства
на клиента (твърд диск, USB, мрежови устройства) не са достъпни чрез HTML5. Това е
възможно само в RDP или ActiveX режим. Потвърдете кой режим е активен в Client
Check. 

USB флаш памети

USB флаш памети, свързани към клиента, са достъпни от сървъра само когато те са
поставени преди установяване на отдалечената връзка към сървъра.

Как се експортира план

Стъпка

1. Поставете устройство за съхранение към клиентския компютър.

2. Отворете iPlan или нужния Brainlab Element от началния екран.

3. Извършете нужната ви задача.

4. Изберете Save and Export в iPlan Navigator на софтуера за планиране.

5. Изберете местоположението за експортиране от списъка в диалоговия прозорец
Export.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако местоположенията за експортиране на вашия компютър не са
посочени, се свържете с администратора на сървъра, за да разреши на компютъ-
ра ви експортиране на планове за лечение. 

6. Когато експортирането е завършено, извадете устройството за съхранение от
клиентския компютър с помощта на функцията Safely Remove Hardware (Безопасно
премахване на хардуер) на Windows.
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Прехвърляне и експортиране на данни
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5 ORIGIN SERVER:
АДМИНИСТРАЦИЯ

5.1 Функции за администриране на Origin
Server

Администриране на Origin Server

Функциите на администраторите на Origin Server включват:
• Управление на потребители
• Управление на групи домейни
• Конфигуриране на проверки за анулиране
• Конфигуриране на браузър
• Отдалечена поддръжка на клиенти
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5.1.1 Server Desktop (Работен плот на сървъра)

Функционалност и достъп

С функцията Server Desktop (Работен плот на сървъра) администратор може да
осъществява достъп до работния плот на сървъра отдалечено с пълна функционалност.
ЗАБЕЛЕЖКА: задачите на администратора не може да се изпълняват от устройства на
iOS или Mac. 

Шифрован достъп

Origin Server поддържа комуникация през HTTPS. Това позволява високи стандарти за
защита и следователно по-лесна конфигурация на защитната стена (обикновено не е
необходимо) при свързване през интернет.
Ако клиентският компютър използва личен софтуер за защитна стена, връзката на Origin
Server (напр. име и IP адрес на сървъра) трябва да се добави към списъка с позволени
връзки.

Как се осъществява достъп до Server Desktop (Работен плот на сървъра)

Стъпка

1. Отворете Session Manager.

2. Изберете сървъра, като щракнете върху името на сървъра.
Отдалеченият работен плот на сървъра се отваря на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако е приложимо, изберете необходимия сървър от списъка, който
се появява. 

Server Desktop (Работен плот на сървъра)
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5.1.2 Управление на потребители

Computer Management Dialog (Диалогов прозорец за управление на компютъра)

Фиг. 73  

Можете да добавите или премахнете потребители, на които е разрешено да използват
определени функции на Origin Server, чрез диалоговия прозорец Computer Management
(Управление на компютъра).

Как се добавя местен потребител

Стъпка

1. Изберете Server Desktop (Работен плот на сървъра).

2. Отворете диалоговия прозорец Computer Management (Управление на компютъра):
• Изберете Control panel (Контролен панел) в стартовото меню
• Изберете Administrative tools (Административни инструменти)
• Изберете Computer Management (Управление на компютъра)

3. В левия панел разгърнете клона Local Users and Groups (Локални потребители и
групи) и щракнете върху Users (Потребители).
ЗАБЕЛЕЖКА: ако работите със сървър на домейн на Windows, отидете на стъп-
ка 7. 

4. В горното меню изберете Action (Действие) и след това New user (Нов потребител).

5. Въведете потребителското име, описание и парола.

6. В левия панел разгърнете клона Users and Groups (Потребители и групи) и щракне-
те върху Groups (Групи).
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Стъпка

7. В десния панел щракнете двукратно на групата, към която искате да добавите по-
требител.
Например изберете:
• BL_OriginSessionManager
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• BL_OriginIheUsers
• Remote Desktop Users (Потребители на отдалечен работен плот)
• BL_All
ЗАБЕЛЕЖКА: административни права не трябва да се предоставят на всички по-
требители. Нормалните потребители трябва да имат достъп до приложения-
та на iPlan и достъп за писане само до пациентските папки. 

8. Изберете Add (Добавяне) и вмъкнете всички потребители, които ще имат съответни-
те групови права.

9. Изберете OK, за да потвърдите.

Управление на потребители
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5.1.3 Групи домейни

Групи домейни

Ако Origin Server е интегрирано в домейн на Windows, управлявайте потребителите с
помощта на Active Directory.
В типичния сценарий за интеграция на Origin Server следните групи домейни са нанесени в
локалните групи на Origin Server:

Локална група Кореспондираща група домейни

BL_OriginSessionManager Болнична администраторска група на Origin: права за прекра-
тяване на висящи сесии

BL_OriginAdministrators Болнична администраторска група на Origin

BL_OriginIheUsers Болнична потребителска група на Origin: може да осъществява
достъп до Origin Server само чрез IHE връзка

BL_OriginUsers Болнична потребителска група на Origin

Remote Desktop Users
(Потребители на отдале-
чен работен плот)

Всички групи домейни на Origin Server са нанесени към ло-
калната група на Remote Desktop Users (Потребители на отда-
лечен работен плот).

Как се упълномощава потребител на домейн

Стъпка

1. Отворете Active Directory Users and Computers (Потребители и компютри в Active
Directory) (напр. на контролера на домейна).

2. Изберете Users (Потребители) и щракнете с десния бутон върху потребителя, който
искате да упълномощите.

3. Отворете User Properties (Потребителски свойства), след което изберете раздела
Member of (Член на).

4. Изберете Add... (Добавяне...) и изберете потребителските групи на Origin Server, за
които потребителят ще има съответните групови права.

5. Изберете OK, за да потвърдите.

Как се премахва потребител

Стъпка

1. В десния панел на диалоговия прозорец Computer Management (Управление на
компютъра) щракнете с десния бутон на съответната група.

2. Изберете потребителя и изберете Remove (Премахване).

