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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
Κεντρική και Νότια Αμερική

Τηλ: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιο-
χές Τηλ: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευ-
ρώπη

Τηλ: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 5811

Ιαπωνία
Τηλ: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής

Η Brainlab παρέχει πέντε έτη υποστήριξης για αυτό το προϊόν. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου,
παρέχονται ενημερώσεις λογισμικού καθώς και υποστήριξη.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση user.guides@brainlab.com εάν έχετε προτάσεις για
βελτίωση.

Κατασκευαστής

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

• Η επωνυμία Brainlab® είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Η επωνυμία iPlan® είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Η επωνυμία Brainlab Elements® είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Η επωνυμία iHelp® είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Η επωνυμία Brainlab NodeTM είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Η επωνυμία BuzzTM είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Η επωνυμία CurveTM είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Η επωνυμία Kick® είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.

Εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

• Οι επωνυμίες Microsoft®, Windows®, Active Directory® και Internet Explorer®, ActiveX®, είναι
εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

• Η επωνυμία Mozilla Firefox® είναι εμπορικό σήμα του ιδρύματος Mozilla Foundation κατατεθέν
στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

• Οι επωνυμίες Apple™, iPad®, Mac® και macOS™ είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
κατατεθέντα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

• Η επωνυμία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες
χώρες.

• Η επωνυμία iOS™ είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες
χώρες και χρησιμοποιείται με άδεια.

• Η επωνυμία Google ChromeTM είναι εμπορικό σήμα της Google, Inc.

Πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή
εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
www.brainlab.com/patent.

Συμμόρφωση DICOM

Δηλώσεις συμμόρφωσης DICOM παρέχονται στην ιστοσελίδα της Brainlab: www.brainlab.com/
dicom.

Ενοποιημένο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Το λογισμικό αυτό βασίζεται εν μέρει στην παρακάτω εργασία και οι πληροφορίες της άδειας
χρήσης του λογισμικού τρίτων κατασκευαστών διατίθενται στο σύστημα και στους αντίστοιχους
καταλόγους εφαρμογής:
• icu4c\49.1.2
• libijg16\3.6.0
• libijg8\3.6.0
• libjpeg-turbo\1.4.0

Νομικές πληροφορίες
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• libtiff\4.0.4beta
• range\2017-Feb-24
• xerces-c++\3.1.4
• xerces-c++\3.2.2
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1.3 Σύμβολα

Προειδοποιήσεις

Προειδοποίηση
Οι προειδοποιήσεις υποδεικνύονται από τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης.
Περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια, οι οποίες αφορούν σε πιθανό
τραυματισμό, θάνατο ή άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με τη χρήση ή την
εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής υποδεικνύονται από κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιέχουν
σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε ενδεχόμενες δυσλειτουργίες της συσκευής,
αστοχία της συσκευής, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες. 

Σύμβολα
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1.4 Χρήση του συστήματος

Γενικές πληροφορίες

Το Origin Data Management είναι ένα σύνολο στοιχείων λογισμικού που λειτουργεί σε
λειτουργικό σύστημα των Windows για την παροχή της υποδομής βάσης για τις εφαρμογές
Brainlab. Δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής και διαχείρισης των δεδομένων ασθενούς και
της εκκίνησης συγκεκριμένων ροών εργασιών ή/και εφαρμογών. Επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ
πολλαπλών συστημάτων και πλατφορμών. Το λογισμικό επιτρέπει επίσης τη δρομολόγηση
σημάτων βίντεο που συνδέονται σε σύστημα προς τις διαθέσιμες οθόνες ενδείξεων. Σε συστήματα
με διακομιστή, επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες
στον διακομιστή.
Ανάλογα με την πλατφόρμα, υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα στοιχεία.
Σε συστήματα με σταθμό εργασίας (π.χ. Buzz, Kick, Curve), είναι εγκατεστημένα τα παρακάτω
στοιχεία:
• Content Manager (εφαρμογή και διαχείριση ροής εργασιών)
• Patient Selection
• Data Selection
• Backbone, Backbone Viewer (λογισμικό δρομολόγησης βίντεο)
Σε συστήματα με διακομιστή (π.χ. Brainlab Node ή άλλα συστήματα με διακομιστή), είναι
εγκατεστημένα τα παρακάτω στοιχεία:
• Origin Server (απομακρυσμένη συνεδρία, εφαρμογή και διαχείριση ροής εργασιών)
• Patient Selection
• Data Selection

Προβλεπόμενη χρήση: Origin Server

Η προβλεπόμενη χρήση είναι η πρόσβαση στο HTML5 ή WPF Elements ή σε λογισμικό παλαιού
τύπου σε μία μεμονωμένη πλατφόρμα. Δεν είναι εφικτή η εκτέλεση σχεδιασμού θεραπείας,
αγωγής ή διάγνωσης αποκλειστικά με το Origin Server 3. Συνεπώς, το Origin Server 3
κυκλοφορεί ως μη ιατρικό προϊόν.

Προβλεπόμενη χρήση: Patient Data Manager

Το Patient Data Manager προορίζεται για τη φόρτωση δεδομένων ασθενών από και την εξαγωγή
δεδομένων ασθενών προς συνδεδεμένες θέσεις δικτύου (π.χ. κοινή χρήση αρχείων και PACS) και
αφαιρούμενα μέσα. Επιπλέον, το λογισμικό προορίζεται για την εκκίνηση άλλων εφαρμογών (π.χ.
εφαρμογών σχεδιασμού και πλοήγησης της Brainlab) και για τη δρομολόγηση εφαρμογών και
συνδεδεμένων πηγών βίντεο προς τις οθόνες που είναι προσαρτημένες στο σύστημα και μέσω
των οποίων εκτελείται το Patient Data Manager. Επίσης, το λογισμικό προορίζεται για τη
σύνδεση δύο συστημάτων Brainlab μεταξύ τους μέσω δικτύου.

Τόπος χρήσης

Ο τόπος χρήσης προσδιορίζεται ως εσωτερικός χώρος, κατά κανόνα σε νοσοκομειακό ή κλινικό
περιβάλλον.

Προφίλ χρήστη

Σε γενικές γραμμές, το σύστημα χρησιμοποιείται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας.
Προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό νοσοκομείων, δηλαδή από ιατρούς,
π.χ. νευροχειρουργούς, χειρουργούς σπονδυλικής στήλης και τραυματολόγους, ορθοπεδικούς
χειρουργούς, και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι χρειάζεται να εκκινήσουν άλλες εφαρμογές
Brainlab (π.χ. το λογισμικό πλοήγησης της Brainlab), καθώς επίσης από το προσωπικό της
χειρουργικής αίθουσας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ιατρών που αναφέρονται
παραπάνω) που είναι επιφορτισμένο με τη δρομολόγηση βίντεο ή/και εφαρμογών στις διαθέσιμες
οθόνες ενδείξεων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών

Το συγκεκριμένο σύστημα δεν απαιτεί ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών.

Προβλεπόμενο περιβάλλον χρήσης

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πλατφόρμες της Brainlab, εντός και εκτός της
χειρουργικής αίθουσας, ή σε κανονικούς υπολογιστές.
Ανατρέξτε επίσης στη σχετική τεκμηρίωση για τις βασικές λειτουργίες της χρησιμοποιούμενης
πλατφόρμας.

Κύριες λειτουργίες

Κύριες λειτουργίες που σχετίζονται με κίνδυνο: επιλογή δεδομένων ασθενούς.
Συχνά χρησιμοποιούμενες κύριες λειτουργίες:
• Προβολή και δρομολόγηση των συνδεδεμένων σημάτων βίντεο
• Επιλογή δεδομένων ασθενούς
• Εκκίνηση εφαρμογών (π.χ. λογισμικό σχεδιασμού Brainlab)
Ανατρέξτε επίσης στη σχετική τεκμηρίωση για τις βασικές λειτουργίες της χρησιμοποιούμενης
πλατφόρμας.

Σενάρια χρήσης

Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των
Brainlab Buzz, Curve και Kick, σταθμών σχεδιασμού, καθώς και των πλατφορμών Node.
Επιτρέπει την εκκίνηση εφαρμογών, όπως της εφαρμογής Brainlab Elements. Τα σενάρια κύριας
χρήσης αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης επιθυμεί να:
• Εκκινήσει μια εφαρμογή πλοήγησης με προσχεδιασμένα δεδομένα, δεδομένα χωρίς
περιεχόμενο σχεδιασμού ή χωρίς δεδομένα εικόνας

• Εκκινήσει εφαρμογές σχεδιασμού με δεδομένα ασθενούς
• Προβάλει συνδεδεμένα σήματα βίντεο πριν ή κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας πλοήγησης
• Εξαγάγει δεδομένα από το σύστημα για σκοπούς τεκμηρίωσης ή θεραπείας

Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Προειδοποίηση
Πριν από τη θεραπεία του ασθενούς, αναθεωρήστε την αληθοφάνεια όλων των
πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα ή εξέρχονται από αυτό.

Χρήση του συστήματος

10 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Origin Data Management



1.5 Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα και
λογισμικό

Συμβατές ιατρικές πλατφόρμες

Το Origin Data Management είναι συμβατό με τα εξής:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, Ceiling-Mounted
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Σταθμός προγραμματισμού 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την κυκλοφορία του παρόντος εγχειριδίου χρήσης μπορεί να διατεθούν και
άλλες συμβατές πλατφόρμες της Brainlab. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab
αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συμβατότητα. 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα τρίτων κατασκευαστών

Προειδοποίηση
Η χρήση συνδυασμών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από
την Brainlab ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια ή/και την
αποτελεσματικότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια του ασθενούς, του χρήστη ή/και του περιβάλλοντος.

Συμβατό ιατρικό λογισμικό της Brainlab

Με το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το ιατρικό λογισμικό Brainlab
που ορίζει η Brainlab. Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα με το ιατρικό λογισμικό της
Brainlab, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Συμβατό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Το Origin Data Management είναι συμβατό με τα εξής:
• 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
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με άλλες συμβατές εφαρμογές λογισμικού τρίτων
κατασκευαστών εκτός Brainlab, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab. 

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Η εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα της Brainlab μπορεί να γίνει μόνο από
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε και μην καταργείτε
εφαρμογές λογισμικού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Ενημερώσεις

Προειδοποίηση
Οι ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος (επείγουσες διορθώσεις, hotfix) ή
λογισμικού τρίτου κατασκευαστή θα πρέπει να εκτελούνται εκτός κλινικών ωρών και σε
περιβάλλον δοκιμών για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του συστήματος
Brainlab. Η Brainlab παρακολουθεί τις επείγουσες διορθώσεις των Windows που
κυκλοφορούν και γνωρίζει, για κάποιες ενημερώσεις, αν αναμένονται προβλήματα.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab αν προκύψουν προβλήματα με τις
επείγουσες διορθώσεις του λειτουργικού συστήματος.

Σάρωση για ιούς και κακόβουλο λογισμικό

Η Brainlab συνιστά την προστασία του συστήματος με σύγχρονο λογισμικό προστασίας από ιούς.
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες ρυθμίσεις λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (π.χ.
πρόγραμμα σάρωσης για ιούς) μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του συστήματος.
Για παράδειγμα, αν πραγματοποιούνται σαρώσεις σε πραγματικό χρόνο και παρακολουθείται κάθε
πρόσβαση σε αρχείο, τότε η φόρτωση και η αποθήκευση δεδομένων ασθενούς μπορεί να είναι
αργή. Η Brainlab συνιστά την απενεργοποίηση των σαρώσεων σε πραγματικό χρόνο και την
εκτέλεση σαρώσεων για την ανίχνευση ιών σε μη κλινικές ώρες.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό προστασίας από ιούς δεν τροποποιεί κανένα κατάλογο της
Brainlab, συγκεκριμένα τους εξής:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, κ.λπ.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, κ.λπ.

Προειδοποίηση
Μην εκτελείτε λήψη ή εγκατάσταση ενημερώσεων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού
θεραπείας.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα.

Ενημερώσεις ασφαλείας της Microsoft για Windows και ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης

Η Brainlab επιτρέπει την εγκατάσταση διορθώσεων κώδικα ασφαλείας μόνο. Μην εγκαταστήσετε
service pack και προαιρετικές ενημερώσεις. Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις σας προκειμένου να
βεβαιωθείτε ότι τη σωστή λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων, σε κατάλληλη ώρα. Μην
ενημερώνετε τα προγράμματα οδήγησης σε πλατφόρμες της Brainlab.
Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις
και μια λίστα των ενημερώσεων ασφαλείας της Microsoft που έχουν αποκλειστεί από την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab.
Διεύθυνση: www.brainlab.com/updates
Κωδικός πρόσβασης: WindowsUpdates!89

Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα και λογισμικό
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1.6 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Εκπαίδευση από τη Brainlab

Πριν από τη χρήση του συστήματος, όλοι οι χρήστες πρέπει να παρακολουθήσουν το
υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
Brainlab, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής και κατάλληλη χρήση.

Επιτηρούμενη υποστήριξη

Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα για χειρουργικές επεμβάσεις, όπου η υποβοηθούμενη από
υπολογιστή πλοήγηση θεωρείται ύψιστης σημασίας, προσομοιώστε έναν επαρκή αριθμό πλήρων
επεμβάσεων μαζί με έναν εκπρόσωπο της Brainlab.

Ευθύνη

Προειδοποίηση
Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει μόνο βοήθεια στον χειρουργό και δεν υποκαθιστά ή
αντικαθιστά την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρουργού κατά τη χρήση του. Πρέπει να
υπάρχει πάντα η δυνατότητα εκτέλεσης των διαδικασιών από τον χρήστη χωρίς τη βοήθεια
του συστήματος.
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειριστεί τα εξαρτήματα του συστήματος και τον
περιφερειακό εξοπλισμό.

Αυξημένος χρόνος στη χειρουργική αίθουσα

Τα συστήματα πλοήγησης της Brainlab είναι ευαίσθητος τεχνικός εξοπλισμός. Ανάλογα με τη
διαμόρφωση της χειρουργικής αίθουσας, την τοποθέτηση του ασθενούς, τις διάρκειες και την
πολυπλοκότητα των υπολογισμών, η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης με χρήση πλοήγησης
ενδέχεται να διαφέρει. Εναπόκειται στον χρήστη να αποφασίσει εάν μια ενδεχόμενη παράταση
είναι αποδεκτή για τον αντίστοιχο ασθενή και την αντίστοιχη θεραπεία.

Ανάγνωση των εγχειριδίων χρήσης

Ο παρών οδηγός περιγράφει πολύπλοκο ιατρικό λογισμικό το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή.
Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι χρήστες του συστήματος, του οργάνου ή του λογισμικού:
• Να διαβάσουν προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από τη χρήση του εξοπλισμού
• Να έχουν πρόσβαση στον παρόντα οδηγό ανά πάσα στιγμή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 Διαχείριση ασθενών

Σχετικά με τη διαχείριση ασθενών

Το Patient Selection σάς επιτρέπει να αναζητήσετε και να επιλέξετε έναν ασθενή, να
επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του, να συγχωνεύσετε διπλές καταχωρήσεις και να διαγράψετε
ασθενείς.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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2.1.2 Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών

Σχετικά με το Patient Selection

Το Patient Selection σάς επιτρέπει να αναζητήσετε και να επιλέξετε έναν ασθενή, να
επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του, να συγχωνεύσετε διπλές καταχωρήσεις και να διαγράψετε
ασθενείς.
Το Patient Selection ανοίγει αφού συνδεθείτε στο σύστημά σας ή αφού ανοίξετε την επιθυμητή
ροή εργασιών.

Επιλογές αναζήτησης

Αρ. Επεξήγηση

①
Πεδίο αναζήτησης: Εισαγάγετε το όνομα του
ασθενούς ή κάποια άλλη αναγνωριστική
πληροφορία.

②

③

④

⑤

①

⑥

⑦

②
Επιλέξτε το φίλτρο Local για να εμφανιστούν
οι ασθενείς που είναι διαθέσιμοι στην τοπική
θέση αποθήκευσης DICOM proxy.

③

Επιλέξτε το φίλτρο PACS για να εμφανι-
στούν οι ασθενείς που είναι διαθέσιμοι απο-
μακρυσμένα σε οποιοδήποτε διαμορφωμένο
PACS.

④

Επιλέξτε το φίλτρο XBrain για να εμφανι-
στούν οι ασθενείς που είναι διαθέσιμοι απο-
μακρυσμένα σε οποιονδήποτε διαμορφωμέ-
νο κατάλογο XBrain.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα XBrain (αποκλει-
στική μορφή της Brainlab) θα μετατραπούν
σε DICOM. 

⑤

Επιλέξτε το φίλτρο CD/USB για να εμφανι-
στούν οι ασθενείς που είναι διαθέσιμοι σε μέ-
σα αποθήκευσης CD/USB που έχουν εισ-
αχθεί στο σύστημα.

⑥

Επιλέξτε το φίλτρο Browse για να εμφανι-
στούν οι ασθενείς που είναι διαθέσιμοι στον
κατάλογο που έχετε επιλέξει τη δεδομένη
στιγμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φίλτρο Browse δεν είναι δια-
θέσιμο σε όλες τις συσκευές (π.χ. Curve,
Kick ή Buzz). Το φίλτρο μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί μόνο αν έχει γίνει εισαγωγή δεδομέ-
νων με τη λειτουργία Browse. 

⑦

Επιλέξτε το φίλτρο Marked για να εμφανι-
στούν μόνο οι ασθενείς που έχετε επισημά-
νει στην τρέχουσα συνεδρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να διαμορφωθεί ειδικά
από την Brainlab. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υπο-
στήριξη της Brainlab. 

Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών
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Χαρακτήρες μπαλαντέρ

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο αναζήτησης για την ανάκτηση
μιας λίστας ασθενών. Για παράδειγμα:

Κείμε-
νο
αναζή-
τησης

Αποτέλεσμα

b Όλοι οι ασθενείς των οποίων το επώνυμο αρχίζει με το γράμμα «b»

^b Όλοι οι ασθενείς των οποίων το όνομα αρχίζει με το γράμμα «b»

Εικονίδια θέσης αποθήκευσης

Τα εικονίδια στο Patient Selection υποδεικνύουν τη θέση αποθήκευσης των δεδομένων
ασθενούς. Εάν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε περισσότερες από μία θέσεις, εμφανίζονται
πολλαπλά εικονίδια. Εάν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα μόνο στην τοπική συσκευή, δεν
εμφανίζεται εικονίδιο.

Εικονίδιο Θέση αποθήκευσης δεδομένων

Προσαρμοσμένη θέση χώρου αποθήκευσης (π.χ. Browse...)

Θέση αποθήκευσης XBrain (αποκλειστική μορφή της Brainlab)

PACS

Quentry

Συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB

Τοποθετημένο CD/DVD

Θέση αποθήκευσης DICOM ανοδικά (π.χ. κεντρικός διακομιστής Brainlab)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εικονίδια θέσης αποθήκευσης Brainlab, Quentry και PACS εμφανίζονται μόνο εάν
έχει χρησιμοποιηθεί το πεδίο αναζήτησης. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς να συμπεριλάβετε ασθενείς Quentry σε μια αναζήτηση

Βήμα

Εκτελέστε αναζήτηση ασθενούς μέσω της λειτουργίας αναζήτησης.
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν τα δεδομένα ασθενών από το Quentry.com
που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενοποίηση του Quentry Gateway εξαρτάται από την άδεια χρήσης και τη διαμόρ-
φωση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του
λογισμικού Quentry Gateway. 

Σύνθετη αναζήτηση

Εικόνα 1  

Βήμα

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Advanced Search για να συμπεριλάβετε περισσότερα κριτήρια
αναζήτησης και να περιορίσετε την αναζήτηση ασθενούς.

Πώς να επιλέξετε ασθενή μέσω του Browse…

Βήμα

Επιλέξτε Browse... για την εισαγωγή δεδομένων DICOM από διαφορετική
θέση αρχείου. 
Ο Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows) ανοίγει και σας ζητά να
επιλέξετε έναν φάκελο.

Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών
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Πώς επιλέγετε ασθενή

①

Εικόνα 2  

Βήμα

1. Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε από τη λίστα.
Ο ασθενής εμφανίζεται με επισήμανση.

2. Επιλέξτε OK ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε δεδομένα ασθενή. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς γίνεται η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα ασθενούς

①

Εικόνα 3  

Εάν το φίλτρο Worklist διαμορφωθεί ως το προεπιλεγμένο φίλτρο και επιλεγεί, εμφανίζονται μόνο
οι ασθενείς στη συγκεκριμένη Worklist.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα φίλτρα διαμορφώνονται από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab και μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με την εγκατάστασή σας. 

Για πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα ασθενούς για επείγουσες περιπτώσεις, ολοκληρώστε τα εξής:

Βήμα

1. Επιλέξτε All Patients ①.

2. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια χρήστη εφόσον σας ζητηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από αυτό το σημείο και μετά, όλες οι ενέργειές σας καταγράφονται από το σύ-
στημα. 

3. Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε από τη λίστα.

Ταξινόμηση ασθενειών

Ανάλογα με τη ροή εργασιών, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε ταξινόμηση ασθενειών. Εάν τα
δεδομένα ασθενή περιέχουν ήδη ταξινόμηση ασθενειών, προεπιλέγεται η πιο πρόσφατη
ταξινόμηση.
Σε ορισμένες εφαρμογές Brainlab, οι πληροφορίες που καταχωρούνται σε αυτό το βήμα
χρησιμοποιούνται για την αυτόματη επιλογή σχετικών συνόλων δεδομένων, εργαλείων ή/και
διατάξεων προβολής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να παραλείψετε αυτό το βήμα, πατήστε Skip πριν προχωρήσετε στην επιλογή. 

Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών
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Πώς να επιλέξετε μια ταξινόμηση ασθενειών

① ② ③ ④ ⑤

⑥
Εικόνα 4  

Βήμα

1. Επιλέξτε περιοχή σώματος ①.

2. Επιλέξτε σύστημα οργάνων ②.

3. Επιλέξτε συγκεκριμένο τύπο ασθένειας ③.

4. Προαιρετικό: Επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία ασθένειας ④.

5. Προαιρετικό: Επιλέξτε συγκεκριμένη ασθένεια ⑤.

6. Επιλέξτε Done ⑥.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να επιλέξετε την ταξινόμηση ασθενειών από αριστερά προς τα δεξιά. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς να δημιουργήσετε νέο ασθενή

①
Εικόνα 5  

Βήμα

1.

Στο Manage, επιλέξτε New.

2. Καταχωρήστε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο και το ID του ασθενούς.
Επιλέξτε Done ①.
Ο νέος ασθενής έχει αποθηκευτεί και επιλεγεί.

Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών
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Πώς να συγχωνεύσετε διπλά καταχωρημένους ασθενείς

①

②

Εικόνα 6  

Βήμα

1.

Στο Manage, επιλέξτε Merge ① από το επάνω μέρος της κύριας οθόνης
στη γραμμή εργαλείων.

2. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να συγχωνευθούν στο Patient List και επιλέξτε Merge
②.

3.

Επιλέξτε τον ασθενή-στόχο που θέλετε από το παράθυρο διαλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη συγχώνευση, όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στο επιλεγμένο όνομα
και ID. Εάν έχει ήδη επιλεγεί ασθενής, εκείνος θα οριστεί αυτόματα ως ο ασθενής-στόχος. 

4. Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.

5.

Για να αναιρέσετε τη συγχώνευση, επιλέξτε ανά πάσα στιγμή το εικονίδιο
Restore.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς επισημαίνετε έναν ασθενή

①

Εικόνα 7  

Μπορείτε να επισημάνετε έναν ασθενή ώστε τα αντίστοιχα δεδομένα ασθενούς να φορτωθούν εκ
των προτέρων στο σύστημα.

Βήμα

Επιλέξτε το αστέρι που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του ασθενούς.
Ο ασθενής επισημαίνεται με ένα αστέρι ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασθενής φέρει την επισήμανση μέχρι να κλείσει η συνεδρία. 

Πώς γίνεται η ταξινόμηση κατά στήλες

①

Εικόνα 8  

Βήμα

1. Ταξινομήστε την Patient List επιλέγοντας το βέλος δίπλα από την κεφαλίδα (π.χ. DATE
OF BIRTH ①).

2. Επιλέξτε DATE OF BIRTH για να ταξινομήσετε τη λίστα ασθενών χρονολογικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Patient List μπορεί να ταξινομηθεί κατά τις κεφαλίδες NAME, DATE OF BIRTH,
GENDER, ID. 

Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών
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Πώς γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών ενός ασθενούς

①
Εικόνα 9  

Βήμα

1. Επιλέξτε ασθενή.

2.

Στο Manage, επιλέξτε Edit.

3. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

4. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενούς και στη συνέχεια, επιλέξτε Done ① για αποθή-
κευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι οι αλλαγές είναι ορατές στο Patient Selection, η αλλαγή των δεδομέ-
νων πραγματοποιείται μόνο με την εξαγωγή τους. Εάν δεν πραγματοποιήσετε εξαγωγή
των δεδομένων, οι αλλαγές δεν θα υλοποιηθούν. 

5.

Για να αναιρέσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε στις πληροφορίες
ασθενούς, επιλέξτε Restore.

Πώς να επιστρέψετε στη λίστα ασθενών

Βήμα

Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία ενός ασθενή, μπορείτε να επιστρέψετε
στην επιλογή ασθενή επιλέγοντας Patient List.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς να διαγράψετε έναν ασθενή

③

①

②

Εικόνα 10  

Βήμα

1.

Από τη γραμμή εργαλείων, ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού Manage.
Επιλέξτε Delete ③.

2. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να διαγραφούν από το Patient List ①.

3.

Επιλέξτε Delete από την κορυφή της κύριας οθόνης ②.

4.

Επιλέξτε Delete από το παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών
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Βήμα

5.

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που επιβεβαιώνει την επιτυχή διαγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασθενής διαγράφεται μόνο από το τοπικό σύστημα. Δεν διαγράφεται από
το τοποθετημένο μέσο αποθήκευσης ή το δίκτυο του νοσοκομείου. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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2.2 Επιλογή δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Στο Data Selection παρατίθενται τα δεδομένα με χρονολογική σειρά και μπορούν να επιλεγούν
μετά την επιλογή ασθενούς ή κατά το άνοιγμα μιας εφαρμογής Brainlab (ανατρέξτε στο αντίστοιχο
Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού).

② ③ ④
①

⑤

Εικόνα 11  

Με το Data Selection εμφανίζονται τα δεδομένα ασθενών χρησιμοποιώντας μια προβολή
γραμμής χρόνου.

Αρ. Επεξήγηση

① Η προβολή της γραμμής χρόνου εμφανίζει δεδομένα ασθενών με χρονολογική σειρά. Στη
δεξιά πλευρά εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα δεδομένα ασθενούς.

②
Επιλέξτε το βέλος για να φορτώσετε πρόσθετα δεδομένα από προηγούμενη ημερομηνία
στη γραμμή χρόνου. Το βέλος εμφανίζεται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα πρόσθετα δεδο-
μένα.

③

Τα σύνολα δεδομένων οργανώνονται σε ομάδες δεδομένων κατά τη συσχετισμένη ανατο-
μική κατάσταση του ασθενούς.
Στην περιοχή SUGGESTED DATA εμφανίζονται δεδομένα που το λογισμικό θεωρεί ότι εί-
ναι τα πιο συναφή.

④ Με την επιλογή See All Data εμφανίζεται μια πιο λεπτομερής προβολή όλων των διαθέσι-
μων δεδομένων εντός της συγκεκριμένης ομάδας δεδομένων.

⑤ Γραμμή εργαλείων.

Επιλογή δεδομένων
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Λειτουργίες γραμμής εργαλείων

④

⑤

①

②

③

⑥

Εικόνα 12  

Αρ. Στοιχεία

① Με την επιλογή του ονόματος ασθενούς θα μεταφερθείτε στην εφαρμογή Patient
Selection.

②

Εάν επιλέξετε Disease, θα μεταβείτε στην εφαρμογή ταξινόμησης ασθενειών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του
συστήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες
πληροφορίες. 

③ Filter: Χρησιμοποιήστε το βέλος για να φιλτράρετε δεδομένα σε δεδομένα Plans only
έναντι όλων των δεδομένων.

④

New Event: Δημιουργήστε ένα νέο συμβάν για να καταγράψετε μια αλλαγή στο ιστορι-
κό θεραπείας του ασθενούς ή στην ανατομία του ασθενούς.
Τα συμβάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τι διαχωρισμό ομάδων δεδομένων σε
ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο (π.χ. όταν πραγματοποιήθηκε χειρουργική επέμβα-
ση).

⑤ Combine Plans: χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για συνδυασμό πλάνων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Αρ. Στοιχεία

⑥

• Επιλέξτε Add Data για να συγχωνεύσετε δεδομένα ασθενών. Αυτή η λειτουργία
μπορεί να επιλεγεί για τη συγχώνευση πρόσθετου ασθενούς.

• Επιλέξτε Refresh για μη αυτόματη ενεργοποίηση του DICOM proxy για την επανε-
κτέλεση αιτήματος δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτών των λειτουργιών εξαρτάται από τη διαμόρφωση
του συστήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότε-
ρες πληροφορίες. 

Λειτουργίες δεδομένων

③

①

②

Εικόνα 13  

Αρ. Στοιχεία

①

Επιλέξτε το αστέρι για την προσθήκη δεδομένων στα αγαπημένα. Όταν έχει επιλεγεί το
εικονίδιο αστεριού, τα δεδομένα εμφανίζονται αυτόματα στην προεπιλεγμένη προβολή
Data.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα με ενεργοποιημένο αστέρι θα φέρουν πάντα φίλτρο στα προ-
τεινόμενα δεδομένα και θα εμφανίζονται πρώτα στο πλάνο ή στο τμήμα δεδομένων. 

② Επιλέξτε για προβολή πιο λεπτομερών πληροφοριών των δεδομένων (συνοπτικό πε-
ριεχόμενο και πλάνα).

③ Επιλέξτε για να κρύψετε δεδομένα.

Επιλογή δεδομένων
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See All Data (Λεπτομερής προβολή)

③

①

②
Εικόνα 14  

Με την επιλογή See All Data εμφανίζεται μια πιο λεπτομερής προβολή όλων των διαθέσιμων της
αντίστοιχης ομάδας, όπως:
Διάφορα τμήματα με δυνατότητα σύμπτυξης ή ανάπτυξης με την επιλογή του βέλους:
• Plans (δεδομένα ασθενούς και πλάνο αυτόματης αποθήκευσης, πλάνα RT)
• Tissue Models (ισχύει μόνο για RT)
• Images (ομάδες τομών, απομακρυσμένες σειρές, συλλογές εικόνων, πληροφορίες εξέτασης)
• Objects
• Trajectories
• Points
• Angio Bundles
• DTI Studies
• Screenshots
• Videos
• Documents
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Select All ①.
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης για να
βρείτε τα σωστά δεδομένα που χρειάζεστε ②.
Κάθε τύπος δεδομένων έχει το δικό του πεδίο αναζήτησης και εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμα
δέκα ή περισσότερα στοιχεία.
Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση στα διαθέσιμα στοιχεία δεδομένων ή στα αποτελέσματα
αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα βέλη ③ εάν υπάρχουν 10 ή περισσότερα στοιχεία δεδομένων
στο τμήμα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς να επιλέξετε δεδομένα

①

② ③

④

Εικόνα 15  

Βήμα

1. Επιλέξτε τα δεδομένα (δεδομένα σχεδιασμού ή πλάνο) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Τα επιλεγμένα δεδομένα επισημαίνονται (με χρώμα) ①. Εάν θέλετε να καταργήσετε την
επιλογή, επιλέξτε τα ξανά για να καταργηθεί η επισήμανση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε ένα πλάνο, επιλέγεται και επισημαίνεται όλο το περιεχόμενο
των δεδομένων που ανήκουν στο πλάνο. Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλάνου, κα-
ταργείται η επιλογή όλου του περιεχομένου. 

2. Στην περιοχή SELECTED DATA παρέχεται μια επισκόπηση όλων των δεδομένων που
έχουν επιλεγεί ②. Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή των δεδομένων που υπάρχουν
εδώ επιλέγοντας X ③.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αφαιρέσετε ή προσθέσετε περιεχόμενο σε κάποιο πλάνο, στην περιοχή
SUGGESTED DATA θα εμφανιστεί ότι έχει τροποποιηθεί. 

3. Επιλέξτε Next ④ για να συνεχίσετε.

Επιλογή δεδομένων
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Πώς να προβάλετε πρόσθετες πληροφορίες

①②
Εικόνα 16  

Βήμα

Επιλέξτε το κουμπί πληροφοριών ①.
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου ② που εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες
και τα σχετικά δεδομένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ του κουμπιού πληροφοριών για τα
πλάνα και τα μεμονωμένα στοιχεία δεδομένων (π.χ. οι συγχωνεύσεις που εμφανίζονται ως μπλε
παρένθεση γύρω από τα δεδομένα εικόνας εμφανίζονται μόνο στα πλάνα). Σε γενικές γραμμές, το
κουμπί πληροφοριών περιέχει επιπλέον πληροφορίες για δεδομένα (πλάνα και μεμονωμένα
στοιχεία), οι οποίες δεν εμφανίζονται στην προεπισκόπηση των δεδομένων. 

Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν.

Με τη δημιουργία συμβάντων, ο χρήστης μπορεί να ταξινομεί δεδομένα βάσει μιας γραμμής
χρόνου.

Βήμα

1.
Επιλέξτε Manage από τη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε
New Event.
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Βήμα

2.

Επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος από το αναπτυσσόμενο μενού.

3. Μπορείτε να ενημερώσετε το προσυμπληρωμένο πεδίο ονόματος και να προσθέσετε
προαιρετικά μια περιγραφή.

4. Επιλέξτε OK κατά την ολοκλήρωση.
Δημιουργείται ένα συμβάν στη γραμμή χρόνου και τα στοιχεία ομαδοποιούνται εκ νέου σε
νέες ομάδες, ανάλογα με την περίπτωση.

Πώς να συνδυάσετε πλάνα

Βήμα

Ενεργοποιήστε την επιλογή Combine Plans από τη γραμμή εργαλείων.
Εάν δεν υπάρχουν αντιφατικά δεδομένα (π.χ. αντιφατικές αναθεωρήσεις, συγχωνεύσεις, κ.λπ.)
και ο συνδυασμός των πλάνων είναι επιτυχής, το πιο πρόσφατα επιλεγμένο πλάνο εμφανίζεται
ως επιλεγμένο, με τη διαφορά ότι είναι τροποποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι επίσης εφικτή με πλάνα συγκεκριμένης εφαρμογής και
εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Για να προσθέσετε επιπλέον δεδομένα σε ένα πλάνο συγκε-
κριμένης εφαρμογής, πρώτα επιλέξτε το πλάνο συγκεκριμένης εφαρμογής και, στη συνέχεια, επι-
λέξτε Additional Data. 

Επιλογή δεδομένων
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Πώς να επαναφέρετε στοιχεία σε απόκρυψη

①

②

Εικόνα 17  

Σε περίπτωση ακούσιας απόκρυψης δεδομένων, μπορείτε να τα επαναφέρετε, καθώς τα
δεδομένα δεν διαγράφονται ποτέ οριστικά, απλά αποκρύπτονται. Για την επαναφορά δεδομένων:

Βήμα

Επιλέξτε Unhide για να καταργήσετε την απόκρυψη ενός συγκεκριμένου στοιχείου ② ή επιλέξτε
Unhide All ① εάν θέλετε να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία σε απόκρυψη.
Γίνεται επαναφορά του στοιχείου στην αρχική ομάδα δεδομένων.

Πλάνα

①

②

Εικόνα 18  

Ανάλογα με τον τύπο του πλάνου, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και οι
διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες. Δείτε τα ακόλουθα:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Αρ. Περιγραφή

①

Πλάνο RT/
Πλάνο συ-
γκεκριμένης
εφαρμογής

Εμφανίζει:
• Το συγκεκριμένο εικονίδιο του πλάνου (π.χ. SRS)
• Μια σύντομη περιγραφή του πλάνου
• Την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας
• Την κατάσταση έγκρισης και το όνομα του υπεύθυνου έγκρισης (π.χ.

Approved/Unapproved)

② Γενικό πλά-
νο

Εμφανίζει:
• Μια σύντομη περιγραφή του πλάνου
• Την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας
• Τον αριθμό εικόνων
• Λοιπά δεδομένα (π.χ. αριθμός αντικειμένων)
• Τα Autosaved πλάνα δημιουργούνται αυτόματα, εάν το περιεχόμενο
δεν έχει αποθηκευτεί μη αυτόματα και περιέχουν το όνομα της ροής
εργασιών, το οποίο ωστόσο εξαρτάται από την επιλεγμένη ροή εργα-
σιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κανονικά πλάνα δημιουργούνται είτε κατά την εξαγωγή
δεδομένων είτε μέσω της επιλογής Save As στο Content Manager. 

Ενημέρωση πλάνου

①

Εικόνα 19  

Όταν επιλέγετε ένα πλάνο που έχει τροποποιηθεί, αλλά δεν έχει αποθηκευτεί, ενεργοποιείται το
κουμπί ενημέρωσης ①. Το αρχικό πλάνο θα εμφανίζεται πάντα με τα αντίστοιχα αρχικά δεδομένα,
καθώς το πλάνο δεν θα αντικατασταθεί ποτέ αυτόματα. Μπορείτε να το ενημερώσετε επιλέγοντας
το κουμπί ενημέρωσης.

Εικόνα 20  

Αφού επιλέξετε το κουμπί ενημέρωσης, ένα παράθυρο διαλόγου σάς ζητά να επιβεβαιώσετε την
ενημέρωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το πλάνο με το νέο αντικείμενο, πρέπει να το
αποθηκεύσετε με ένα νέο πλάνο. Εάν ενημερώσετε το αντικείμενο και γίνει απευθείας πλοήγηση,
χρησιμοποιείται το νέο πλάνο. 

Στο τμήμα πληροφοριών υπάρχουν επίσης πληροφορίες εάν διατίθεται νεότερη έκδοση (οι
πληροφορίες εμφανίζονται όταν εμφανιστεί το κουμπί ενημέρωσης).

Επιλογή δεδομένων
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Χρήση αρχείων που έχουν μετατραπεί

①

Εικόνα 21  

Τα πλάνα που επισημαίνονται με «*» ① μετατράπηκαν αυτόματα από μορφή Brainlab Advanced
File σε DICOM.
Το περιεχόμενο σχεδιασμού πρέπει να υποβάλλεται σε προσεκτικό έλεγχο πριν από τη χρήση.

Πώς να συνδυάσετε μεμονωμένα δεδομένα με ένα πλάνο

Εικόνα 22  

Εάν επιλέξετε συνοπτικά ή μεμονωμένα δεδομένα (π.χ. εικόνα ή αντικείμενο) και στη συνέχει
επιλέξετε ένα πλάνο που δεν περιέχει αυτά τα δεδομένα, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο παράθυρο εμφανίζεται μόνο εάν τα δεδομένα επιλέγονται πριν από
το πλάνο. 

Βήμα

Επιλέξτε ένα από τα εξής:
Cancel: για τη διατήρηση της πρώτης επιλογής
Combine: για τον συνδυασμό δεδομένων (π.χ. αντικείμενο) και πλάνου (εφόσον δεν υπάρχουν
αντιφάσεις)
Continue: αντικατάσταση των αρχικά επιλεγμένων δεδομένων με το πλάνο που έχει επιλεγεί πιο
πρόσφατα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, (π.χ. αντιφατικές συγχωνεύσεις, αναθεωρήσεις δεδομέ-
νων), η λειτουργία Combine δεν είναι εφικτή λόγω των αντιφατικών δεδομένων, ενώ θα εμφανι-
στεί ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο ενημερώνει ότι ο συνδυασμός πλάνων δεν είναι εφικτός
λόγω αντιφατικού περιεχομένου. Επιλέξτε OK για να διατηρήσετε τα αρχικά δεδομένα που έχετε
επιλέξει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του συστήμα-
τος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Επιλογή δεδομένων
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Έναρξη λειτουργίας με το Content Manager

Σχετικά με το Content Manager

Το Content Manager είναι μια εφαρμογή για τη διαχείριση των οθονών ενδείξεων και άλλων
εφαρμογών. Σε γενικές γραμμές, το Content Manager λειτουργεί ως αρχική οθόνη για τον
χρήστη, η οποία ανοίγει κατά την εκκίνηση και πιέζοντας το κουμπί αρχικής σελίδας μιας οθόνης
ενδείξεων. Πρόκειται για το κεντρικό σημείο του συστήματος. Στο Content Manager παρέχονται
κουμπιά για την έναρξη επιλογής ασθενών, για εφαρμογές, για εξαγωγή και για πηγές βίντεο, ενώ
περιέχονται επίσης επιλογές εξόδου, όπως τερματισμός λειτουργίας του συστήματος, καθώς και
επισκόπηση των οθονών ενδείξεων. Το Content Manager εμφανίζει τις εγκατεστημένες
εφαρμογές, και παρέχει τη δυνατότητα έναρξης των εφαρμογών και εναλλαγής τους μεταξύ των
οθονών ενδείξεων. Το Content Manager εμφανίζει επίσης τις διαθέσιμες οθόνες ενδείξεων και
ενεργοποιεί τις λειτουργίες των οθονών. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης στιγμιότυπων των οθονών
προβολής.

CONTENT MANAGER
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3.1.1 Εισαγωγή

Σχετικά με το Content Manager

Η προβλεπόμενη χρήση του Content Manager είναι η εξής:
• Εμφάνιση των διαθέσιμων εφαρμογών
• Έναρξη εφαρμογών
• Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών
• Επικοινωνία με εφαρμογές
• Διαμόρφωση του περιεχομένου οθόνης ενδείξεων σε σενάρια πολλαπλών οθονών ενδείξεων

Πώς να ανοίξετε εφαρμογές και πηγές

②

①
Εικόνα 23  

Βήμα

1. Μέσω του Content Manager, επιλέξτε την επιθυμητή οθόνη ① και στη συνέχεια, επιλέξτε
ένα εικονίδιο εφαρμογής ή πηγής ②.

2. Σύρετε ένα εικονίδιο εφαρμογής ή πηγής ② πάνω στην επιθυμητή οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προβάλετε πηγές, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και ότι η
καλωδίωση έχει ρυθμιστεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
χρήσης συστήματος που έχετε στη διάθεσή σας ή επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab. 

Εισαγωγή
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Πώς να επιλέξετε από πολλαπλές εκδόσεις μιας εφαρμογής

Εάν έχουν εγκατασταθεί πολλαπλές εκδόσεις του ίδιου λογισμικού, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε
μία από αυτές. 

Εικόνα 24  

Βήμα

1. Επιλέξτε START.
Δεν έχει οριστεί προεπιλεγμένη έκδοση.

2. Εάν η επιλογή διατίθεται, επιλέξτε Start by default για να ορίσετε την συγκεκριμένη έκδο-
ση ως προεπιλογή και στη συνέχεια, επιλέξτε START.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ορίσετε μια προεπιλεγμένη έκδοση, μπορείτε να την αλλάξετε κάνοντας
δεξί κλικ στην εφαρμογή για να ανοίξει ξανά το παράθυρο διαλόγου Multiple Versions
Available. 

Φιλτράρισμα εφαρμογών λογισμικού και εκκίνηση προδιαμορφωμένων ροών εργασιών

Η οθόνη επιλογής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός σας:
• Η οθόνη επιλογής μπορεί να εμφανίζει τους τύπους διαδικασιών που διαθέτει το σύστημα. Για
την εμφάνιση μιας φιλτραρισμένης επιλογής σχετικών εφαρμογών λογισμικού, επιλέξτε το
κουμπί της αντίστοιχης διαδικασίας.

• Εάν έχουν εγκατασταθεί προδιαμορφωμένες ροές εργασιών στο σύστημά σας, επιλέξτε το
αντίστοιχο κουμπί για να ανοίξετε την εργασία ή το σύνολο εργασιών που πρόκειται να
εκτελεστούν με καθορισμένη σειρά.

Εάν υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη επιλογή στο σύστημά σας, η εκκίνηση γίνεται αυτόματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κύρια οθόνη του Content Manager, πιέστε το
κουμπί αρχικής σελίδας. 

CONTENT MANAGER
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Πώς γίνεται το φιλτράρισμα και η εκκίνηση των προδιαμορφωμένων ροών εργασιών

Εικόνα 25  

Βήμα

Επιλέξτε το εικονίδιο για την αντίστοιχη ροή εργασιών.
• Ανοίγει μια φιλτραρισμένη επιλογή των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού στο Content

Manager
• Για καθοδηγούμενη ροή εργασιών: Το πρώτο βήμα της προδιαμορφωμένης ροής εργασιών
ανοίγει στη σχετική εφαρμογή λογισμικού

Εισαγωγή

42 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Origin Data Management



3.1.2 Επισκόπηση ροής εργασιών

Κύριες εργασίες

Εικόνα 26  

Εάν δεν υπάρχουν προδιαμορφωμένες ροές εργασιών στο σύστημά σας, η κύρια οθόνη του
Content Manager ανοίγει αμέσως μετά την εκκίνηση.
Το Content Manager είναι η διεπαφή μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στο Patient
Selection και σε άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές ή συνδεδεμένες πηγές βίντεο.
Παρακάτω, υπάρχουν παραδείγματα ροών εργασιών για την εκτέλεση των κύριων εργασιών.
Μπορεί να υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες ροές εργασιών, ανάλογα με την άδεια και τη
διαμόρφωση του συστήματός σας.
Κάποια από τα βήματα της ροής εργασιών είναι εναλλάξιμα και ορισμένα μπορεί να μην ισχύουν,
ανάλογα με την άδεια και τις προτιμήσεις χρήστη.

Πώς γίνεται η εκκίνηση των εφαρμογών λογισμικού Brainlab μέσω του Content Manager

Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για όλες τις εφαρμογές Brainlab.

Βήμα

1. Επιλέξτε ασθενή.

2. Επιλέξτε οθόνη.

3. Επιλέξτε εφαρμογή λογισμικού.

Πώς να φορτώσετε δεδομένα για προηγμένο σχεδιασμό με εφαρμογές Brainlab

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να φορτώσετε όλο το λογισμικό σχεδιασμού της Brainlab.

Βήμα

1. Επιλέξτε ασθενή.

2. Επιλέξτε δεδομένα.

CONTENT MANAGER
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Βήμα

3. Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού σχεδιασμού (π.χ. iPlan, SmartBrush, Image
Fusion).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο που έχει δημιουργεί με Brainlab Elements μετατρέπεται αυτόματα σε
μορφή Brainlab Advanced File κατά την εκκίνηση του iPlan προκειμένου να καταστεί δυνατός ο
περαιτέρω σχεδιασμός με το λογισμικό iPlan. Τα πλάνα που έχουν δημιουργηθεί με iPlan
μετατρέπονται εκ νέου αυτόματα σε DICOM. Τα πλάνα που έχουν μετατραπεί πρέπει να
υποβληθούν σε προσεκτικό έλεγχο πριν από περαιτέρω χρήση. 

Προειδοποίηση
Πραγματοποιείται επαναδειγματοληψία των αντικειμένων που έχουν επιλεγεί για το iPlan
RT με βάση την ανάλυση και τον προσανατολισμό της αρχικής ομάδας εικόνων που
χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό των δομών.
Ελέγξτε προσεκτικά τις δομές στο iPlan RT, διότι ο όγκος ή/και το σχήμα ενδέχεται να
αλλάξουν.

Πώς να φορτώσετε ασθενείς και δεδομένα για πλοήγηση

Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού πλοήγησης ακολουθώντας αυτά τα βήματα.

Βήμα

1. Επιλέξτε ασθενή.

2. Εάν απαιτείται, επιλέξτε δεδομένα.

3. Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού πλοήγησης (π.χ. Cranial/ENT).

Πώς γίνεται ο προγραμματισμός και η μεταφορά δεδομένων για πλοήγηση

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προγραμματίσετε και να μεταφέρετε δεδομένα για πλοήγηση.

Βήμα

1. Επιλέξτε έναν ασθενή.

2. Ανοίξτε το Data Selection.

3. Επιλέξτε ομάδες εικόνων και προσχεδιασμένο περιεχόμενο.

4. Επιλέξτε Done στο Data Selection.

5. Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού πλοήγησης.

Πώς γίνεται η μεταφορά ενδοεγχειρητικών δεδομένων για πλοήγηση (Επιλογή 1)

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να μεταφέρετε ενδοεγχειρητικά δεδομένα για πλοήγηση.

Βήμα

1. Ανοίξτε τη λειτουργία φόρτωσης δεδομένων στο λογισμικό πλοήγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το βήμα διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή πλοήγησης. 

2. Επιλέξτε τα σχετικά δεδομένα ασθενούς.

3. Επιλέξτε Done.

Επισκόπηση ροής εργασιών
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Πώς γίνεται η μεταφορά ενδοεγχειρητικών δεδομένων για πλοήγηση (Επιλογή 2)

Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να μεταφέρετε ενδοεγχειρητικά
δεδομένα για πλοήγηση.

Βήμα

1. Επιλέξτε Home για να μεταβείτε στην κύρια οθόνη.

2. Επιλέξτε Data και έπειτα επιλέξτε τα σχετικά δεδομένα. Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο,
όπως απαιτείται.

3. Επιλέξτε Done.

Πώς χρησιμοποιείται ένα σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένο Buzz

Βήμα

1. Συνδέστε τις πηγές βίντεο και θέστε τα συστήματα σε λειτουργία.

2. Επιλέξτε έναν ασθενή και τα σχετικά δεδομένα.

3. Επιλέξτε λογισμικό πλοήγησης.

CONTENT MANAGER
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3.1.3 Κύρια οθόνη του Content Manager

Πώς αποκτάτε πρόσβαση στην κύρια οθόνη του Content Manager

Η πρόσβαση στην κύρια οθόνη του Content Manager διαφέρει ανάλογα με το σύστημα Brainlab
και την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Κουμπί Περιγραφή

Εάν το σύστημα Brainlab που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνει φυσικό κουμπί αρχι-
κής σελίδας στο μπροστινό μέρος της οθόνης, πιέστε το οποιαδήποτε στιγμή.

Στα συστήματα Brainlab που δεν περιλαμβάνουν φυσικό κουμπί αρχικής σελί-
δας, επιλέξτε το κινητό κουμπί Home ανά πάσα στιγμή.

Επιλέξτε το κουμπί Home στην εφαρμογή λογισμικού.

Διάταξη

①

②

③

Εικόνα 27  

Κύρια οθόνη του Content Manager
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Η κύρια οθόνη του Content Manager χωρίζεται σε τρία τμήματα:

Αρ. Περιοχή Λειτουργίες

① Γραμμή εργα-
λείων

Αναζητήστε ασθενείς, επιλέξτε δεδομένα, εξάγετε δεδομένα, προσαρμό-
στε ρυθμίσεις, επιλέξτε ταξινομήσεις ασθενειών, δημιουργήστε διατάξεις,
ανοίξτε πληροφορίες λογισμικού και πραγματοποιήστε τερματισμό λει-
τουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των επιλογών της γραμμής εργαλείων ενδέ-
χεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη ροή εργασιών. 

② Εφαρμογές και
πηγές

Εκκίνηση λογισμικού Brainlab, εκκίνηση εφαρμογών, εμφάνιση πηγών
βίντεο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα εικονίδια είναι υπερβολικά πολλά για να χωρέσουν
στην οθόνη, εμφανίζονται βέλη που σας δίνουν τη δυνατότητα κύλισης
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 

③ Διαχείριση
οθονών

Ελέγξτε τη ροή και εγγραφή, κάντε εναλλαγή ή κλωνοποίηση οθονών,
διαχειριστείτε το περιεχόμενο που προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε δια-
τάξεις και επιλέξτε προεπιλογές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα εικονίδια είναι υπερβολικά πολλά για να χωρέσουν
στην οθόνη, εμφανίζονται βέλη που σας δίνουν τη δυνατότητα κύλισης
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 

Κουμπιά γραμμής εργαλείων

Κουμπί Όνομα Λειτουργία

Patient Ανοίγει την επιλογή ασθενή.

Disease Ανοίγει το βήμα ταξινόμησης ασθενειών.