3. Изберете OK, за да потвърдите.
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5.1.4 Диспечер на сесии

Използване на Session Manager

Фиг. 74  

Session Manager показва списък на всички потребители, които в момента са влезли в
системата. Администраторът може да прекрати една от тези потребителски сесии, ако е
необходимо (напр. сесията не отговаря).

Балансиране на натоварването

Когато се използва повече от един сървър, Origin Server автоматично оптимизира
производителността чрез т.нар. балансиране на натоварването. Приоритетът на сървъра се
определя от настройките на Origin Server.
Препоръчваме да използвате идентични хардуерни и софтуерни конфигурации за всички
сървъри, за да оптимизирате балансирането на натоварването.
За да извършите ефективно фини настройки на системата, се свържете с екипа за
поддръжка на Brainlab.

Как се прекратява сесия

Стъпка

1.
Изберете иконата Session Manager от началната страница.
Отваря се диалоговият прозорец Session Manager.

2. Изберете сесията, която искате да затворите, и изберете Terminate.
Диалоговият прозорец Session Manager се затваря.

ЗАБЕЛЕЖКА: Terminate трябва да се използва само в изключителни случаи (напр. когато
приложението не отговаря и трябва да се рестартира). 

Диспечер на сесии
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5.1.5 Конфигуриране на проверки за анулиране

Избягване на забавяния по време на свързване

Ако даден клиент не е свързан с интернет и никакъв сървър за анулиране не е
конфигуриран от ИТ отдела на болницата, е възможно да изпитате забавяния при
свързването с Origin Server. Това се случва, защото клиентът се опитва да валидира SSL
сертификата за издателя и списъка за анулиране. Списъкът за анулиране се проваля и
времето за свързване изтича без интернет връзка, което предизвиква забавяне от около
15 – 20 секунди.
За да избегнете това забавяне, забранете проверките за анулиране на клиента.

Как се забраняват проверките за анулиране

①

Фиг. 75  

Windows има локална политика на групата за забраняване на проверки за анулиране.

Стъпка

1. В менюто Start (Старт) на Windows изберете Run (Изпълнение) и въведете
gpedit.msc.
Отваря се диалоговият прозорец Group Policy (Групови правила).

2. Под Local Computer Policy (Правила на локалния компютър) изберете Windows
Settings (Настройки на Windows), след което Security Settings (Настройки за защи-
та).

3. Изберете Public Key Policies (Политики за публичен ключ), след което отворете
Certificate Path Validation (Валидиране на пътя на сертификата).
Отваря се диалоговият прозорец Certificate Path Validation Settings Properties
(Свойства на настройките за валидиране на пътя на сертификата).

4. В раздела Network Retrieval (Мрежово извличане) активирайте квадратчето за от-
метка Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program
(Автоматично актуализиране на сертификати в програмата за главни сертификати
на Microsoft) ①.

5. Изберете OK.
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5.1.6 Конфигуриране на браузър

Надеждни връзки

Фиг. 76  

Всички уеб браузъри потвърждават своите сертификати за защита преди осъществяване на
достъп до отдалечен сървър. Когато видите това съобщение, това може да се дължи на
следните причини:
• Сертификатът е изтекъл и не е бил подновен
• Можете да осъществите достъп до сървъра с краткото име, а не с указване на FQDN като

URL адрес в браузъра ви
• Сертификатът е бил създаден със стар алгоритъм за хеширане (трябва да бъде поне

SHA-2) и вашият сертификат трябва да се поднови
• Използвате сертификат (напр. самоподписан или самосъздаден сертифициращ орган),
който не е надежден за клиента ви

Как се добавя изключение за защита за браузъра ви

Ако искате да игнорирате предупреждението за защитена връзка и искате да продължите,
можете да добавите изключение за защита в браузъра ви. Ако Active Connection Mode е
RDP или ActiveX, можете да продължите, като извършите едно от следните:

Стъпка

1. Потвърдете, че отдалеченият сървър е правилен.

2. Изберете I understand the Risks (Разбирам рисковете).

3. Изберете Add Exception (Добавяне на изключение).

4. Поставете отметка на Permanently store this exception (Постоянно съхранение на
това изключение).

5. Изберете Confirm Security Exception (Потвърждаване на изключението за защита-
та).

Ако Active Connection Mode е HTML5, трябва да добавите две изключения за защитата.
• Първото изключение е описано по-горе.
• Второто изключение трябва да се добави към порт 8080.
За да направите това, осъществете достъп до сайта чрез следния URL адрес:

Конфигуриране на браузър
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https://<именасървъра>:8080
Задължително потвърдете изключението за защита веднъж.
След приемане се появява диалогов прозорец за грешка и сте пренасочени към портала. От
тук можете да продължите да работите нормално.
ЗАБЕЛЕЖКА: свържете се с мрежовия администратор, за да промените
конфигурацията на сертификата или за повече информация. 

Как се създава пряк път към работния плот

① ②

③

④ iPlanRT

https://servername/Appportal/login.aspx?apptype=iPlanRT

Фиг. 77  

Можете да пропуснете началната страница на приложението и да стартирате приложението
директно от работния плот на сървъра, като създадете преки пътища.

Стъпка

1. Щракнете с десния бутон на мишката на работния плот и изберете New (Създай).
Отваря се разширен диалогов прозорец.

2. Изберете Shortcut (Пряк път) от разширения диалогов прозорец.
Отваря се диалоговият прозорец Create shortcut (Създаване на пряк път).

3. Добавете/копирайте пълното местоположение на сървъра.
(напр. http://servername/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4. Изберете Next (Напред).
ЗАБЕЛЕЖКА: името след „apptype=“ трябва да е същото като името, указано във
файла за настройки settings.xml.
 

ЗАБЕЛЕЖКА: точният път или местоположение на сървъра може да се различа-
ва в зависимост от изискванията. Ако имате съмнения, се свържете със своя ИТ
отдел. 
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Стъпка

5. Добавете име за прекия път.
(напр. iPlanRT)
ЗАБЕЛЕЖКА: името трябва да съвпадне с името на приложението, използвано в
settings.xml.
 

6. Изберете Finish (Готово).
Прекият път се създава на работния плот.

Конфигуриране на браузър
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5.1.7 Местоположения за експортиране

Дефиниране на директориите за експортиране

Директориите за експортиране може да се споделят чрез мрежата, така че да са достъпни
от работни станции или платформи за планиране (напр. Buzz, Curve или Kick).
Следните инструкции използват директория за експортиране като пример за пациентски
данни, разположени на Origin Server. Ако се използва файлов сървър или ако
директорията за експортиране е разположена някъде другаде, адаптирайте пътя по
съответния начин.
Местоположението по подразбиране за пациентските данни е F:\PatientsData\.
В зависимост от типа експортиране целевата директория е разположена под директорията
на пациентските данни (напр. F:\PatientsData\Navigation).
За да експортирате с помощта на Patient Data Manager или iPlan, поне едно
местоположение за експортиране трябва да е дефинирано за целевата платформа (напр
Curve). Това може да се направи чрез стартиране на Patient Data Manager или iPlan и
дефиниране на нов възел за експортиране в софтуера за планиране при стъпката за
експортиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че се използва местоположение за експортиране,
идентифициращо потребителя и компютъра, към който се експортира, за да се
установи по-добре възелът за експортиране в софтуера за планиране. 

Създайте една папка за експортиране за всяка целева платформа.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако работите в RDP чрез ActiveX или с RDP файл, въведете носител за
съхранение в клиентския компютър, преди да отворите iPlan или приложението Brainlab
Elements. 

Как се споделят директории за експортиране

SERVERNAME\Navigation

Фиг. 78  
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Стъпка

1. Отворете свойствата на директорията.

2. Изберете Advanced Sharing (Разширено споделяне).
Споделянето може също да се извърши на по-високо ниво на директорията.

3. Задайте разрешения за споделяне на споделената папка.
Възложете разрешение само за четене на папката.
Възложете разрешение за пълен контрол на папката за споделяне само ако е нео-
бходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА: като цяло до споделената папка може да се осъществява достъп от други
компютри в мрежата с помощта на UNC пътя: \\именасървъра\ИмеНаСподеляне.
 

Местоположения за експортиране
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5.1.8 iHelp (отдалечена поддръжка на клиенти)

Използване на iHelp

Ако е заявено, Origin Server може да се оборудва с отдалечен достъп до отдела за
поддръжка на Brainlab. Можете да активирате този отдалечен достъп, като изберете Start
iHelp в стартовото меню на Windows.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да използвате функцията iHelp, се свържете с отдела за
поддръжка на Brainlab. iHelp трябва да се конфигурира индивидуално за системата ви. 

Стартово меню

①

След като iHelp се активира, съответните икони се показ-
ват в стартовото меню на Windows ①.
Отделът за поддръжка на Brainlab сега може да осъще-
стви достъп до Origin Server отдалечено (напр. за да из-
върши диагностика).
ЗАБЕЛЕЖКА: за да деактивирате отдалечен достъп,
изберете Stop iHelp в стартовото меню на Windows. 

Как работи iHelp

Софтуерът iHelp, инсталиран на Origin Server, изпраща пинг към сървъра на iHelp на порт
443 или 17002. И двата са външни връзки, като порт 17002 е по-бърз. С всеки пинг Origin
Server се опитва да установи SSL тунел.
• За да осъществи достъп до своя Origin Server, отделът за поддръжка на Brainlab първо
се свързва към iHelp сървъра с помощта на SSL тунел.

• iHelp сървърът слива двата тунела и отделът за поддръжка на Brainlab може да
осъществи достъп до вашия Origin Server.

Изисквания за инсталиране

Не трябва да правите никакви промени в настройките на защитната си стена (освен ако
искате да предоставите на отдела за поддръжка на Brainlab по-бърза връзка към вашия
Origin Server).
• Пи условие че вашата защитна стена вече позволява интернет връзките да се извършват
от вътрешността на вашата мрежа, iHelp ще може да достави отдалечено съдействие.

• За да се гарантира, че поддръжката на Brainlab има достъп, трябва да стартирате iHelp
на вашия Origin Server.

• Не се прехвърлят пациентски данни.
За повече информация се свържете с iHelp.support@brainlab.com.
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5.2 Създаване на нов SSL сертификат

Обосноваваща информация

Този раздел описва създаването и инсталирането на нов SSL сертификат за Origin Server.
Различни типове сертификати може да се инсталират в зависимост от начина, по който се
използва сървърът. Следващите подходи са подходящи за създаването на SSL сертификат
за Origin Server:
• Официални сертифициращи органи, като напр. GlobalSign, Thawte, Comodo,

EssentialSSL, Symantec, DigiCert или LetsEncrypt (вероятно базирани на такси)
• Самоподписан сертификат
• Ваш собствен орган за SSL сертифициране

Създаване на нов SSL сертификат
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5.2.1 Относно SSL сертификатите

Използване на официален сертифициращ орган

Използването на официален сертифициращ орган предлага ползата, че конфигурацията е
необходима само на сървъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: името Origin Server (име на компютър на Windows) и името на сървъра,
регистрирани в DNS сървъра, трябва да са същите. 

За клиентите повечето от официалните сертификати се възлагат автоматично
(актуализации чрез софтуерни актуализации от съответната операционна система).
Допълнително официален сертификат се предпочита заради подобрената сигурност и
надеждност, в частност – ако сървърът се прикрепи към публично достъпна мрежа или
интернет.
Когато се кандидатства за сертификат, сертифициращият орган изисква определени стъпки,
за да потвърди, че лицето, което иска сертификата, има право да поръча сертификат за
съответния домейн.

Използване на самоподписан сертификат

Когато официално подписан сертификат се предпочита заради подобрената защита и
надеждност, може да има някои обстоятелства, които изискват използването на
самоподписан сертификат. Например самоподписан сертификат може да се използва, ако
сървърът или клиентският компютър няма интернет връзка.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато се използва самоподписан сертификат, е важно да се гарантира,
че сертифициращият орган е познат за клиента, който се свързва с него. 

Въпреки това обаче някои устройства или браузъри, като напр. Apple iPad, не позволяват
връзка към отдалечени станции, когато се използват самоподписани SSL сертификати. В
този случай трябва да се използва сертификат от собствения ви орган за SSL
сертифициране или официално подписан SSL сертификат.
ЗАБЕЛЕЖКА: някои браузъри (напр. Firefox) имат собствен магазин за сертификати,
който е отделен от магазина за сертификати на Windows. 