Data Ανοίγει την επιλογή δεδομένων.

Connect

Ανοίγει τις δυνατότητες σύνδεσης σε πρόσθετες οθόνες και συ-
στήματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Connect είναι διαθέσιμη σε συστήματα
πλοήγησης και υπολογιστές χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager. 

Save As
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Save as Plan.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των κουμπιών εξαρτάται από τη δια-
μόρφωση συστήματος. 

Export Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Export.

CONTENT MANAGER
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Κουμπί Όνομα Λειτουργία

Settings Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων του λογισμικού.

Help

Ανοίγει τις πληροφορίες επικοινωνίας της Brainlab και σας επιτρέ-
πει να ενεργοποιήσετε το iHelp. Επίσης, το μενού Help παρέχει
τις εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού και τα συνδεδεμένα συ-
στήματα, καθώς και την επιλογή αποσύνδεσης συστημάτων.

Minimize

Ελαχιστοποιεί το Content Manager όταν χρησιμοποιείτε σταθμό
προγραμματισμού ή υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των κουμπιών εξαρτάται από τη δια-
μόρφωση συστήματος. 

Finish Ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο μενού που σας δίνει τη δυνατότητα
να επιλέξετε έξοδο ή αλλαγή της ροής εργασιών.

Switch
workflow

Σας επαναφέρει στη σελίδα επιλογής ροής εργασιών του Content
Manager.

New
treatment Αποσυνδέει τον τρέχοντα χρήστη και ανοίγει νέα θεραπεία.

Restart Πραγματοποιεί επανεκκίνηση του συστήματος.

Shut down Απενεργοποιεί το σύστημα.

Exit Κλείνει το Content Manager.

Standby
Τερματίζει τη λειτουργία του συστήματος, ωστόσο αποθηκεύει την
τρέχουσα κατάσταση για επαναφορά στην επόμενη συνεδρία όταν
χρησιμοποιείται σύστημα πλοήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες ροές εργασιών, τα κουμπιά Save As και Export ενδέχεται να είναι
απενεργοποιημένα ή κρυμμένα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εκτελέσετε τις συγκεκριμένες
λειτουργίες στη σχετική εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε. 

Κύρια οθόνη του Content Manager
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Πώς αποθηκεύετε χειροκίνητα ένα πλάνο

①

Εικόνα 28  

Βήμα

1. Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές στα δεδομένα ασθενή, πιέστε Save As στην κύρια οθό-
νη του Content Manager. 
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Save as Plan.

2. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το όνομα του πλάνου, επιλέξτε το πεδίο Plan name.

3. Επιλέξτε Save As ①.
Το πλάνο έχει αποθηκευτεί στον ασθενή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αποθηκεύσετε όσα πλάνα θέλετε χειροκίνητα. Επιπλέον, οι αλλαγές
αποθηκεύονται αυτόματα τακτικά στον ασθενή (π.χ. κατά την εναλλαγή σε άλλο ασθενή ή κατά τον
τερματισμό του λογισμικού). 

Πώς να ενεργοποιήσετε το iHelp

Το iHelp παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab προτού αποκτήσετε πρόσβαση στο iHelp,
καθώς απαιτείται ενεργοποίηση για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε το iHelp, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Βήμα

1. Επιλέξτε Help στη γραμμή εργαλείων.

2. Επιλέξτε iHelp στο μενού που ανοίγει.

3. Για να απενεργοποιήσετε το iHelp, επιλέξτε το κουμπί ξανά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού Help

Βήμα

Επιλέξτε Help στη γραμμή εργαλείων για να ανοίξει το μενού Help.
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Μενού Help

③

①

②

Εικόνα 29  

Αρ. Περιεχόμενο

①

• Πληροφορίες έκδοσης και κατάστασης για τα Content Manager, Patient Selection
και Data Selection

• Πληροφορίες έκδοσης και κατάστασης για εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού της
τρέχουσας ροής εργασιών

• Πληροφορίες έκδοσης και κατάστασης για εγκατεστημένες υπηρεσίες και προγράμ-
ματα εκτέλεσης

• Πληροφορίες άδειας χρήσης
• Πληροφορίες CE και GTIN και εφαρμογές/υπηρεσίες παρασκηνίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις πληροφορίες CE και GTIN των εφαρμογών ροής εργασιών, σας
ζητείται να εκκινήσετε την εφαρμογή και να ελέγξετε το παράθυρο διαλόγου πληροφο-
ριών (επιλέγοντας το λογότυπο Brainlab στην κάτω δεξιά γωνία της εφαρμογής). 

• Συνδέσεις στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

②
• Πληροφορίες επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab
• Συνδέσεις με άλλα συστήματα της Brainlab, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας
αποσύνδεσης

③
• Πληροφορίες κατασκευαστή
• Σύνδεση iHelp
• Διεύθυνση IP

Κύρια οθόνη του Content Manager
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3.1.4 Μενού Settings

Μενού Settings

①

② ④

⑤

③

Εικόνα 30  

Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση

①
Πλαίσιο ελέγχου Always
Feet to Head - Supine
(LPH) for DICOM Viewer

Επιλέξτε για να παρακάμψετε τον προεπιλεγμένο προσανατο-
λισμό στο λογισμικό Viewer.

② View Orientation
Επιλέξτε προσανατολισμό προβολής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη προβολή και διαθεσιμότητα
εξαρτάται από την επιλεγμένη ροή εργασιών. 

③ Presets
Αποθηκεύστε την τρέχουσα δρομολόγηση των εφαρμογών και
πηγών σε οθόνες ενδείξεων βάσει μιας προεπιλογής. Επιλέξ-
τε υπάρχουσες προεπιλογές.

④ Language
Αλλάζει τη γλώσσα για όλες τις εφαρμογές όπου υπάρχει δια-
θέσιμη σχετική μετάφραση.
Επανεκκινήστε το σύστημα για να ολοκληρωθεί η αλλαγή.

⑤ Connections Εμφανίζει διαθέσιμες συνδέσεις σε άλλα συστήματα Brainlab.

Πώς να δημιουργήσετε προεπιλογές

Η διάταξη οθονών και η διαμόρφωση δρομολόγησης μπορούν να αποθηκευθούν
χρησιμοποιώντας την επιλογή Presets. Δημιουργούνται από το παράθυρο διαλόγου Settings στο
Content Manager. Αποθηκεύστε την τρέχουσα διαμόρφωση δρομολόγησης ως νέα προεπιλογή.

Βήμα

1.

Επιλέξτε Settings.

CONTENT MANAGER

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Origin Data Management 51



Βήμα

2.

Επιλέξτε Create New.

3. Προσθέστε ένα όνομα όπως σας ζητηθεί.

4. Επιλέξτε OK.

Αποθήκευση προσωρινής ρύθμισης

Με την αποθήκευση μιας προσωρινής ρύθμισης αποθηκεύεται η τρέχουσα δρομολόγηση με την
ονομασία Display Setup at (timestamp). Μπορείτε να επιλέξετε εκ νέου αυτή τη ρύθμιση κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προσωρινή ρύθμιση παραμένει όσο διαρκεί η συνεδρία. Εάν επιλεγεί εκ νέου το
Save temporary setup, θα αντικατασταθεί η ρύθμιση που έχει αποθηκευτεί προηγουμένως. 

Πώς να επιλέξετε προεπιλογές

①

Εικόνα 31  

Βήμα

1. Ενεργοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού επιλέγοντας την περιοχή οθόνης ① στο
Content Manager.

2. Επιλέξτε την προεπιλογή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αναπτυσσόμενο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν έχετε αποθηκεύσει ήδη
προεπιλογές. 

Εικονίδια πηγής

Τα εικονίδια των διαθέσιμων πηγών εμφανίζονται όταν μια συσκευή έχει συνδεθεί στο σύστημα και
έχει τεθεί σε λειτουργία.

Μενού Settings
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Εάν μια συνδεδεμένη πηγή δεν εμφανίζεται, επιλέξτε το εικονίδιο Refresh για να ενη-
μερώσετε τις συνδεδεμένες πηγές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πραγματοποιείται ανανέωση πηγών, οι πηγές βίντεο που είναι σε
χρήση μπορεί να αναβοσβήσουν ή να σταματήσουν να λειτουργούν προσωρινά. 
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3.1.5 Εξαγωγή δεδομένων

Εξαγωγή προγραμματισμένου περιεχομένου

Η εξαγωγή σε προορισμό μορφής Brainlab Advanced File ενεργοποιεί τη μετατροπή των
δεδομένων DICOM σε μορφή Brainlab Advanced File. Αντιστρόφως, η μορφή Brainlab Advanced
File μπορεί να μετατραπεί εκ νέου σε DICOM.
Πραγματοποιείται επαναδειγματοληψία των αντικειμένων που έχουν επιλεγεί για εξαγωγή με βάση
την ανάλυση και τον προσανατολισμό της αρχικής ομάδας εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν για τον
σχεδιασμό των δομών.
Ελέγξτε προσεκτικά τις δομές που έχουν εξαχθεί, διότι ο όγκος ή/και το σχήμα ενδέχεται να
αλλάξουν.

Δεδομένα Quentry

Για τη μεταφόρτωση ή λήψη δεδομένων ασθενών στο quentry.com, επιλέξτε Quentry. Για
περαιτέρω οδηγίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη ή στο Εγχειρίδιο
χρήσης λογισμικού για το Quentry Gateway.

Ανωνυμοποιημένα δεδομένα

Σημαντικό. Κατά την ανωνυμοποίηση, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν εμπιστευτικές
πληροφορίες στα δεδομένα pixel της εικόνας (π.χ. ID ασθενή ή ημερομηνία γέννησης).
Η λειτουργία ανωνυμοποίησης τροποποιεί τις ετικέτες DICOM με αναγνωριστικές πληροφορίες
(π.χ. όνομα, ID, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση ασθενή). Για περισσότερες πληροφορίες ή
για την πλήρη λίστα ετικετών DICOM που έχουν τροποποιηθεί κατά την ανωνυμοποίηση,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Σε περίπτωση που απαιτείται πιο αυστηρή ανωνυμοποίηση (π.χ. αφαίρεση επίσης των ιδιωτικών
ετικετών DICOM), επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab. Να έχετε υπόψη σας ότι
τα πιο αυστηρά προφίλ ανωνυμοποίησης μπορούν να καταστήσουν αδύνατη την ανάγνωση του
περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με λογισμικό Brainlab, μετά την ολοκλήρωση της
ανωνυμοποίησης.
Η ανωνυμοποίηση δεν είναι δυνατή για στιγμιότυπα οθόνης, αρχεία PDF ή βίντεο. Θα σας ζητηθεί
να αφαιρέσετε στιγμιότυπα οθόνης (αν υπάρχουν) κατά την εξαγωγή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βίντεο και τα αρχεία PDF παραλείπονται πάντα κατά την εξαγωγή. 

Εξαγωγή δεδομένων DICOM RT

Η λειτουργία εξαγωγής DICOM ακτινοθεραπείας (RT) μετατρέπει τα δεδομένα DICOM σε
συγκεκριμένη μορφή DICOM RT και εξάγει τα δεδομένα σε έναν προκαθορισμένο προορισμό
χώρου αποθήκευσης στο δίκτυο DICOM για περαιτέρω επεξεργασία με συστήματα τρίτων
κατασκευαστών.
Η εξαγωγή DICOM RT χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη συγχώνευσης DICOM ως το πρωτόκολλο
μεταφοράς σε συστήματα τρίτων. Το DICOM διευκολύνει τη γενική διαλειτουργικότητα μεταξύ
συστημάτων διαφορετικών προμηθευτών. Η εξαγωγή DICOM RT παρέχει το πιο πρόσφατο
υποσύνολο αντικειμένων DICOM για διευκόλυνση της μεταφοράς συγκεκριμένων δεδομένων
ψηφιακής εικόνας, δεδομένων γραφικών και δεδομένων μη-εικόνας μεταξύ δύο ή περισσότερων
συστημάτων.
Το DICOM αποθηκεύει έναν ορισμένο αριθμό σημείων στο χώρο, τα οποία χρησιμοποιούνται για
την ανακατασκευή των περιγραμμάτων. Λόγω διαφορετικών αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται
από διαφορετικά συστήματα, η πραγματική αναπαράσταση των περιγραμμάτων μπορεί να
διαφέρει με πολύ μεγάλη πιθανότητα, αλλά μόνο σε μικρή κλίμακα. Παρόλα αυτά, αυτές οι
διαφορετικές ερμηνείες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μικρές παραμορφώσεις των
περιγραμμάτων και διαφορές στο μέγεθος του όγκου. Επομένως, επαληθεύστε προσεκτικά τις
δομές μετά την εισαγωγή σε σύστημα τρίτου κατασκευαστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λεπτομερείς πληροφορίες και την πιο πρόσφατη δήλωση συμμόρφωσης DICOM,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.brainlab.com/dicom. 

Εξαγωγή δεδομένων
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Προειδοποίηση
Η διαμόρφωση DICOM που παρέχει η Brainlab δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η
διαλειτουργικότητα είναι πάντα σωστή. Είναι απαραίτητο να επαληθεύετε ότι ο εξοπλισμός
σας είναι πλήρως λειτουργικός και παράγει ακριβή αποτελέσματα.

Εξαγωγή τρισδιάστατων αντικειμένων και σημείων σχολιασμού

Κατά την εξαγωγή, τα τρισδιάστατα αντικείμενα και τα σημεία σχολιασμού μετατρέπονται στη
μορφή «DICOM RT Structure Set», κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται
επαναδειγματοληψία αντικειμένων σύμφωνα με τη σχετική ομάδα εικόνων ή με μια ομάδα εικόνων
που έχουν συγχωνευθεί, η οποία περιέχεται στην τρέχουσα επιλογή.
Οι διαμορφώσεις για την εξαγωγή τρισδιάστατων αντικειμένων και σημείων σχολιασμού είναι οι
εξής:
• Προεπιλεγμένη διαμόρφωση: Όλα τα αντικείμενα εξάγονται στο πλαίσιο της αρχικής ομάδας
εικόνων όπου δημιουργήθηκαν. Εάν η αρχική ομάδα εικόνων δεν έχει επιλεγεί μεταξύ των
δεδομένων για εξαγωγή, επιλέγεται η τελευταία ομάδα εικόνων CT που είναι συγχωνευμένη με
την αρχική ομάδα εικόνων ως βάση για την εξαγωγή. Εάν έχετε επιλέξει μόνο ομάδες εικόνων
MR, επιλέγεται η ομάδα με τον μεγαλύτερο όγκο και το μικρότερο μέγεθος στοιχειακού όγκου
(voxel). Εάν δεν επιλέξατε για εξαγωγή ομάδες εικόνων που έχουν συγχωνευθεί, η διαδικασία
εξαγωγής ακυρώνεται.

• Όλα τα αντικείμενα δημιουργούνται στα πιο πρόσφατα δεδομένα CT που έχουν επιλεγεί για
εξαγωγή. Εάν επιλεγούν αντικείμενα που δεν έχουν συγχωνευθεί σε αυτή την ομάδα εικόνων
CT, αυτά τα αντικείμενα δεν εξάγονται. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη διαμόρφωση,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Προειδοποίηση
Όταν πραγματοποιείται επαναδειγματοληψία των αντικειμένων στην αρχική ομάδα
εικόνων ή στην ομάδα εικόνων που έχουν συγχωνευθεί, μπορεί να υπάρξει απώλεια
πληροφοριών. Επομένως, επαληθεύστε προσεκτικά τις δομές μετά την εισαγωγή σε
σύστημα τρίτου κατασκευαστή.

Ερμηνεία περιγράμματος

Προειδοποίηση
Τα περιγράμματα σε σύνολα δομής RT μπορούν να ερμηνευθούν διαφορετικά ανάλογα με
το σύστημα.
Επομένως, μπορεί να εμφανιστεί μια ανεπιθύμητη αλλαγή στην ευθυγράμμιση ή τον
προσανατολισμό, ή μια ανατροπή ή ένας αντικατοπτρισμός των περιγραμμάτων της
εικόνας. Επιπλέον, ανάλογα με το σύστημα, το σχήμα και ο όγκος των δομών μπορεί να
διαφέρουν ελαφρώς λόγω της χρήσης διαφορετικών αλγορίθμων για την αναπαράσταση
των περιγραμμάτων. Επομένως, επαληθεύστε προσεκτικά τις δομές μετά την εισαγωγή σε
σύστημα τρίτου κατασκευαστή.

Προειδοποίηση
Η Brainlab αποθηκεύει τα περιγράμματα με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Λόγω ενός
περιορισμού που επιβάλλεται από το πρότυπο DICOM, η ακρίβεια της τοποθέτησης
σημείων περιγράμματος μπορεί να μειωθεί πριν καταγραφούν οι πληροφορίες
περιγράμματος στο DICOM RT Structure Set. Ανάλογα με τον αριθμό των σημείων
περιγράμματος, η ακρίβεια μπορεί να μειωθεί από 10E-9 m σε 10E-5 m.

Εξαγωγή συνόλων δεδομένων Burned-In

Η λειτουργία εξαγωγής συνόλου δεδομένων Burned-In DICOM ενσωματώνει μόνιμα τα
περιγράμματα ενός τμηματοποιημένου αντικειμένου σε μια σειρά εικόνων DICOM MR,
δημιουργώντας έτσι μια νέα σειρά εικόνων DICOM. Αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη
ακριβώς για ένα τμηματοποιημένο αντικείμενο σε συνδυασμό με ακριβώς μία σειρά εικόνων
DICOM MR. Οι εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που είναι συμβατές με DICOM μπορούν να
φορτώσουν αυτές τις εικόνες και να αναδημιουργήσουν το περιεχόμενο (π.χ. χρησιμοποιώντας
αλγόριθμους κατωφλίου).
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Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, η νέα σειρά εικόνων DICOM θα αναγνωρίζεται εύκολα από το
σχόλιο της σειράς «BURNED-IN» και θα βρίσκεται μαζί με τα αρχικά δεδομένα ασθενούς.