Използване на ваш собствен орган за SSL сертифициране

Самоадминистрирани органи за SSL сертифициране за интранет приложения вече
съществуват за много мрежи. Много от тези сертифициращи органи са създадени на база
на Active Directory Certificate Services (Сертификатни услуги на Active Directory) или
OpenSSL.
Създаването на ваш собствен орган за SSL сертифициране не е свързано с разходи.
Въпреки това обаче усилията, времето и познанията, изисквани за настройка, са повече в
началото (за първото приложение) в сравнение със самоподписания сертификат.
Предимството е, че главният сертификат на клиентите трябва да се въведе само при
първото интранет приложение. Всеки допълнителен SSL сертификат не изисква
допълнително регулиране за клиентите, тъй като вече се счита за надежден чрез главния
сертификат.
SSL сертификатът, както и главният сертификат може да се разпространяват автоматично
чрез Active Directory Services (Услуги на Active Directory) (с помощта на Group Policies
(Групови правила) или скриптове).

Валидност на SSL сертификатите

SSL сертификатите имат ограничен срок на валидност. Отговорността за наблюдението на
датата на изтичане е за администратора на сървъра Origin Server. 
Когато се използват официални сертификати, органът за SSL сертифициране обикновено
изпраща напомняне до регистрирания имейл адрес три месеца преди сертификатът да
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изтече. Когато се използват самоподписани сертификати или ваши собствени органи за SSL
сертифициране, напомняне за краен срок трябва да се настрои преди датата на изтичане.

Матрица на решението за избора на подходящия сертификат

Характеристики/
ограничения

Усилия за съ-
здаване

Усилия за
разпростра-
нение

Разходи

Самоподписан
сертификат

• Сертификатът тряб-
ва да се конфигури-
ра при клиентите

• Неподходящ за iPad

Ниско Средно Няма

Ваш собствен
орган за SSL
сертифициране

Сертифициращият
орган трябва да се
настрои при клиенти-
те с първия сертифи-
кат

Висока Ниско Няма

Официален сер-
тифициращ ор-
ган

• При поръчката ото-
ризацията трябва
да се потвърди

• Необходима е ин-
тернет връзка

Средно Ниско (само
на сървъра)

В зависимост от
периода на ва-
лидност и до-
ставчика, при-
близително 20 –
 180 € на година

За допълнителни въпроси се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab.

Относно SSL сертификатите
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5.2.2 Използване на официален сертифициращ орган

Обща информация

Официален сертифициращ орган може да предостави създаването и присвояването на
буквени означения на сертификат. В зависимост от сертифициращия орган и типа на
сертификата трябва да се извършат различни работни стъпки.
Това е типичният процес от избора до инсталирането на сертификата:

Задължителни
стъпки

Процес

Избор на сертификат

• Избор на подходящия сертификат (напр. стандартен, заместващ)
• Определяне на начина на валидиране на оторизацията (напр. ва-
лидиран домейн, валидирана организация, разширена оториза-
ция)

• Определяне на период на валидност

Попълване на заявка

• Попълване на Certificate Signing Requests (Искания за подписване
на сертификат; CSR): с това цифрово искане, атрибутите, които
са специфични за клиента, трябва да се зададат (напр. напълно
квалифицирано име на сървъра, име на домейна, име на лицето
за контакт, имейл адрес)

• CSR може да се създаде директно на Origin Server, както и ди-
ректно при сертифициращия орган (автоматични CSR)

Потвърждаване на
оторизацията

• В зависимост от доставчика има различни механизми, които са
налични за потвърждаването, ако кандидатът има право да кан-
дидатства за сертификат за този домейн

• С най-честия подход – валидиране на домейна – се изпраща
имейл с връзка на администратора на поща на съответния до-
мейн

Плащане Различни разходи може да възникнат в зависимост от избрания до-
ставчик, подход и период на валидност

Изтегляне на серти-
фикат

• Сертификатът трябва да се изтегли от сертифициращия орган
чрез защитена интернет връзка

• Обикновено сертификатът се шифрова с парола, която може да
се назначи свободно в заявлението за сертификат

Инсталиране на сер-
тификата Сертификатът може вече да се инсталира на Origin Server

Валидни/препоръчани сертификати за Origin Server

Всички сертификати от типа TLS/SSL са подходящи. Тези сертификати принципно се
използват за предпазване на уеб сървъри.
Origin Server също така поддържа заместващи SSL сертификати, които може да се
използват за предпазване на няколко сървъри, поддомейни или дори за предпазване на цял
домейн.
Като цяло използвайте само сертификати, които са били създадени като минимум с
механизми SHA-2 и имат дължина на ключа от поне 2048 бита.

Допълнителна информация за създаването и изпращането на сертификати

Доставчиците на официалните сертифициращи органи предлагат допълнителна техническа
информация чрез уеб сайтове си:
• GlobalSign, Inc: https://www.globalsign.com/en/ssl-information-center
• Symantec Corporation: https://www.symantec.com/page.jsp?id=ssl-information-center
• Comodo Group, Inc: https://sslhelpdesk.com
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• GeoTrust: https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index.html
• Thawte: https://search.thawte.de/support/ssl-digital-certificates/index.html
• DigiCert: https://www.digicert.com/security-certificate-support.htm
• Let’s Encrypt: https://community.letsencrypt.org/t/frequently-asked-questions-faq/26#topic-title

Използване на официален сертифициращ орган
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5.2.3 Създаване на самоподписан SSL сертификат

Обща информация

Можете да създадете самоподписан SSL сертификат, ако имате привилегии на
администратор.

Как се създава самоподписан сертификат

Стъпка

1. Влезте в Origin Server като локален администратор.

2. Стартирайте Windows PowerShell (дясно щракване на иконата на PowerShell и избор
на Run as Administrator (Изпълнение като администратор)).

3.

Изпълнете следната команда, за да създадете сертификата
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" -
CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
ЗАБЕЛЕЖКА: смсенете параметъра -DnsName на FQDN на Origin Server.
 

Тази команда създава самоподписан сертификат с алгоритъма за хеширане SHA-2.