Προειδοποίηση
Η λειτουργία εξαγωγής συνόλου δεδομένων Burned-In δημιουργεί μια νέα σειρά εικόνων
DICOM που περιέχει μια μόνιμη αλλαγή στις τιμές των εικονοστοιχείων. Δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση αργότερα στις δομές κάτω από το περίγραμμα Burned-In. Χρησιμοποιήστε τη
σειρά εικόνων Burned-In μόνο σε συνδυασμό με την αρχική σειρά εικόνων MR.

Προειδοποίηση
Το μέγεθος και το σχήμα του εξαγόμενου αντικειμένου μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικά
στην προκύπτουσα σειρά εικόνων. Η Brainlab αποθηκεύει τα περιγράμματα με πολύ
μεγάλη ακρίβεια. Λόγω ραστεροποίησης και επαναδειγματοληψίας των περιγραμμάτων σε
εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης, θα προκύψει απώλεια πληροφοριών. Συνιστάται η χρήση
μιας σειράς εικόνων υψηλής ανάλυσης για την ανάκτηση των καλύτερων δυνατών
αποτελεσμάτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις εικόνες που δημιουργήθηκαν και συγκρίνετε με
την αρχική σειρά εικόνων πριν την εξαγωγή σε συσκευή τρίτου κατασκευαστή.

Προειδοποίηση
Το DICOM διευκολύνει τη γενική διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων διαφορετικών
προμηθευτών. Ωστόσο, η διαμόρφωση DICOM που παρέχει η Brainlab δεν μπορεί να
εγγυηθεί ότι η διαλειτουργικότητα είναι πάντα σωστή. Είναι απαραίτητο να επαληθεύετε ότι
ο εξοπλισμός σας είναι πλήρως λειτουργικός και παράγει ακριβή αποτελέσματα.

Προειδοποίηση
Οι δημιουργούμενες εικόνες μπορεί να φαίνονται διαφορετικά όταν χρησιμοποιούνται σε
συστήματα τρίτων κατασκευαστών. Ανάλογα με την ερμηνεία της εικόνας στο σύστημα
τρίτου κατασκευαστή, οι εντάσεις της εικόνας μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά. Ελέγξτε
προσεκτικά τις εικόνες και συγκρίνετε με την αρχική σειρά εικόνων πριν τις
χρησιμοποιήσετε περαιτέρω.

Προορισμός εξαγωγής

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Εικόνα 32  
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Αρ. Στόχοι

① Τοποθετημένο CD/DVD ή συσκευή αποθήκευσης USB.

② Προδιαμορφωμένη θέση δικτύου.

③ Θέση αποθήκευσης δικτύου DICOM RT.

④ Μεταφόρτωση σε λογαριασμό Quentry.

⑤

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Anonymize για να πραγματοποιήσετε εξαγωγή ανωνυμο-
ποιημένων δεδομένων ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα στο τοπικό σύστημα παραμένουν αμετάβλητα. Εάν οι πληροφο-
ρίες ασθενή είναι ορατές στην εικόνα, δεν έχουν καταστεί ανώνυμες με αυτή τη λειτουργία. 

⑥ Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου DICOM Burned-In Export για να αποθηκεύσετε τα
δεδομένα DICOM τοπικά και στην επιλεγμένη θέση.

⑦ Browse... για την επιλογή φακέλου στον Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows)
και την εξαγωγή πλάνων, στιγμιότυπων οθόνης, βίντεο και αρχείων PDF.

Πώς γίνεται η εξαγωγή δεδομένων

Εικόνα 33  

Βήμα

1.

Επιλέξτε Export στην κύρια οθόνη.
Ανοίγει το Data Selection.

2. Επιλέξτε τα σύνολα δεδομένων που θέλετε να εξαγάγετε.
Επιλέξτε Export στο κάτω μέρος της οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξαγωγή είναι δυνατή μόνο για τα σύνολα δεδομένων που
περιβάλλονται από πορτοκαλί πλαίσιο. 

3. Επιλέξτε προορισμό για την εξαγωγή.
Η κατάσταση εξαγωγής υποδεικνύεται από μια γραμμή προόδου.
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Πώς να εξαγάγετε πολλαπλά σύνολα δεδομένων

③

①

②

Εικόνα 34  

Βήμα

1. Στο Patient Selection, επιλέξτε Export ③ από το αναπτυσσόμενο μενού
Manage στη γραμμή εργαλείων.
Σας ζητείται να επιλέξετε έναν ή πολλούς ασθενείς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την εξαγωγή των δεδομένων εντός του Patient Selection,
όλα τα τοπικά δεδομένα ασθενούς αντιγράφονται στην επιθυμητή θέση.
Επιλέγοντας Export στο Content Manager, μπορείτε να επιλέξετε ποια δε-
δομένα από τον τρέχοντα ασθενή θα πρέπει να εξαχθούν. 

2. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να εξαχθούν από το Patient List ①.

3.

Επιλέξτε Export από την κορυφή της κύριας οθόνης ②.

4. Επιλέξτε προορισμό για την εξαγωγή.
Η κατάσταση εξαγωγής υποδεικνύεται από μια γραμμή προόδου.

5.

Ένα παράθυρο διαλόγου υποδεικνύει πότε ολοκληρώνεται η εξαγωγή.

Εξαγωγή δεδομένων
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Πώς γίνεται η εξαγωγή κρυπτογραφημένων δεδομένων

Εικόνα 35  

Αν πρέπει να στείλετε δεδομένα στην τεχνική υποστήριξη της Brainlab, θα πρέπει να είναι
κρυπτογραφημένα προκειμένου να τηρηθεί η εμπιστευτικότητα του ασθενούς. Ακολουθήστε τα
βήματα παρακάτω για να δημιουργήσετε κρυπτογραφημένα δεδομένα:

Βήμα

1.

Επιλέξτε Export στην κύρια οθόνη.
Ανοίγει η εφαρμογή Data Selection.

2. Επιλέξτε τα σύνολα δεδομένων που θέλετε να εξαγάγετε.
Επιλέξτε Export στο κάτω μέρος της οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξαγωγή είναι δυνατή μόνο για τα σύνολα δεδομένων που
περιβάλλονται από πορτοκαλί πλαίσιο. 

3.

Εισαγάγετε ένα κλειδί κρυπτογράφησης όπως σας ζητείται από το παράθυρο διαλόγου.

4. Επιλέξτε προορισμό για την εξαγωγή.
Η κατάσταση εξαγωγής υποδεικνύεται από μια γραμμή προόδου.
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Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής για δεδομένα DICOM

Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαγραφής είναι διαθέσιμες στο Patient
Selection στην περιοχή Manage.
Η διαθεσιμότητα αυτών των λειτουργιών διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος. Για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab.

Κουμπί Δεδομέ-
να

Λειτουργία

Import
All

Εισάγει όλα τα δεδομένα DICOM από τη συνδεδεμένη συσκευή USB
και τα αποθηκεύει τοπικά.

Export
All

Εξάγει όλα τα τοπικά αποθηκευμένα δεδομένα DICOM στη συνδεδεμέ-
νη συσκευή USB.

Delete All Διαγράφει όλα τα τοπικά αποθηκευμένα δεδομένα DICOM.

Εξαγωγή δεδομένων
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3.1.6 Έξοδος από το λογισμικό

Πώς να πραγματοποιήσετε έξοδο από το λογισμικό

Εικόνα 36  

Επιλέξτε Finish για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου με τις επιλογές εξόδου.

Επιλογές

Επιλέξτε Switch workflow για να επιστρέψετε στην επιλογή ροής εργασιών.

Επιλέξτε New treatment για την αποσύνδεση του τρέχοντος χρήστη και την έναρξη νέας θερα-
πείας.

Επιλέξτε Restart για επανεκκίνηση του συστήματος.

Επιλέξτε Shut down για τον τερματισμό της λειτουργίας του συστήματος.

Επιλέξτε Exit για το κλείσιμο του Content Manager.

Επιλέξτε Standby για να τερματίσετε τη λειτουργία του συστήματος και να αποθηκεύσετε την
τρέχουσα κατάσταση συνεδρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα σας. 
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3.2 Display Management

Σχετικά με το Display Management

Το Display Management αποτελεί μέρος του Content Manager για τη διαχείριση των οθονών
ενδείξεων και της διάταξης των οθονών. Εμφανίζει τις εγκατεστημένες εφαρμογές και παρέχει τη
δυνατότητα έναρξης των εφαρμογών και εναλλαγής μεταξύ των οθονών ενδείξεων. Υπάρχει
επίσης η δυνατότητα λήψης στιγμιότυπων αυτών των οθονών ενδείξεων. Υπάρχει επιπλέον η
δυνατότητα ενεργοποίησης των λειτουργιών οθόνης.
Η προβλεπόμενη χρήση του Display Management είναι η εξής:
• Διαμόρφωση του περιεχομένου οθόνης σε σενάρια πολλαπλών οθονών και διάταξης οθόνης

(PiP, PaP, Quad)
• Αποθήκευση διαμορφώσεων δρομολόγησης (πληροφορίες διάταξης οθόνης και πληροφορίες
δρομολόγησης)

Display Management
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3.2.1 Διάταξη οθονών

Γενικές πληροφορίες

Ο χειρισμός της διάταξης οθονών και του περιεχομένου που εμφανίζεται στις οθόνες γίνεται μέσω
της κύριας οθόνης του Content Manager.

② ③

①

Εικόνα 37  

Αρ. Στοιχείο

① Προαιρετικές λειτουργίες

② Επιλεγμένη οθόνη (υποδεικνύεται με το βέλος)

③

Ετικέτα οθόνης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετικέτα εμφανίζεται εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από δύο οθόνες.
Οι οθόνες διαθέτουν προεπιλεγμένες ετικέτες, που μπορούν να τροποποιηθούν προαιρετι-
κά από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab. 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

• Πατήστε Alt + tab για ελαχιστοποίηση του Content Manager
• Πατήστε το λογότυπο των Windows + m για ελαχιστοποίηση του Content Manager
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Αδυναμία ενημέρωσης

①

Εικόνα 38  

Εμφανίζεται ένα εικονίδιο ① πάνω από την οθόνη, το οποίο υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο της
οθόνης δεν ενημερώνεται τη δεδομένη στιγμή.
• Η οθόνη δεν θα ενημερωθεί εάν ανοίξετε το Content Manager πάνω από μια εφαρμογή, εκτός
εάν η εφαρμογή είναι ήδη ανοιχτή σε άλλη οθόνη.

• Για εγγραφές και ροές, θα δείτε μια στατική εικόνα κάτω από το εικονίδιο.

Πώς γίνεται η εναλλαγή οθονών

Βήμα

1. Για να αλλάξετε τη σειρά των οθονών, πατήστε και κρατήστε πατημένη την οθόνη που θέ-
λετε να μετακινήσετε.
Η οθόνη «πετάγεται μπροστά» υποδεικνύοντας ότι η εναλλαγή είναι δυνατή.

2. Σύρετε την οθόνη στη νέα θέση και αφήστε την.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εναλλαγή οθονών είναι δυνατή μόνο στο ίδιο σύστημα. 

Διάταξη οθονών
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Πώς να αλλάξετε την οθόνη που έχει τον έλεγχο

①

Εικόνα 39  

Το χέρι TOUCH TO TAKE CONTROL ① εμφανίζεται εάν μια εφαρμογή είναι ταυτόχρονα ανοιχτή
σε δύο οθόνες αφής (π.χ. δύο οθόνες Curve). Η οθόνη στην οποία εμφανίζεται το χέρι είναι σε
λειτουργία «Μόνο για προβολή».

Βήμα

1. Χτυπήστε απαλά το σύμβολο του χεριού ① ή οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να απο-
κτήσετε τον έλεγχο.

2. Η οθόνη μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του λογισμικού.
Το χέρι εξαφανίζεται και μετακινείται στην άλλη οθόνη.
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Επιλογή διάταξης

①
Εικόνα 40  

Επιλέξτε ανάμεσα σε τέσσερις δυνατές διατάξεις οθόνης ①:
• Μονή προβολή
• Σε παράθεση
• Εικόνα σε εικόνα
• Τετραπλή προβολή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να δρομολογήσετε εφαρμογές ή εργαλεία, μόνο πηγές (σε
ενσωματωμένες οθόνες με ενεργή διάταξη). Χρησιμοποιήστε την επιλογή Clear για εκκαθάριση της
δρομολόγησης, αλλά διατήρηση της επιλεγμένης διάταξης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του
συστήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες
πληροφορίες. 

Διάταξη οθονών
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3.2.2 Κλωνοποίηση οθονών

Μη συμβατή ανάλυση οθόνης

Εάν μια συνδεδεμένη οθόνη έχει μη συμβατή ανάλυση και επιχειρήσετε την προβολή λογισμικού
πλοήγησης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει ότι εντοπίστηκε μη συμβατή ανάλυση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες ροής και εγγραφής μπορεί να περιοριστούν σε οθόνες με μη συμβατή
ανάλυση. 

Πώς γίνεται η κλωνοποίηση οθονών

Όταν γίνεται κλωνοποίηση οθόνης, υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης και με τις δύο οθόνες με
πλήρη λειτουργικότητα.

①②

Εικόνα 41  

Βήμα

1. Με το δάχτυλό σας, πατήστε και σύρετε την οθόνη προέλευσης ① στην οθόνη προορι-
σμού ②.

2. Σηκώστε το δάχτυλο από την οθόνη.
Η οθόνη έχει πλέον κλωνοποιηθεί.
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3.2.3 Θολή οθόνη

Γενικές πληροφορίες

Η κλωνοποιημένη οθόνη εμφανίζεται θολή εάν η κύρια οθόνη δεν ενημερώνεται. Εάν συμβεί αυτό,
κλείστε το Content Manager στην κύρια οθόνη.

Εικόνα 42  

Ακολουθούν πιθανά σενάρια όπου μπορεί να προκύψει θολή οθόνη:
• Κλωνοποιημένες οθόνες: Εάν ανοίξετε το Content Manager πάνω σε μια εφαρμογή που
λειτουργεί στην κύρια οθόνη, η κλωνοποιημένη οθόνη θα εμφανίζεται θολή.

• Οθόνες συνδεδεμένων συστημάτων (π.χ. Buzz συνδεδεμένο σε Curve): Εάν ανοίξετε το
Content Manager πάνω σε μια εφαρμογή που λειτουργεί στην κύρια οθόνη, η οθόνη του
συνδεδεμένου συστήματος θα εμφανίζεται θολή. Ωστόσο, εάν η εφαρμογή λειτουργεί σε άλλη
οθόνη που δεν σχετίζεται με το Content Manager, τότε η συνδεδεμένη οθόνη δεν θα
εμφανίζεται θολή.

Θολή οθόνη
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3.2.4 Τρισδιάστατες στερεοσκοπικές οθόνες

Γενικές πληροφορίες

①

Εικόνα 43  

Οι συνδεδεμένες τρισδιάστατες στερεοσκοπικές οθόνες εμφανίζονται με το εικονίδιο 3D ①. Οι
τρισδιάστατες απεικονίσεις στερεοσκοπικού ήχου μπορούν να προβληθούν μόνο σε οθόνες που
φέρουν αυτό το εικονίδιο.
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3.2.5 Λειτουργίες ροής

Ροή

Η ροή των δεδομένων που εξάγει μια οθόνη είναι δυνατή και μπορεί να προβληθεί μέσω του Live
Stream Portal.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα και ευελιξία της λειτουργίας ροής εξαρτάται από την άδεια και τη
διαμόρφωση του συστήματός σας. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για
περισσότερες πληροφορίες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή βίντεο μεταδίδεται με καθυστέρηση αρκετών δευτερολέπτων και σε
συμπιεσμένη μορφή. Το περιεχόμενο που μεταδίδεται δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
διαγνωστικούς σκοπούς. 

Πώς γίνεται η ροή βίντεο

Βήμα

1.
Πατήστε Stream στην επιλεγμένη οθόνη.
Ένα πορτοκαλί πλαίσιο υποδεικνύει τη ροή της οθόνης σε ένα απομακρυ-
σμένο σύστημα.

2. Για τη διακοπή της ροής, πατήστε ξανά Stream.

Λειτουργίες ροής
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3.2.6 Λήψη στιγμιότυπων οθόνης

Αποθήκευση και εξαγωγή στιγμιότυπων οθόνης

Όταν επιλέγετε έναν ασθενή, όλα τα στιγμιότυπα οθόνης από την τρέχουσα συνεδρία
αποθηκεύονται στα δεδομένα ασθενούς.
Υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα στιγμιότυπα οθόνης μέσω του OR Portal,
εφόσον το σύστημα είναι σε λειτουργία και συνδεδεμένο στο δίκτυο του νοσοκομείου.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα εξαγωγής των στιγμιότυπων οθόνης σε μια συσκευή αποθήκευσης
USB ή σε μια θέση δικτύου μέσω του μενού Export.

Πώς να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης

Βήμα

Screenshot

Επιλέξτε Screenshot για να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο της επιλεγμέ-
νης οθόνης.
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3.2.7 Λειτουργίες εγγραφής

Εγγραφή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή των δεδομένων που προβάλλει μια οθόνη και να τα
εξαγάγετε για μεταγενέστερη προβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα και ευελιξία της λειτουργίας εγγραφής εξαρτάται από την άδειά σας
και τη διαμόρφωση του συστήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για
περισσότερες πληροφορίες. 