Примери на PowerShell за експортиране и импортиране на самоподписани сертификати

Експортирайте сертификата на файл:

Фиг. 79  

PS C:\> $SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My -
DnsName "despnode02.brainlab.net"
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCerorigint -FilePath C:
\Temp\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd
Импортирайте сертификата от файл (напр. на клиент или различен сървър):
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Фиг. 80  

PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd

Създаване на самоподписан SSL сертификат
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5.2.4 Активиране на сертификат за RDP, TS Gateway и Ericom HTML5

Обща информация

Нужни са ви привилегии на администратор, за да активирате сертификат. Методът на
активирането на сертификат зависи от сървърната ви конфигурация.

Как се активира сертификат

За да активирате сертификат, извършете следното:

Стъпка

1. Влезте в Origin Server като локален администратор.

2. С браузъра отворете директорията:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. В тази директория стартирайте скрипта на PowerShell
ChangeOriginServerCertificate.ps1
чрез щракване с десния бутон на мишката и избиране на Run PowerShell (Изпълне-
ние на PowerShell).

4. В отворения Windows PowerShell изберете сертификата от списъка, който искате да
активирате за Origin Server.

5. Въведете съответния номер на сертификата в Enter selection (Въвеждане на селек-
цията).

6. Скриптът конфигурира и активира сертификата за Origin Server.

ORIGIN SERVER: АДМИНИСТРАЦИЯ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Origin Data Management 145



5.2.5 Възлагане на сертификата на клиенти

Ръчно инсталиране или автоматично разпространяване на самоподписани SSL сертификати

За да инсталирате самоподписан сертификат, влезте в клиентски компютър с
идентификационните си данни.
• Ако един компютър се използва от няколко потребители, стъпките трябва да се повторят
за всеки потребител (опция 1).

• Когато използвате много споделени клиентски компютри, се препоръчва автоматично
разпространение за правилото на Active Directory (опция 2).

Как се инсталират ръчно самоподписани сертификати

Стъпка

1. Отворете уеб браузъра (напр. в Internet Explorer) и въведете уеб адреса (URL адрес)
на вашия Origin Server.
Показва се предупреждение за сертификат за защита.

2. Изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете към тази уеб
страница (не се препоръчва)).
Визуализира се страницата за влизане в Origin Server.

3. Изберете Certificate error (Грешка в сертификата) в адресната лента на браузъра.
Визуализира се диалоговият прозорец Untrusted Certificate (Ненадежден сертифи-
кат).

4. Изберете View certificates (Преглед на сертификати).
Визуализира се диалоговият прозорец Certificate (Сертификат).

5. Изберете Install Certificate... (Инсталиране на сертификат...).
Стартира се Certificate Import Wizard (Съветник за импортиране на сертификати).
Следвайте стъпките, за да изтеглите сертификата, след което изберете Finish (Гото-
во).

6. Визуализира се Security Warning (Предупреждение за защитата).
Потвърдете изключението за защитата чрез избиране на Yes (Да).

7. Визуализира се съобщение, след като импортирането приключи. Изберете OK.

8. Затворете браузъра и след това го отворете отново.
Предупреждението за защитата вече не се появява и трябва да се визуализира за-
ключен символ с ключалка. Ако изберете ключалката, състоянието на сертификата
се визуализира като OK.

Как се разпространява автоматично за Active Directory Policy (Правило на Active Directory)

Преди да можете да разпределите самоподписания сертификат до всички клиенти чрез
политика за група домейни, изтеглете сертификата от сървъра. За тази цел влезте в клиент,
свързан с Origin Server, и извършете следните стъпки.

Стъпка

1. Отворете уеб браузъра (напр. в Internet Explorer) и въведете уеб адреса (URL адрес)
на вашия Origin Server.
Показва се предупреждение за сертификат за защита.

2. Изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете към тази уеб
страница (не се препоръчва)).
Визуализира се страницата за влизане в Origin Server.
Изберете Certificate error (Грешка в сертификата) в адресната лента на браузъра.

Възлагане на сертификата на клиенти
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Стъпка

3. Визуализира се диалоговият прозорец Untrusted Certificate (Ненадежден сертифи-
кат).

4. Изберете View certificates (Преглед на сертификати).
Визуализира се диалоговият прозорец Certificate (Сертификат).

5. Изберете раздела Details (Подробности) и след това изберете Copy to File (Копира-
не във файл...).
Стартира се Certificate Import Wizard (Съветник за импортиране на сертификати).
Следвайте стъпките, за да изтеглите сертификата, след което изберете Finish (Гото-
во).

6. Визуализира се съобщение, след като импортирането приключи. Изберете OK.

7. Затворете диалоговия прозорец Certificate (Сертификат) чрез избиране на OK.
Експортираният сертификат се визуализира на работния плот.

Разпространение на сертификата

След като сте експортирали сертификата, трябва да го копирате.

Опции

Свържете контролера на домейна и отворе-
те Group Policy Editor (Редактор на групови
правила)

Импортирайте сертификата в:
Computer Configuration (Компютърна кон-
фигурация) > Policies (Политики) >
Windows Settings (Настройки на Windows) >
Security Settings (Настройки за защита) >
Public Key Policies (Политики за публичен
ключ) > Trusted Root Authorities (Надежден
главен орган)

Регистрирайте контролера на домейна
Влезте с достатъчно привилегии и работете
с Group Policy Management (Управление на
груповите правила)

ЗАБЕЛЕЖКА: когато използвате настройката по подразбиране Authenticated Users
(Упълномощени потребители), политиката се прилага за всички компютри в домейна. 

Как се тестват новосъздадените или конфигурирани GPO

Фиг. 81  
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Промени, направени в Group Policy Object (Обект с групови правила), се осъществяват на
контролера на домейна на Windows. Промяната се репликира в Active Directory в рамките на
120 минути от внедряването.
Ако искате да тествате новосъздадените или конфигурирани GPO от страната на клиента
незабавно след създаването, използвайте командата gpupdate /force. Това задейства
незабавно процеса на актуализиране.