Αποθήκευση και εξαγωγή εγγραφών

Όλες οι εγγραφές μιας συνεδρίας αποθηκεύονται στα δεδομένα ασθενή.
Η πρόσβαση στις εγγραφές είναι εφικτή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο περιβάλλον
Origin Server εφόσον έχει διαμορφωθεί από την υποστήριξη της Brainlab.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα εξαγωγής των εγγραφών σε μια συσκευή αποθήκευσης USB μέσω
του μενού Export.

Πώς γίνεται η εγγραφή βίντεο

Βήμα

1.
Επιλέξτε Record στην επιλεγμένη οθόνη.
Γύρω από την οθόνη, εμφανίζεται ένα πορτοκαλί πλαίσιο που υποδεικνύει
ότι γίνεται εγγραφή.

2. Για τη διακοπή της εγγραφής, πατήστε ξανά Record.

Λειτουργίες εγγραφής
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3.2.8 Live Stream Portal

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Live Stream Portal με ορισμένες εφαρμογές.

Λειτουργία λήξης χρονικού ορίου

Το Live Stream Portal διαθέτει αυτόματη λειτουργία λήξης χρονικού ορίου. Εάν το χρονικό όριο
λήξει, πρέπει να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να συνδεθείτε ξανά για την προβολή της
ροής.
Για την προσαρμογή της διάρκειας του χρονικού ορίου, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη
της Brainlab.

Πώς γίνεται η προβολή ζωντανής ροής

Εικόνα 44  

Βήμα

1. Καταχωρήστε τη διεύθυνση URL της πύλης Live Stream Portal στο πρόγραμμα περιήγη-
σης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε.

2. Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στον διακομιστή σας.

3. Επιλέξτε τη ροή που θέλετε να προβάλετε από τις προεπισκοπήσεις.
Ανοίγει η ροή.
Επιλέξτε ξανά τη ροή για προβολή σε πλήρη οθόνη.

4. Για έξοδο, επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στη ροή για να την ελαχιστοποιήσετε και στη συν-
έχεια επιλέξτε Back.
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3.3 Σύνδεση συστημάτων

Σχετικά με τη σύνδεση συστημάτων

Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα πλοήγησης ή έναν υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager σε ένα σύστημα Buzz. Με αυτόν τον τρόπο, καθίστανται
δυνατά τα εξής:
• Χρήση πρόσθετης οθόνης αφής.
• Ικανότητα χρήσης όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών σε οποιοδήποτε σύστημα.
• Προβολή όλων των πηγών βίντεο που είναι συνδεδεμένες σε κάθε σύστημα.

Σύνδεση συστημάτων
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3.3.1 Λειτουργία σύνδεσης

Ταχύτητα ενημέρωσης εικόνας

Η ταχύτητα ενημέρωσης εικόνας εξαρτάται από την ποιότητα σύνδεσης δικτύου. Ο υψηλός
βαθμός χρήσης του δικτύου μπορεί να επιφέρει μείωση της ταχύτητας ενημέρωσης εικόνας.

Σύνδεση σε ολοκληρωμένη χειρουργική αίθουσα

Κατά κανόνα, σε μια ολοκληρωμένη χειρουργική αίθουσα με σύστημα πλοήγησης τοποθετημένο
στην οροφή και σύστημα Buzz, τα δύο συστήματα είναι διαρκώς συνδεδεμένα όταν βρίσκονται σε
λειτουργία.
Κανένα από τα βήματα της διαδικασίας σύνδεσης των συστημάτων δεν γίνεται χειροκίνητα.

Κουμπιά σύνδεσης

Κουμπί Λειτουργία

• Ανοίγει μια λίστα με διαθέσιμα συστήματα Buzz.
• Επιλέξτε το σχετικό σύστημα Buzz από τη λίστα για να γίνει η σύνδεση των συ-
στημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενεργοποίηση των συνδέσεων μπορεί να γίνει μόνο από τον σταθμό
πλοήγησης ή τον υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient
Data Manager. 

Ακυρώνει ένα αίτημα σύνδεσης προτού η σύνδεση γίνει αποδεκτή/απορριφθεί στο
σύστημα Buzz.

Επιλέξτε Accept στο Buzz για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, πρέπει να γίνει αποδεκτή στο Buzz. 

Επιλέξτε Reject στο Buzz για να απορρίψετε τη σύνδεση.

Επιλέξτε Settings για να δείτε τις τρέχουσες συνδέσεις, καθώς και την επιλογή
αποσύνδεσης.

CONTENT MANAGER
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3.3.2 Χρήση συνδεδεμένων συστημάτων

Εκτέλεση λογισμικού

Η εκκίνηση λογισμικού μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε συσκευή, αλλά η εκτέλεσή του θα πρέπει
πάντα να γίνεται με το σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένο.
Οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα πλοήγησης (π.χ. Viewer) μπορούν να
εκτελούνται μόνο με το Buzz όταν χρησιμοποιούνται συνδεδεμένα συστήματα. Επιπλέον, μπορεί
να εκκινηθεί μόνο μία φορά.

Προβολή πηγών βίντεο

Η προβολή πηγών βίντεο μπορεί να γίνει σε μία ή και στις δύο συσκευές, ανεξάρτητα από το πού
είναι συνδεδεμένη η πηγή βίντεο.

Περιορισμοί

• Εάν έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από ένα συστήματα Buzz, μόνο ένα μπορεί να είναι
συνδεδεμένο στο σύστημα πλοήγησης τη φορά.

• Το Content Manager μπορεί να προβληθεί σε μία μόνο οθόνη τη φορά. Επιλέξτε το κουμπί
αρχικής σελίδας για να ανοίξετε το Content Manager στην τρέχουσα οθόνη σας. Αμέσως θα
κλείσει στην οθόνη που ήταν ενεργή προηγουμένως.

• Για να εμφανιστεί μια εφαρμογή πλοήγησης στο Buzz, θα πρέπει να εμφανίζεται και στο
σύστημα πλοήγησης. Ομοίως, μια εφαρμογή σχεδιασμού πρέπει να εμφανιστεί στο Buzz, ώστε
να είναι δυνατή η προβολή της σε σύστημα πλοήγησης.

Χρήση συνδεδεμένων συστημάτων
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3.3.3 Σύνδεση και αποσύνδεση συστημάτων

Σύνδεση και αποσύνδεση

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη σύνδεση στο Buzz και την αποσύνδεση από αυτό.

Σύνδεση σε συστήματα χωρίς Content Manager

Για να επιτευχθεί η σύνδεση του Buzz σε ένα σύστημα πλοήγησης που δεν διαθέτει Content
Manager, η διαμόρφωση της σύνδεσης θα πρέπει να γίνει από το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab. Μόλις γίνει η διαμόρφωση, συνδεθείτε πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο στο Content
Manager.
Ανάλογα με τη διαμόρφωση:
• Πιθανόν να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.
• Πιθανόν να έχετε μόνο δικαίωμα προβολής ή πλήρη έλεγχο του συστήματος πλοήγησης.

Πώς γίνεται η σύνδεση σε ένα σύστημα Buzz

Βήμα

1.

Στο σύστημα πλοήγησης, επιλέξτε Connect στην κύρια οθόνη του Content
Manager.

2. Επιλέξτε το σχετικό σύστημα Buzz από τη λίστα.

3.

Επιλέξτε Accept στο σύστημα Buzz.
Τα συστήματα είναι πλέον συνδεδεμένα.

Πώς γίνεται η αποσύνδεση των συστημάτων

Για να αποσυνδέσετε το σύστημα πλοήγησης από το Buzz, έχετε δύο επιλογές.

Βήμα

1. Επιλέξτε Settings.

2. Επιλέξτε Disconnect στην περιοχή Connections.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε αποσύνδεση επιλέγοντας Exit, έπειτα New
treatment. 
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3.3.4 Υπολογιστής χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data Manager

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data
Manager σε ένα σύστημα Buzz.
Κατά τη σύνδεση:
• Η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data

Manager μπορεί να προβληθεί στις διαδραστικές οθόνες αφής.
• Το σύστημα Buzz, το λογισμικό προγραμματισμού και οι λειτουργίες εγγραφής/ζωντανής ροής
μπορούν να ελέγχονται συνολικά μέσω του υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την άδειά σας. 

Εικονίδιο χειρουργικής αίθουσας

Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το εικονίδιο του υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager στην περιοχή TOOLS της κύριας οθόνης του Content
Manager.
Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για να προβάλετε την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή
χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data Manager σε άλλη οθόνη.

Λειτουργία ελαχιστοποίησης

Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το Content Manager στον υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager πιέζοντας το κουμπί ελαχιστοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Content Manager και οι υπόλοιπες εφαρμογές λογισμικού μπορούν επίσης να
ελαχιστοποιηθούν με τη συντόμευση πληκτρολογίου Alt + tab. 

Πώς γίνεται η σύνδεση και η αποσύνδεση

Βήμα

1.

Για να συνδεθείτε σε ένα σύστημα Buzz, πατήστε Connect στον υπολογι-
στή χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data Manager.

2. Για να αποσυνδεθείτε, κλείστε το Content Manager στον υπολογιστή χειρουργικής αίθου-
σας με εγκατεστημένο Patient Data Manager.

Υπολογιστής χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data Manager
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3.3.5 Απομακρυσμένος έλεγχος

Σχετικά με τον απομακρυσμένο έλεγχο

Η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου σας επιτρέπει να ελέγχετε ένα σύστημα Buzz μέσω μιας
συσκευής tablet.

Συμβατότητα

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε tablet μεγέθους οθόνης τουλάχιστον 7 ιντσών.

Πριν ξεκινήσετε

Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίσει ότι η συσκευή tablet είναι κατάλληλα προετοιμασμένη
για χρήση σε περιβάλλον χειρουργικής αίθουσας και ότι γίνεται σωστή χρήση της.

Περιορισμοί

• Το λογισμικό πλοήγησης δεν μπορεί να προβληθεί σε συσκευή tablet.
• Η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου μπορεί να είναι ενεργή μόνο σε μία συσκευή tablet τη
φορά.

Πώς ενεργοποιείται η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου

Εικόνα 45  

Βήμα

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Remote Control στην κύρια οθόνη του Content Manager.
Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τα επόμενα βήματα στο παράθυρο διαλόγου REMOTE
CONTROL.

2. Συνδέστε τη συσκευή tablet στο δίκτυο WiFi που αναφέρεται στο εικονίδιο του πεδίου
WIFI NAME.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι εμφανής ή κρυμμένος
ανάλογα με τη διαμόρφωση του τμήματος υποστήριξης της Brainlab. 

3. Ανοίξτε το URL που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης του tablet για να ξεκινήσει η
σύνδεση απομακρυσμένου ελέγχου.
Πλέον μπορείτε να ελέγχετε το Content Manager μέσω της συσκευής tablet και του
Buzz.

CONTENT MANAGER
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο απομακρυσμένος έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει μόνο μέσω του παραθύρου
διαλόγου REMOTE CONTROL στο Buzz. Η σύνδεση μόνο μέσω της συσκευής tablet είναι
αδύνατη. 

Πώς γίνεται η αποσύνδεση της λειτουργίας απομακρυσμένου ελέγχου

Εικόνα 46  

Βήμα

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Remote Control στην κύρια οθόνη του Content Manager.

2. Επιλέξτε Disconnect στο παράθυρο διαλόγου REMOTE CONTROL.

Απομακρυσμένος έλεγχος
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3.3.6 Βιντεοδιάσκεψη

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία βιντεοδιάσκεψης καθιστά δυνατή την επικοινωνία δύο μερών με δυνατότητα ήχου και
βίντεο, με σύνδεση μεταξύ:
• Buzz και Buzz
• Buzz και υπολογιστή
• Υπολογιστή και υπολογιστή

Συμβατότητα

Η βιντεοδιάσκεψη σε υπολογιστή είναι συμβατή μόνο με το πρόγραμμα περιήγησης Google
Chrome.

Εκκίνηση της λειτουργίας βιντεοδιάσκεψης

• Buzz: Αφού συνδεθείτε, έχετε αυτομάτως τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε βιντεοδιάσκεψη.
• Υπολογιστής: Για να ξεκινήσετε μια βιντεοδιάσκεψη σε υπολογιστή, εισαγάγετε το URL
πρόσβασης στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome. Τα διαπιστευτήρια σύνδεσης είναι τα ίδια
που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στο OR Portal.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον υπολογιστή, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε το μικρόφωνο και την κάμερα
που θα χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση μέσω υπολογιστή που δεν
διαθέτει βιντεοκάμερα. 

Έλεγχος μικροφώνου και κάμερας

Έλεγχος Λειτουργία

Σύρετε το διακόπτη Microphone προς τα αριστερά για σίγαση του
μικροφώνου σας.

Σύρετε το διακόπτη Camera προς τα αριστερά για να απενεργο-
ποιήσετε την κάμερά σας.
• Το παράθυρο βίντεο που δείχνει εσάς θα εμφανίζεται με γκρι
χρώμα.

• Η επαφή σας δεν θα μπορεί πλέον να σας δει.
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Πώς να πραγματοποιήσετε μια κλήση

Εικόνα 47  

Βήμα

1. Πατήστε το εικονίδιο Video Conferencing στην κύρια οθόνη του Content Manager
(Buzz μόνο).

2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα επαφών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λίστα επαφών εμφανίζονται μόνο οι συνδεδεμένες επαφές. Οι επαφές εί-
ναι χρήστες Windows και διαμορφώνονται από το τμήμα IT του νοσοκομείου. 

3. Πατήστε Call.
Η σύνδεση επιτυγχάνεται όταν η επαφή σας απαντά την κλήση.

Πώς πραγματοποιείτε αποδοχή ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Ένα ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί για την εισερχόμενη κλήση.

Βιντεοδιάσκεψη
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Εικόνα 48  

Βήμα

1. Πατήστε το εικονίδιο Video Conferencing στην κύρια οθόνη του Content Manager
(Buzz μόνο).

2. Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα, μπορείτε:
• Να επιλέξετε Answer για αποδοχή της εισερχόμενης κλήσης
• Να επιλέξετε Decline για απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης

Πώς να τερματίσετε μια κλήση

Βήμα

Επιλέξτε End Call.
Η βιντεοδιάσκεψη τερματίστηκε.
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Βιντεοδιάσκεψη
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4 ORIGIN SERVER: ΤΕΛΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΗΣ

4.1 Έναρξη λειτουργίας

Πληροφορίες πρόσβασης

Εικόνα 49  

Το Origin Server παρέχει πρόσβαση στο λογισμικό σχεδιασμού μέσω του προγράμματος
περιήγησης στο διαδίκτυο.
Η τυπική URL πρόσβασης λαμβάνει το πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα (FQDN) ως βάση:
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Ωστόσο, η URL πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Με το Origin Server είναι δυνατή η σύνδεση άλλων εφαρμογών της Brainlab στο σύστημα
PACS του νοσοκομείου. Έτσι, μόνο ένας ειδικός για τη Brainlab κόμβος DICOM χρειάζεται
να εισαχθεί στο σύστημα PACS και η συνολική ρύθμιση παραμέτρων αναζήτησης/
ανάκτησης για τις εφαρμογές Brainlab γίνεται ευκολότερη. Μόνο εφαρμογές Brainlab
μπορούν να συνδεθούν με αυτή την υπηρεσία.
Αν θέλετε να περιορίσετε περισσότερο την πρόσβαση στο σύστημα PACS του
νοσοκομείου για τις εφαρμογές Brainlab (π.χ. να εισάγεται κάθε εφαρμογή Brainlab ως
ξεχωριστός κόμβος DICOM ή να περιορίζεται η πρόσβαση σε ορισμένα μηχανήματα),
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

ORIGIN SERVER: ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
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Παραλλαγές υπολογιστών-πελατών

Τα στιγμιότυπα οθόνης και οι πληροφορίες διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό
χρήσης μπορεί να διαφέρουν από την εμπειρία σας κατά τη χρήση. Υπάρχουν πολλές
διαφορετικές παραλλαγές ανάλογα με την παραγγελία σας, την έκδοση των Windows, τον τύπο
και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, τις διαμορφώσεις διακομιστή, κ.λπ.

Έναρξη λειτουργίας
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4.1.1 Ελάχιστες απαιτήσεις

Απαιτήσεις υπολογιστή-πελάτη

Το Origin Server απαιτεί υπολογιστή με σύνδεση στο Internet και ποντίκι. Ο υπολογιστής-πελάτης
πρέπει επίσης να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Απαίτηση Ελάχιστη

Λειτουργικό σύστη-
μα Windows 7 ή νεότερες πλατφόρμες Microsoft

RDP 7.0 ή μεταγενέστερη

Πρόγραμμα περιή-
γησης στο διαδίκτυο

• Internet Explorer έκδοση 11.0 ή νεότερη
• Mozilla Firefox έκδοση 56 ή νεότερη
• Google Chrome έκδοση 61 ή νεότερη

Εμφάνιση

Ανάλυση οθόνης υπολογιστή-πελάτη: 1.280 x 1.024 pixel (συνιστάται
πλήρης HD για νεότερη έκδοση των Elements σχεδιασμού: 1.920 x 1.080
pixel)
• Στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, οι γραμμές κύλισης εμφα-
νίζονται αν χρησιμοποιηθεί οθόνη με χαμηλότερη ανάλυση

• Υποστηρίζεται επίσης οθόνη με κατακόρυφη στοίχιση που έχουν ελάχι-
στο πλάτος ανάλυσης οθόνης 1.024 pixel

• Η μέγιστη ανάλυση οθόνης που υποστηρίζεται (όπως ορίζεται στο RDP
6.0) είναι 4.096 x 2.048

Συνιστώμενο βάθος χρώματος: 32 bit
Ελάχιστο βάθος χρώματος: 24 bit
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής-πελάτης με
οθόνη με βάθος χρώματος χαμηλότερο από 24 bit. Θα εμφανιστεί ένα μή-
νυμα προειδοποίησης με πληροφορίες σχετικά με το χαμηλό βάθος χρώ-
ματος. 

Συχνότητα επεξερ-
γαστή (CPU)

1 GHz (για βέλτιστη απόδοση γραφικών, συνιστάται η χρήση συχνοτήτων
υψηλότερων από 1 GHz)

Απαιτήσεις σύνδεσης δικτύου

Η πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω μιας απομακρυσμένης συνεδρίας του Origin Server απαιτεί
καλή σύνδεση δικτύου για να επιτραπεί η βέλτιστη χρήση της εφαρμογής.
Οι απαιτήσεις καθορίζουν μόνο την καθοδική σύνδεση, η οποία απαιτείται για την καλή χρήση της
απομακρυσμένης πρόσβασης σε εφαρμογές. Δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταφορά δεδομένων από
τον σταθμό εργασίας του υπολογιστή-πελάτη στην πλατφόρμα του διακομιστή.

Πρόσβαση Ελάχιστη τιμή Συνιστώμενη τιμή

Τοπικό δίκτυο (LAN) 100 Mbit LAN, λιγότερο από 20
ms λανθάνων χρόνος

1 Gbit LAN, λιγότερο από 20 ms λαν-
θάνων χρόνος

Internet 1,5 Mbit (καθοδικά), λιγότερο
από 100 ms λανθάνων χρόνος

4 Mbit (καθοδικά), λιγότερο από 50 ms
λανθάνων χρόνος

Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος και προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών τερματικού

Κατά τη χρήση του Internet Explorer για την πρόσβαση στο Origin Server και την έναρξη
απομακρυσμένων εφαρμογών μέσω του Internet Explorer, απαιτείται η ενεργοποίηση των
στοιχείων ελέγχου ActiveX. Εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, ο σταθμός εργασίας Windows του
υπολογιστή-πελάτη απαιτεί τα παρακάτω για την πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω RDP στην πύλη
Origin Server:
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• Terminal Service Advanced Client της Microsoft έκδοση 6.3 ή νεότερη και καταχώριση του
στοιχείου ActiveX στο ΛΣ του υπολογιστή-πελάτη

• Windows 7, Windows 8/8.1 ή Windows 10

Ελάχιστες απαιτήσεις
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4.1.2 Ανάλυση οθόνης και βάθος χρώματος

Προεπιλεγμένη ανάλυση οθόνης

Όταν χρησιμοποιείτε δύο ή περισσότερες οθόνες με το RDP μέσω ActiveX ή αρχείου RDP (π.χ.
έναν φορητό υπολογιστή με προσαρτημένη εξωτερική οθόνη), η ανάλυση οθόνης καθορίζεται από
την κύρια οθόνη. Ακόμα και αν το πρόγραμμα περιήγησης είναι ανοιχτό στη δευτερεύουσα οθόνη,
η απομακρυσμένη συνεδρία πραγματοποιείται μέσω ActiveX χρησιμοποιώντας την ανάλυση της
κύριας οθόνης.
Μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ανάλυση οθόνης ως παράμετρο καταχώρισης στη
διεύθυνση URL του διακομιστή.
Συνιστάται επίσης:
• Η έναρξη της πρόσβασης στο Origin Server από την κύρια οθόνη
• Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Firefox ή Chrome καθώς χρησιμοποιείται διαφορετικός τρόπος
σύνδεσης και υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης της ανάλυσης της οθόνης που
χρησιμοποιείται

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ανάλυσης της οθόνης έχει οριστεί στο 100% (Windows:
Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > All Control Panel Items (Όλα τα στοιχεία του πίνακα ελέγχου) >
Display (Οθόνη)) στον υπολογιστή-πελάτη. 

Οθόνες με κατακόρυφη στοίχιση

Υποστηρίζονται οθόνες με κατακόρυφη στοίχιση που έχουν ελάχιστο πλάτος 1.024 pixel.

Χαμηλό βάθος χρώματος

Εάν χρησιμοποιείτε οθόνη με βάθος χρώματος χαμηλότερο από 24 bit, εμφανίζεται μια
προειδοποίηση ότι το βάθος χρώματος είναι πολύ χαμηλό.
Μπορείτε να ανοίξετε εφαρμογές, αλλά η απόδοση μπορεί να επηρεαστεί.

Μέγιστη ανάλυση οθόνης

Υποστηρίζεται μέγιστη ανάλυση οθόνης 4.096 x 2.160 pixel (4K).
Μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ανάλυση οθόνης ως παράμετρο καταχώρισης στη
διεύθυνση URL της πλατφόρμας του διακομιστή.

Πώς να αφαιρέσετε τις γραμμές κύλισης

Εάν η εφαρμογή σας ανοίξει σε λειτουργία πλήρους οθόνης με γραμμές κύλισης, μπορείτε να
εξαλείψετε τις γραμμές κύλισης καταχωρώντας μη αυτόματα μια χαμηλότερη ανάλυση οθόνης στη
διεύθυνση URL.

Βήμα

1. Καταχωρίστε την ανάλυση εικόνας στο τέλος της διεύθυνσης URL σύνδεσης πριν συνδε-
θείτε. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε μια οθόνη 1.280 x 1.024 pixel, καταχωρί-
στε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
https://<όνομα διακομιστή>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= Προσδιορίζει το πλάτος της οθόνης.
• ScreenResY= Προσδιορίζει το ύψος της οθόνης.
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Βήμα

2. Μετά την καταχώριση της διεύθυνσης URL, οι νέες τιμές ανάλυσης εμφανίζονται στο
Client Check.
Εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται γραμμές κύλισης μετά την καταχώριση νέων τιμών
ανάλυσης, προσπαθήστε ξανά με χαμηλότερες τιμές. Οι πραγματικές απαιτούμενες τιμές
μπορεί να διαφέρουν, καθώς κάθε διαμόρφωση παραμέτρων υπολογιστή-πελάτη είναι
διαφορετική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό δεν ισχύει αν η εφαρμογή έχει ελάχιστη απαίτηση ανάλυσης που είναι
υψηλότερη από αυτήν που καθορίστηκε μη αυτόματα (αυτό υποδεικνύεται με έναν κόκκινο
αστερίσκο στο πλήκτρο της εφαρμογής). 

Ανάλυση οθόνης και βάθος χρώματος
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4.1.3 Πρόγραμμα περιήγησης και ρυθμίσεις ασφάλειας

Γενικές πληροφορίες

Για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Origin Server και εκκίνηση των εφαρμογών Brainlab,
πρέπει να οριστούν το σωστό πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και οι ρυθμίσεις ασφάλειας.
Όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Internet Explorer με διαμόρφωση του στοιχείου RDP ActiveX,
οι χρήστες εκκινούν την εφαρμογή απομακρυσμένα στον διακομιστή επιλέγοντας το απαιτούμενο
κουμπί εφαρμογής. Η απομακρυσμένη εφαρμογή ξεκινά αμέσως, με χρήση των στοιχείων χρήστη
που απαιτούνται για τη σύνδεση στον διακομιστή.
Για προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που δεν υποστηρίζουν το στοιχείο RDP ActiveX,
χρησιμοποιείται το HTML5 client ή το RDP. Οι χρήστες μπορούν να εκκινήσουν την εφαρμογή
απομακρυσμένα στον διακομιστή επιλέγοντας το κουμπί εφαρμογής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μονάδες USB flash δεν αναγνωρίζονται όταν χρησιμοποιούνται με HTML5 client. 

Για το RDP, ο χρήστης πρέπει να καταχωρίσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να
συνδεθεί στον διακομιστή. Πρόκειται για έναν γνωστό περιορισμό με τη μέθοδο RDP.

Πώς να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις του Internet Explorer

Βήμα

1. Στο μενού Tools (Εργαλεία) του Internet Explorer, επιλέξτε Internet Options (Επιλογές
Internet).

2. Επιλέξτε την καρτέλα Security (Ασφάλεια).

3.
Στη λίστα των εικονιδίων για τις ζώνες στο διαδίκτυο, επιλέξτε το εικονίδιο
Trusted Sites (Αξιόπιστες τοποθεσίες).

4. Προσθέστε τη διεύθυνση URL του Origin Server στη λίστα.

5. Επιστρέψτε στο εικονίδιο Trusted Sites (Αξιόπιστες τοποθεσίες) για να ρυθμίσετε τις πα-
ραμέτρους των ρυθμίσεων ActiveX.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Custom level... (Προσαρμοσμένο επίπεδο...).
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Βήμα

7.

Καθορίστε τις ακόλουθες επιλογές στη λίστα ρυθμίσεων: 
• Download signed ActiveX controls (Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή):

Enable (Ενεργοποίηση) ή Prompt (Ερώτηση)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθη-
κών): Enable (Ενεργοποίηση)

• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX
που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση): Enable (Ενεργοποίηση)

Πώς να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Εάν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί λογισμικό προσωπικού τείχους ασφαλείας, ελέγξτε τις ρυθμίσεις
ασφαλείας σας.

Βήμα

1. Προσθέστε τη διεύθυνση URL του Origin Server (όνομα διακομιστή ή διεύθυνση ΙΡ) στη
λίστα των αξιόπιστων τοποθεσιών.

2. Για όλους τους τύπους λογισμικού ασφαλείας, τα στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν πρέπει να
αποκλείονται.

3. Εάν είναι δυνατόν, εκχωρήστε στην τοποθεσία Origin Server το δικαίωμα λήψης και εκτέ-
λεσης στοιχείων ελέγχου ActiveX.

Προειδοποίηση πιστοποιητικού

Κατά την πρόσβαση στη διεύθυνση URL του Origin Server, ενδέχεται να εμφανιστεί μια
προειδοποίηση πιστοποιητικού ασφαλείας.

Πρόγραμμα περιήγησης και ρυθμίσεις ασφάλειας
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Εικόνα 50  

Βήμα

Για να συνεχίσετε, επιλέξτε Continue to this website (not recommended) (Συνέχεια στην το-
ποθεσία στο διαδίκτυο (δεν συνιστάται)).
Ανοίγει η πύλη του Origin Server.

Προειδοποίηση ασφαλείας ActiveX

Ανάλογα µε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για το ActiveX, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα
προειδοποίησης ασφαλείας κατά την αρχική φόρτωση μιας απομακρυσμένης συνεδρίας στο
Internet Explorer. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι το ActiveX είναι διαθέσιμο και
ενεργοποιημένο προκειμένου να συνεχίσει.

Βήμα

1. Αν σάς ζητηθεί, επιλέξτε Yes (Ναι) και ακολουθήστε τα βήματα.
Εμφανίζεται μια αναδυόμενη προειδοποίηση ασφαλείας.

2.

Επιλέξτε Yes (Ναι) για να συνεχίσετε στην πύλη του Origin Server.
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Βήμα

3.

Εναλλακτικά, μπορεί να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Internet Explorer - Security
Warning (Προειδοποίηση ασφαλείας στο Internet Explorer).
Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση) και συνεχίστε σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πρόγραμμα περιήγησης και ρυθμίσεις ασφάλειας

94 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Origin Data Management



4.1.4 Απαιτήσεις προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο

Απαιτήσεις προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο για το RDP

Για πρόσβαση στην πύλη στο διαδίκτυο μέσω RDP, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε
πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει javascript. Αυτό είναι εφικτό μέσω ActiveX, αρχείου
RDP ή HTML5 (γνωστό επίσης και ως Ericom AccessNow).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης και τις ρυθμίσεις
της πλατφόρμας του διακομιστή, σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση στην πλήρη λειτουργικότητα της πλατφόρμας του διακομιστή.
Το υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο εξαρτάται από τη διαμόρφωση
λογισμικού του διακομιστή. Σύμφωνα με την τρέχουσα διαμόρφωση, η σελίδα Client Check
πρέπει να εμφανίζεται είτε υποστηρίζεται το πρόγραμμα περιήγησης ή όχι.
Προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο διαφορετικά από το Internet Explorer δεν υποστηρίζουν
το στοιχείο RDP ActiveX. Συνεπώς, τα άλλα προγράμματα περιήγησης θα χρησιμοποιούν αρχεία
RDP ή το HTML5 client. Οι εφαρμογές εκκινούνται αμέσως με χρήση των ίδιων στοιχείων χρήστη
που απαιτούνται για τη σύνδεση.
Για να ανοίξετε τα αρχεία RDP, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «open with» (άνοιγμα με).

Εργασία με πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης

Τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης ενδέχεται να αποτρέπουν την εργασία με το Origin
Server και το εγκατεστημένο λογισμικό. Συνιστάται η χρήση προγραμμάτων περιήγησης στο
διαδίκτυο χωρίς πρόσθετα.

Συμβατά προγράμματα περιήγησης

Αυτά τα προγράμματα περιήγησης μπορούν να εμφανίζουν τις ιστοσελίδες στην πύλη:
• Microsoft Edge έκδοση 25 ή νεότερη
• Microsoft Internet Explorer έκδοση 11 ή νεότερη
• Mozilla Firefox έκδοση 56 ή νεότερη
• Google Chrome έκδοση 61 ή νεότερη
• Safari έκδοση 9 ή νεότερη

Εικόνα 51  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν με το πρόγραμμα Chrome χρησιμοποιείται φορητός υπολογιστής με Windows
που υποστηρίζει τη λειτουργία αφής, τα συμβάντα αφής δεν θα αναγνωρίζονται ακόμη και αν ο
κέρσορας αφής των Windows είναι διαθέσιμος επειδή αναγνωρίζεται το πληκτρολόγιο. Για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφής:
• Στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome, εισαγάγετε chrome://flags στη γραμμή διεύθυνσης
• Μεταβείτε στο Touch Events API (Συμβάντα αφής API)
• Επιλέξτε Enabled (Ενεργοποιημένο) από το αναπτυσσόμενο μενού
• Επανεκκινήστε το Chrome 
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4.2 Χρήση του Origin Server και των εφαρμογών
πρόσβασης

Σχετικά με το Origin Server

Το Origin Server σάς δίνει τη δυνατότητα να:
• Επιλέξετε έναν διακομιστή ή τομέα (εάν απαιτείται)
• Αλλάζετε χρήστες χωρίς αποσύνδεση του χρήστη των Windows
Για να συνδεθείτε στο Origin Server πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Χρήση του Origin Server και των εφαρμογών πρόσβασης
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4.2.1 Πύλη Origin Server

Διάταξη οθόνης

③

④

②

①
Εικόνα 52  

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Client Check
Επιλογή για τη σύνδεση και για πληροφορίες συστήματος
καθώς και για συνδέσμους σε σχετικά Εγχειρίδια χρήσης
λογισμικού και email τεχνικής υποστήριξης πελάτη

② Στοιχεία σύνδεσης Σύνδεση ή αλλαγή χρηστών

③ AUTO LOGIN Γρήγορη σύνδεση όταν τα στοιχεία σύνδεσής σας βρίσκο-
νται στο σύστημα

④ Λογότυπο Brainlab Επιλέξτε για πληροφορίες επικοινωνίας υποστήριξης πε-
λατών

Επιλογές σύνδεσης

Η σελίδα σύνδεσης εμφανίζεται αυτόματα καθώς οι σελίδες με προστασία απαιτούν στοιχεία
σύνδεσης χρήση. Αυτό ισχύει επίσης αν ο χρόνος για τη σύνδεση έχει παρέλθει ή έχει λήξει.

Επιλογές

• Αν ο διακομιστής είναι ενοποιημένος με το Active Directory του δικτύου σας, επιλέξτε AUTO
LOGIN για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης δικτύου και για μεμονωμένη σύνδεση.
Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για αυτόνομους διακομιστές. Επικοινωνήστε με τον
διαχειριστή IT για την ενοποίηση του διακομιστή.

• Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα άλλο όνομα χρήστη επιλέγοντας το Use
other login credentials.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ένας άλλος χρήστης πέραν αυτού που έχει συνδεθεί στα
Windows είναι συνδεδεμένος στον σταθμό εργασίας του υπολογιστή-πελάτη, θα πρέπει να επι-
λέξετε Use other login credentials. Με αυτή την ενέργεια αποσυνδέεται ο χρήστης που είναι
συνδεδεμένος τη δεδομένη στιγμή. 

ORIGIN SERVER: ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Origin Data Management 97



Επιλογές

• Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε έναν τομέα από την αναπτυσσόμενη λίστα Log in to:. Αυτό
σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ δικτύων (π.χ. δίκτυο νοσοκομείου, δίκτυο τμήμα-
τος ή τοπικές συσκευές).

• Ο διαχειριστής IT έχει τη δυνατότητα ρύθμισης αυτής της λειτουργίας, δαφορετικά επικοινωνή-
στε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για επιπλέον λεπτομέρειες.

Πώς να συνδεθείτε στην πύλη Origin Server

①

②

RADIOLOGY

Εικόνα 53  

Βήμα

1. Καταχωρίστε τη σχετική διεύθυνση URL για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Origin Server.

2. Καταχωρίστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στα πεδία που παρέχο-
νται.

3. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε έναν τομέα από την αναπτυσσόμενη λίστα ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποστηρίζονται επίσης αξιόπιστοι τομείς για επαλήθευση της ταυτότητας, το
οποίο πρέπει να διαμορφωθεί στο αρχείο ρυθμίσεων. Επικοινωνήστε με την τεχνική υπο-
στήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες. 