Стъпка

Влезте в клиента и актуализирайте политиките с реда за команда:
gpupdate /force

Възлагане на сертификата на клиенти
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5.2.6 Осигуряване на достъп до уеб портала на Origin Server

Обща информация

За по-защитена връзка към Origin Server използвайте протокол за пренос на шифрован
хипертекст (https).
След промяна на сертификата порталът на Origin Server трябва винаги да се повиква от
неговия FQDN, за което е създаден нов протокол.
Като пример: https://<именасървъра>
Това означава, че всички връзки трябва да се актуализиран към новия URL адрес.

Как се пренасочват нови URL адреси към предишен адрес/кратко име на сървъра (опционално)

Този раздел описва стъпките за задаване на пренасочване за URL адрес на Origin Server
от URL адрес, който сега включва FQDN (напр. originserver.<именасървъра>) към
предишен адрес, като например originserver.

Стъпка

1. Влезте в сървъра Origin Server с помощта на RDP като потребител с привилегии на
локален администратор.

2. Стартирайте IIS Manager (Диспечер на IIS).

3. Разгънете елемента, който принадлежи към вашия сървър (FQDN). Щракнете с дес-
ния бутон на Sites (Сайтове) и изберете Add Website… (Добавяне на уеб сайт).

4. В диалоговия прозорец Add Website (Добавяне на уеб сайт):
• Задайте Site name/former address (Име на сайт/предишен адрес) (например
originserver)

• Задайте Physical path (Физически път) (напр. създайте директория с Create
Folder (Създаване на папка) или създайте празна папка на вашия път за Brainlab)

• Задайте име на хоста (напр. origin)

5. Потвърдете с OK.

6. В IIS Manager (Диспечер на IIS) щракнете с десния бутон на новосъздадения уеб
сайт (напр. origin).
• Изберете Edit Bindings… (Редактиране на обвързвания...).
• Щракнете върху Add (Добавяне), за да създадете https връзка за origin
• Променете типа на https и изберете новосъздадения SSL сертификат

7. Потвърдете с OK.

8. Изберете origin отново и създайте HTTP Redirect (HTTP пренасочване) в IIS
Manager (Диспечер на IIS).

9. Конфигурирайте HTTP Redirect (HTTP пренасочване).
Активирайте квадратчето за отметка за Redirect requests to this destination (Пре-
насочване на заявки към това местоназначени) и въведете местоназначение в поле-
то за текст.
Местоназначението зависи от FQDN на сървъра:
• origin е кратко име на сървър, <иметонадомейнави> е примерно име на до-
мейн

• $S$Q разрешава параметрите (напр. QuickStartApp), които ще се запазят по вре-
ме на пренасочването

10. Най-отгоре на колоната от дясната страна изберете Apply (Прилагане).

11. Тествайте конфигурацията със следното:
http://origin -> https://origin.<иметонадомейнави>
https://origin -> https://origin.<иметонадомейнави>
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5.3 Настройка на IHE

Създаване на връзка за IHE

IHE предоставя стандарт за споделяне на информация за грижата за здравето. Връзката за
IHE може да се използва за извличане на пациентски данни.
Преди да настроите връзка за IHE, прочетете стандарта за IHE: http://www.ihe.net/
uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
ЗАБЕЛЕЖКА: ако свързвате към система чрез връзка за IHE, се визуализира само
указаният пациент. Не можете да търсите други пациенти. 

Link Syntax

Връзка се структурира, както следва:
https://<местоположение>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Стойност Забележки

https://<местоположение> IHE сървър, до който искате да се свържете.

IHEInvokeImageDisplay Чувствително за главни букви.

requestType
Чувствително за главни букви. Възможни
стойности:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue Параметрите, налични за всеки тип, са из-
броени по-долу.

Например:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Ако изследване/пациент не се намери или не съществува в PACS, се визуализира грешка
404 Not Found.

Множество параметри

Ако искате да потърсите няколко стойности на един параметър (напр. няколко StudyUID),
можете да ползвате:
• Стандартен метод по подразбиране на IHE чрез използване на отделни стойности за
търсене; или

• Повторите двойките параметри и стойности, разделени с амперсанд &.
Следните примери показват как се използват тези два различни метода:
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=.
..
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,...

Параметри за типа заявка = PATIENT

Тази таблица описва параметрите за типа заявка PATIENT във връзката на IHE, поддържана
от Origin Server. Тази таблица е частична препратка от Таблица 4.106.4.1.2-1 в IHE
стандарта.

Настройка на IHE
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Параметър ЗАЯВ-
КА

Описание Забележки

PatientID R

Идентифицира субекта на
изследванията, които се зая-
вяват. Неговите стойности
ще включват идентификация
на възлагащия орган.

Ще се формира като тип
HL7® CX данни според из-
искванията, указани за
трансакция на полето за
пациентска идентифика-
ция (вижте ITI TF-2a:
3.8.4.1.2.3).

patientName O

Подпомага е идентифицира-
нето на субекта на изследва-
нията, които са заявени, в
случай че patientID не е раз-
познат.

Ще се закодира във
формат DICOM PN.

lowerDateTime O
Използва се за задържане
на най-ранната дата/час на
изследване.

Ще се закодира във
формат XML primitive
dateTime.

upperDateTime O
Използва се за задържане
на най-скорошната дата/час
на изследване.

Ще се закодира във
формат XML primitive
dateTime.

mostRecentResults O
Броят на най-скорошните из-
следвания, които ще се
включат в отговора.

Изпускането на този пара-
метър означава, че сървъ-
рът ще реши колко много
или колко по-малко резул-
тати да се върнат.

modalitiesInStudy O

Този атрибут идентифицира
една или повече модално-
сти, които се заявяват, чрез
отделени със запетая стой-
ности на модалност на
DICOM.

Избира всяко изследване,
което съдържа серия с
всяка една от указаните
стойности на модалността.

Параметър за тип заявка = STUDY

Тази таблица описва параметрите за типа заявка STUDY във връзката на IHE, поддържана
от Origin Server. Тази таблица е частична препратка от Таблица 4.106.4.1.2-2 в IHE
стандарта.

Параметър ЗАЯВ-
КА

Описание Забележки

studyUID C
Идентифицира едно или
повече DICOM изследвания,
които се заявяват.

Ще съдържа отделени със
запетая списък с UID стой-
ности за случай на проуч-
ване.

accessionNumber C
Идентифицира едно или
повече DICOM изследвания,
които се заявяват.

Ще съдържа отделени със
запетая списък със стойно-
сти на номера на достъп.
Изисква се, ако studyUID
не е налично. Няма да се
представя иначе.

ЗАБЕЛЕЖКА: два допълнителни параметъра (diagnosticQuality, keyImagesOnly) се
поддържат от IHE стандарта, а не от Origin Server. 
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Параметър за тип заявка = viewerType

Възможно е да се дефинира приложение по подразбиране, което се стартира с указания
пациент. Това зависи от наличните приложения, които се инсталират на сървъра и
настройката, която е специфична за клиента, на сценария за интеграция.
Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация.

Настройка на IHE
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5.4 Отстраняване на проблеми за
администрирането

Предвидена аудитория

Информацията, представена в раздела Отстраняване на проблеми, е насочена за
администратори на сървъри, за да им помага с често задавани въпроси, които може да
възникнат за вас, когато използвате Origin Server.

ЧЗВ за осъществяване на достъп до Origin Server

ЧЗВ Предложение

След влизане в URL адреса
на Origin Server страницата
не се зарежда. 

URL адресът трябва да се разреши чрез DNS или трябва
да се въведе във файла на локалния хост на компютъра.
Закачете името на сървъра и потвърдете, че името може
да се разреши на IP адрес.
Трябва да е налице мрежова връзка между клиента и съ-
рвъра. Сървърът трябва да отговаря на пинг на IP адреса
на сървъра. В някои мрежи ICMP е забранено, така че пинг
не преминава.
Трябва да няма порт 443, блокиращ защитната стена. Про-
верете дали можете да се свържете към порт 443 чрез тел-
нет.

Първоначалната връзка към
Origin Server отнема по-дъл-
го време (15 – 20 секунди).
Не се визуализира грешка
или предупреждение. 

По време на SSL връзка анулирането на всички сертифи-
кати, което включват главни органи, се проверява. 
Ако клиентът няма интернет връзка, проверките за анули-
ране се проверяват след изтичане на времето за изчаква-
не. За да се избегне това забавяне, проверките за анулира-
не трябва да се забранят.

Когато отварям портала на
Origin Server, виждам преду-
преждение, че сертификатът
не е валиден.

В уеб браузъра ви щракнете върху символа на ключалката,
за да видите защо сертификатът е установен за невали-
ден. Възможните причини са:
• Името на сертификата не съвпада с името на уеб сървъ-
ра. Или променете разрешеното име на DNS или хост
файла, или сменете сертификата на Origin Server (свър-
жете се отдела за поддръжка на Brainlab).

• Има липсваща връзка в списъка на Certification
Authorities (Сертифициращи органи). Свържете клиента
към интернет, така че Certification Authorities (Сертифици-
ращи органи) да може да се актуализират.

• Сертификатът е остарял и трябва да се поднови. Свър-
жете се с отдела за поддръжка на Brainlab за подновява-
не на сертификата.

Изтеглете и инсталирайте файла на сертификата, за да
премахнете това предупреждение.
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Влизане в Origin Server

ЧЗВ Предложение

Виждам страницата Login, но
не мога да вляза.

Трябва да въведете валиден потребител на домейн или ва-
лиден локален потребител в полето User name. Ако влиза-
нето с име не потребител на домейн се провали, опитайте
да влезете в своя клиент на Windows. Не трябва да има
предупреждение за изтекла парола.
Ако не можете да влезете в локалния си компютър, се
свържете с ИД администратора си, за да нулирате иденти-
фикационните данни на потребителя.

След като вляза, не виждам
никакви бутони на приложе-
нието.

Вашият акаунт не е упълномощен за използване на Origin
Server. Акаунтът ви трябва да се добави към групата
OriginUsers.
Ако този проблем се прилага за всички потребители, User
Management (Управление на потребители) не е конфигури-
рано правилно.

След като вляза, виждам
предупреждение, че раздели-
телната способност на екра-
на не е достатъчна.

Има минимална разделителна способност на дисплея, коя-
то се изисква от всяко конфигурирано приложение.
Сесията ще стартира, ако разделителната способност е не-
достатъчна, обаче ще видите ленти за превъртане отстра-
ни на приложението. Дисплеят на данните от медицинските
образи не се изменят или деформират.

Отстраняване на проблеми за администрирането
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5.4.1 ЧЗВ относно приложенията на Origin Server

ЧЗВ за функционалност на приложението

ЧЗВ Предложение

След щракване върху бутона
на приложението, приложе-
нието не се стартира.

Потребителят трябва да се добави към групата Remote
Desktop Users (Потребители на отдалечен работен плот).
Това може да се извърши директно или чрез групата Active
Directory.

Максималният обем налични
сесии, визуализиран в порта-
ла на Origin Server, е по-
малко от броя на закупените
лицензи.

Сървърите са изключени или не са достъпни чрез мрежата.
Проверете файла на конфигурацията на Origin Server, за
да видите дали всички сървъри са изброени и дали балан-
сирането на натоварването е разрешено.

Client Check показва грешка
с Remote Desktop
Connection (Връзка с отдале-
чен работен плот).

Тази грешка може да се появи, ако използвате браузър,
който е различен от Internet Explorer.
Потвърдете браузъра си и настройките на защитата според
процедурата.

Производителност на приложението

ЧЗВ Предложение

Производителността на из-
браното приложение е бавна.

В портала на Origin Server проверете колко сесии се из-
пълняват. Прекомерните изпълняващи се сесии може да
забавят производителността на сървъра. Ако е необходи-
мо, администраторите могат да използват Session
Manager за прекратяване на неизползвани сесии, които са
били неправилно затворени.

Проверете Connection Quality на страницата Client Check
и потвърдете, че скоростта на изтегляне и времето за отго-
вор са достатъчни.
Ако вашата връзка е направена през местна връзка/интра-
нет и резултатите на Client Check не са достатъчни, свър-
жете се със своя ИТ администратор за подобрения на мре-
жовата връзка. Ако резултатите от Client Check са недо-
статъчни, можете да увеличите производителността на
приложението, като разрешите интранет оптимизираните
настройки.
Ако връзката се направи през интернет, проблемите с
производителността, причинени от бавна интернет връзка,
може да се подобрят чрез разрешаване на интернет опти-
мизирани настройки. Допълнително абонирането за опция-
та „бърз път“, предлагана от много интернет доставчици,
може също да подобри времето за отговор.
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ЧЗВ Предложение

Сесията на Origin Server се
изпълнява, но приложението
не се отваря или се визуали-
зира грешка.

Ако Origin Server визуализира съобщение за грешка, про-
четете визуализираното съобщение внимателно за обясне-
ние. Възможните грешки са:
• Грешка в лиценза поради много отворени сесии.
• Пътищата не са конфигурирани правилно във файла за
конфигурацията на Origin Server.

• Потребителят няма достатъчно права за достъп в папка-
та на приложенията.

• В средата на балансиране на натоварването: Трябва да
са инсталирани идентичен сървърен хардуер или
идентична VM конфигурация, както и идентични соф-
туерни версии на Origin Server. Всички инсталирани при-
ложения трябва да са в същия инсталационен път и фай-
ловете на конфигурацията на двата сървъра трябва да
са идентични.

Моето приложение се старти-
ра правилно само на един съ-
рвър.

Потвърдете, че приложенията са инсталирани идентично
на всички сървъри във фермата. Папката на приложението
трябва да има достатъчно права за достъп на всички съ-
рвъри.
Конфигурационният файл на Origin Server трябва също да
е идентичен на всички сървъри.

След щракване върху бутона
на приложението се визуали-
зира предупреждение за сер-
тификата.

Прочетете детайлите в диалоговия прозорец на преду-
преждението. Възможни причини за това предупреждение
са:
• Конфигурационният файл на Origin Server трябва да е
същият като „общото име“ в сертификата. Свържете се с
отдела за поддръжка на Brainlab, за да промените или
сървъра, или общото име. Клиентът трябва да може да
разреши променени сървърни имена чрез DNS или хост
файл.

• Има липсваща връзка в списъка на Certification
Authorities (Сертифициращи органи). Свържете клиента
към интернет, за да актуализирате Certification Authorities
(Сертифициращи органи).

• Сертификатът е остарял и трябва да се поднови. Свър-
жете се с отдела за поддръжка на Brainlab за подновява-
не на сертификата.

Споделяне на сесия и прехвърляне на данни

ЧЗВ Предложение

Искам да експортирам данни
към или да импортирам дан-
ни от местното устройство
или USB флаш памет, но не
виждам локалните устрой-
ства.

Уверете се, че USB флаш паметта е включена, преди да
стартирате отдалечена сесия.
ЗАБЕЛЕЖКА: това не се поддържа, ако използвате
HTML5 връзки. 

Ако се използва RDP файл или режим на ActiveX връзка,
потребителите може да осъществяват достъп до премах-
ваеми дискове на клиентското устройство, но премахвае-
мото устройство трябва да е свързано преди стартирането
на отдалечената връзка.

В диалоговия прозорец Remote Desktop Connection
(Връзка с отдалечен работен плот) се уверете, че сте раз-
решили квадратчето за отметка, за да експортирате локал-
ните устройства.

ЧЗВ относно приложенията на Origin Server

156 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Origin Data Management



ЧЗВ Предложение

След стартиране на сесия не
мога да нанеса мрежовите
устройства, съдържащи па-
циентски данни.

Потвърдете, че потребителят има права за достъп за чете-
не и писане върху мрежовото устройство.

Опитайте да осъществите достъп до диска чрез пътя на
Universal Naming Convention (Универсална именна
конвенция; UNC) (Общото име в сертификата не е същото
като \\<именасървъра>\<ИмеНаСподеляне>).

Понякога регистърът на скрипта, който нанася мрежово ус-
тройство към буквено означение на устройството, е твърде
бавен. Конфигурирайте нанасянето на диска в конфигура-
ционния файл на Origin Server, така че софтуерът да на-
несе устройството всеки път, когато се стартира сесия,
вместо скрипта за влизане.

Когато се стартира споделя-
не на сесия, целта не се
свързва автоматично.

Възможните причини са:
• Политиките на домейна са презаписали конфигурациите
на сървъра на локалния терминал.

• Потребителят на целевата сесия не е приел поканата за
споделяне.

• В средата на балансиране на натоварването: Защитна
стена е блокирала поканата за споделяне към сесията на
другия сървър. Целевата сесия тогава се прекъсва.

SSL сертифициране при използване на различни уеб браузъри

ЧЗВ Предложение

Получавам предупреждение
за сертификат за защита при
отваряне на сесия в Google
Chrome.

Възможни решения:
• Потвърждаване на съвместимостта на браузъра/OS.
• Създаване на самоподписан сертификат, базиран на ло-
кални вътрешни настройки.

Получавам предупреждение
за сертификат за защита при
отваряне на сесия във
Firefox.

Firefox съдържа отделен списък със сертификати извън
OS, която използвате. Трябва да добавите домейна към
списъка ръчно. Направете това чрез използване на FQDN
(<именасървъра>.<домейн>.com).

SSL сертифициране при използване на таблети

ЧЗВ Предложение

Получавам предупреждение
за сертификат за защита при
отваряне на сесия в Google
Chrome.

Възможни решения: Ако Origin Server използва самопод-
писан сертификат, се уверете, че сертифициращият орган
е познат на клиентския компютър, който проверява магази-
на за сертификати на локалния компютър (Trusted
Certification Authorities (Надеждни сертифициращи органи)).
ЗАБЕЛЕЖКА: дори при използване на валиден самоподпи-
сан сертификат Google Chrome винаги ще показва преду-
преждение, ако сертификатът не включва име на сървъ-
ра, което е съвместимо с FQDN. 
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Safari за Windows

ЧЗВ Предложение

Съвместимостта на
браузъра/OS не може да се
потвърди в Safari за Windows.

Тази конфигурация не е тествана напълно.
За най-добро потребителско преживяване използвайте
Internet Explorer с Windows.

Принтиране в HTML5

ЧЗВ Предложение

Не мога да принтирам, когато
се използва HTML5 връзка.

Трябва да изберете Ericom AccessNow Printer от списъка
с наличните принтери.
Ако тази опция не е налична, се свържете с отдела за под-
дръжка на Brainlab.

ЧЗВ относно приложенията на Origin Server
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