4. Επιλέξτε LOGIN ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν λήξει η συνεδρία σας, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αλλάξετε χρήστες χωρίς να αποσυνδέσετε µη αυτόµατα τον
χρήστη Windows. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως για την αρχική σας σύνδεση.  

Πύλη Origin Server
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4.2.2 Βασικές λειτουργίες λογισμικού

Διάταξη οθόνης

④ ⑤

①

② ③

⑥
Εικόνα 54  

Μετά τη σύνδεση, εμφανίζεται ένας αριθμός λειτουργιών:

Αρ. Κουμπί Λειτουργία

① Select patient

②

Προβολή οθόνης συστήματος:
• Πράσινο βέλος: Ο φόρτος είναι ΟK.
• Πορτοκαλί βέλος: Ο φόρτος ενδέχεται να είναι κρίσιμος. Εξετάστε το εν-
δεχόμενο αναβολής της συνεδρίας.

• Κόκκινο βέλος: Υπερβολικά υψηλός φόρτος για πρόσθετες συνεδρίες
σχεδιασμού.

③

Έναρξη κοινής χρήσης συνεδρίας, εφόσον επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις
χρήστη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργικότητα εξαρτάται από τους ρόλους χρήστη
που έχουν εκχωρηθεί σε συγκεκριμένο χρήστη στο νοσοκομείο. 

④

Προβολή ελέγχου υπολογιστή -πελάτη και πληροφοριών τεχνικής υπο-
στήριξης:
• Σχετικά εγχειρίδια χρήσης
• Σε αρχεία πόρων
• Σε συνδέσεις με ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού του υπολογιστή-
πελάτη

⑤ Αποσύνδεση από τη συνεδρία Origin Server

⑥ Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και προβολή βασικών πληροφοριών του
λογισμικού Origin Server

ORIGIN SERVER: ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
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Αρ. Κουμπί Λειτουργία

Δ/Ε

Διαχείριση συνεδριών χρήστη στη σελίδα του προγράμματος διαχείρισης
συνεδριών (μόνο διαχειριστές)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργικότητα εξαρτάται από τους ρόλους χρήστη
που έχουν εκχωρηθεί σε συγκεκριμένο χρήστη στο νοσοκομείο. 

Δ/Ε
Προβολή, λήψη ή διαγραφή στιγμιότυπων οθόνης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμφανίζεται μόνο εφόσον είναι διαθέσιμη η επιλογή της
εφαρμογής iPlan. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική σελίδα μπορεί επίσης να διαμορφωθεί για την εμφάνιση διαφορετικών
κεφαλίδων ή τμημάτων, όπως απαιτείται. 

Σχετικά με την οθόνη του συστήματος

①

③

④

②
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Η οθόνη του συστήματος εμφανίζει τον φόρτο στο σύστημα οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Κάντε
κλικ στο εικονίδιο βέλους φόρτου ① για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου.
• Το Server Workload ② παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον φόρτο και την ταχύτητα του
διακομιστή.

• Sessions: ③ εμφανίζει τον αριθμό των συνεδριών που χρησιμοποιούνται τη δεδομένη στιγμή
και τα ονόματα χρηστών για κάθε συνεδρία.

• Το Background Processes ④ εμφανίζει τις ενεργοποιημένες εφαρμογές που έχουν φορτωθεί
στον διακομιστή. Οι εφαρμογές στο προσκήνιο συνήθως δεν καταναλώνουν υψηλή CPU, σε
αντίθεση με τις διεργασίες στο παρασκήνιο όταν είναι ενεργές.

Το χρώμα του εικονιδίου βέλους φόρτου υποδεικνύει τη μέση τιμή φόρτου στο σύστημα. Η τυπική
διαμόρφωση είναι η εξής:
• Κάτω από 60% (πράσινο): Κανένας χρόνος αναμονής
• 61-90% (κίτρινο): Ενδέχεται να προκύψει κάποιος χρόνος καθυστέρησης ή καθυστέρηση στην
εκτέλεση εφαρμογών

• Πάνω από 90% (κόκκινο): Δεν συνιστάται η χρήση του συστήματος για χρονικά κρίσιμες
εργασίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ποσοστιαίες τιμές μπορούν να διαμορφωθούν με βάση τα σχόλια του χρήστη.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες. 

Σχετικά με τα στιγμιότυπα οθόνης

Επιλέξτε το εικονίδιο Screenshots για να προβάλετε τα στιγμιότυπα οθόνης που έχουν
δημιουργηθεί στο iPlan (π.χ. iPlan Stereotaxy/View/CMF/Cranial/ENT/Flow/Spine, iPlan RT
Image ή iPlan RT Dose) στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά τη σύνδεσή σας
μέσω του Origin Server. Όλα τα στιγμιότυπα οθόνης εμφανίζονται μαζί µε τις βασικές ιδιότητες
αρχείου τους.

Βασικές λειτουργίες λογισμικού
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Τα στιγμιότυπα οθόνης που έχουν δημιουργηθεί μέσω των Content Manager, Patient Browser
και Viewer μπορούν να προβληθούν μόνο στο Viewer και δεν εμφανίζονται στο Screenshots.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διάφορα περιεχόμενα σχετικά με τη θεραπεία είναι επίσης διαθέσιμα στο
Screenshots (π.χ. σε μορφή .pdf και .txt). 

Επιλογές στιγμιότυπων οθόνης

Εικόνα 56  

Επιλογές

Για να προβάλετε ένα αρχείο στιγμιότυπου οθόνης που έχει δημιουργηθεί με το iPlan, επιλέξτε:
• Το όνομα αρχείου
• Τη μικρογραφία του στιγμιότυπου οθόνης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν εμφανίζονται μικρογραφίες εάν δεν είναι διαθέσιμα τα αρχεία εικόνας. 

Επιλέξτε για να διαγράψετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαγραφή αρχείων δεν είναι δυνατό να αναιρεθεί. 

Επιλέξτε για λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης.
• Εάν επιλέξετε Save, θα σας ζητηθεί να ορίσετε τη θέση αποθήκευσης του
αρχείου.

• Εάν επιλέξετε Open, το στιγμιότυπο οθόνης θα ανοίξει στο τοπικό προε-
πιλεγμένο σας πρόγραμμα προβολής εικόνων.
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Σχετικά με τον έλεγχο του υπολογιστή-πελάτη

① ③② ④

Αρ. Κεφαλίδα Περιγραφή

① Client Check

Αναφέρει εάν η σύνδεσή σας πληροί τις απαιτήσεις και εάν υπο-
στηρίζονται ορισμένες λειτουργίες. Παρέχει πληροφορίες σχετικά
με τα ακόλουθα:
• Μέγεθος οθόνης προβολής (διαθέσιμα pixel για εφαρμογές στην
οθόνη)

• Απόδοση δικτύου μεταξύ του προγράμματος περιήγησης στο
διαδίκτυο του υπολογιστή-πελάτη και του διακομιστή στο διαδί-
κτυο

• Συμβατότητα HTML5 (εάν το ActiveX είναι απενεργοποιημένο)
• Active Connection Mode (επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας και
ιδιότητες διαμόρφωσης)

Εάν ο υπολογιστής-πελάτης δεν πληροί τις απαιτήσεις για μια συ-
γκεκριμένη τιμή, το λογισμικό εμφανίζει τη συνιστώμενη τιμή.
Εάν δυσκολεύεστε να συνδεθείτε, εξετάστε αυτή τη σελίδα για να
διορθώσετε το πρόβλημα.
Ελέγξτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του Origin Server για περισσότε-
ρες πληροφορίες.

② System Information
Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα υπολογιστή-πελάτη:
• Λειτουργικό σύστημα
• Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο

③ Resources

• Διαθέσιμα αρχεία PDF των εγχειριδίων χρήσης για λήψη
• Διαθέσιμα αρχεία ρυθμίσεων για λήψη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαμόρφωση από την υπηρεσία Brainlab. Τα περιεχό-
μενα που εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν
από την εμπειρία σας κατά τη χρήση. 

④ Contact Brainlab
Support Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Βασικές λειτουργίες λογισμικού
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Εικονίδια ελέγχου υπολογιστή-πελάτη
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Εάν ο υπολογιστής-πελάτης δεν πληροί τις απαιτήσεις για μια συγκεκριμένη τιμή, το λογισμικό
εμφανίζει τη συνιστώμενη τιμή και ένα σύμβολο προειδοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνιστώμενη απόδοση της σύνδεσης δικτύου θα πρέπει να είναι:
• Εύρος ζώνης ≥ 100 Mbit/s
• Μέγιστος λανθάνων χρόνος: 20 ms 

Εικονίδιο Περιγραφή

Έλεγχος απαίτησης: Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί σύντομα.

Η απαίτηση είναι εντάξει: Η απαίτηση σύνδεσης είναι επαρκής.

Η απαίτηση δεν επαρκεί: Μπορεί να επηρεαστεί η δυνατότητα χρήσης.

Ποιότητα σύνδεσης

CONNECTION: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή
και του υπολογιστή-πελάτη (π.χ. ταχύτητα λήψης και χρόνος ανταπόκρισης) και παρέχει τη βάση
για την απόδοση. Ελέγξτε αυτή την τιμή αν αντιμετωπίζετε προβλήματα απόδοσης.
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Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab
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Επιλέξτε Contact Brainlab Support για να:
• Επικοινωνήσετε απευθείας με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab χρησιμοποιώντας τους
αριθμούς τηλεφώνου που παρέχονται

• Αποστείλετε ένα email στην Brainlab συμπληρώνοντας τα πεδία και επιλέγοντας SEND EMAIL

Βασικές λειτουργίες λογισμικού
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4.2.3 Πρόσβαση σε εφαρμογές

Γενικές πληροφορίες

Μετά τη σύνδεση μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές στο Origin Server από την
αρχική οθόνη.
Μπορείτε να ανοίξετε το Brainlab Elements, να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Brainlab και να
αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα ασθενούς μέσω HTML5 και RDP (ανάλογα με τις εφαρμογές
και τις ροές εργασιών που είναι εγκατεστημένες) ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο iPlan μέσω
RDP.

Διαθεσιμότητα εφαρμογών

Οι διαθέσιμες εφαρμογές ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα µε τα δικαιώματα χρήστη και την
κατάσταση της άδειας χρήσης. Όταν μια εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη, το αντίστοιχο πλήκτρο δεν
εμφανίζεται.
Ο αριθμός των συνεδριών RDP είναι διαφορετικός και συνήθως περιορίζεται στις τρεις ανά
διακομιστή. Εάν χρησιμοποιούνται όλες οι συνεδρίες RDP, εμφανίζεται μια ειδοποίηση άδειας
χρήσης όταν επιχειρείτε να εκκινήσετε μια επιπλέον συνεδρία RDP.
Η αρχική σελίδα του Origin Server επεξεργάζεται την άδεια χρήσης της πλατφόρμας διακομιστή
και εμφανίζει:
• Την κατάσταση άδειας χρήσης
• Τον αριθμό των επιτρεπόμενων συνολικών συνεδριών που εκτελούνται
• Ένα σφάλμα σε περίπτωση αποτυχίας του ερωτήματος για την άδεια χρήσης της πλατφόρμας
διακομιστή

Παραλλαγές υπολογιστών-πελατών

Τα στιγμιότυπα οθόνης και οι πληροφορίες διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό
χρήσης μπορεί να διαφέρουν από την εμπειρία σας κατά τη χρήση. Υπάρχουν αναρίθμητες
παραλλαγές ανάλογα με την παραγγελία σας, την έκδοση των Windows, τον τύπο και την έκδοση
του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, τις διαμορφώσεις διακομιστή, κ.λπ.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές

④

①

②

③

Εικόνα 59  
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Βήμα

1. Προαιρετικά: Select patient για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ένα ασθενή (μπορείτε να αλ-
λάξετε τον ασθενή ανά πάσα στιγμή) ②

2. Επιλέξτε ένα από τα εξής:
• Επιλέξτε Quick Viewing για να επανεξετάσετε εικόνες ενός επιλεγμένου ασθενούς ③
• Επιλέξτε Tools ④ (Export ή Video Editor)
• Ξεκινήστε απευθείας σε οποιαδήποτε ροή εργασιών σχεδιασμού που είναι διαθέσιμη
στο σύστημα ① επιλέγοντας την αντίστοιχη εφαρμογή

Πώς να ανοίξετε μια εφαρμογή με χρήση ενός αρχείου RDP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προτιμώμενος τύπος σύνδεσης για τον Internet Explorer είναι το ActiveX. Για άλλα
προγράμματα περιήγησης, προτιμάται το HTML5. Όταν αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες,
συνιστάται το RDP. 

Όταν χρησιμοποιείται το Internet Explorer με διαμορφωμένο στοιχείο RDP ActiveX, οι χρήστες
μπορούν να εκκινήσουν το iPlan ή το Brainlab Elements απομακρυσμένα επιλέγοντας το κουμπί
εφαρμογής που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του Origin Server. Οι απομακρυσμένες
εφαρμογές εκκινούνται αμέσως με χρήση των ίδιων στοιχείων χρήστη που χρησιμοποιούνται για
τη σύνδεση.

Βήμα

1. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Open/Save (Άνοιγμα/αποθήκευση):

2.

Επιλέξτε το στοιχείο Open with (Άνοιγμα με) και, στη συνέχεια επιλέξτε OK. Τα Windows
επιλέγουν αυτόματα το πρόγραμμα με το οποίο θα ανοίξει η εφαρμογή.

Πρόσβαση σε εφαρμογές
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Βήμα

3.

Εάν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Remote Desktop Connection (Σύνδεση απομακρυ-
σμένης επιφάνειας εργασίας), επαληθεύστε ότι το στοιχείο «Remote computer» (Απομα-
κρυσμένος υπολογιστής) είναι σωστό (π.χ. yourcomputer.net).

4. Επιλέξτε Connect (Σύνδεση).
Ανοίγει η εφαρμογή που επιλέξατε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πλαίσια ελέγχου θα πρέπει να είναι επιλεγμένα, καθώς είναι απαραίτητο
να υπάρχει πρόσβαση στον απομακρυσμένο υπολογιστή (π.χ. για την εξαγωγή πλάνων). 

5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Remote Desktop Connection Verification (Επαλήθευση
σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας). Επαληθεύστε ότι θέλετε να συνδεθείτε
επιλέγοντας OK.
Ανοίγει η εφαρμογή.

Εάν δεν θέλετε να αναδύεται το συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου, ανατρέξτε στις συστάσεις
ρυθμίσεων ActiveX.

Λειτουργία πλήρους οθόνης

①
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Οι εφαρμογές ανοίγουν αυτόματα σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Για να μετακινήσετε την
εφαρμογή σε διαφορετική οθόνη, κάντε κλικ στο Restore Down (Επαναφορά κάτω) ① στη
γραμμή σύνδεσης για να εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης.
Μετά τη μετακίνηση του προγράμματος περιήγησης σε άλλη οθόνη, μπορείτε να επαναφέρετε την
εφαρμογή σε λειτουργία πλήρους οθόνης πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων: Ctrl + Alt + Break.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό ισχύει μόνο για συνδέσεις ActiveX και RDP. Οι συνδέσεις HTML5 ανοίγουν
απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης και μπορούν να μετακινηθούν εύκολα. 

Περιαγωγή συνεδρίας

Μπορείτε να προβάλετε την ίδια συνεδρία από διαφορετικές συσκευές. Για αυτή τη λειτουργία,
εκτελέστε τις εξής ενέργειες:
• Συνδεθείτε στον διακομιστή από ένα υπολογιστή (π.χ. τον κανονικό υπολογιστή σας) και
αφήστε τη συνεδρία ανοιχτή (δηλ. μην αποσυνδεθείτε).
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• Συνδεθείτε στον διακομιστή από έναν άλλο υπολογιστή-πελάτη (π.χ. iPad) προτού παρέλθει το
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 15 λεπτά από προεπιλογή).

Η αρχική συνεδρία από τον πρώτο υπολογιστή-πελάτη είναι ανοιχτή στον νέο υπολογιστή-πελάτη,
συμπεριλαμβανομένων του επιλεγμένου ασθενούς, του ανοιχτού συνόλου δεδομένων και της
διάταξης στις εφαρμογές.

Πρόσβαση σε εφαρμογές
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4.2.4 Πληροφορίες απομακρυσμένης συνεδρίας

Γενικές πληροφορίες

Μια απομακρυσμένη συνεδρία μέσω RDP στο Origin Server μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με
το άνοιγμα μίας από τις εφαρμογές στην πύλη Origin Server. Αυτό εξασφαλίζει τις σωστές
ρυθμίσεις σύνδεσης που είναι απαραίτητες για το λογισμικό iPlan ή Brainlab Elements.
Όταν ανοίγει μια εφαρμογή από έναν δεύτερο υπολογιστή-πελάτη, ενώ υπάρχει κάπου αλλού μια
ενεργή συνεδρία με την ίδια εφαρμογή και χρήστη, η προηγούμενη συνεδρία αποσυνδέεται και
εμφανίζεται στον νέο υπολογιστή-πελάτη. Ο χρήστης στον πρώτο υπολογιστή-πελάτη ειδοποιείται
για την αποσύνδεση στην πύλη του Origin Server.

Πριν από το άνοιγμα μιας εφαρμογής

Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, ωστόσο, μόνο μία συνεδρία για
κάθε εφαρμογή ανά χρήστη είναι δυνατή.
Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή χωρίς πληκτρολόγιο (π.χ. ένα tablet PC) και απαιτείται εισαγωγή
πληκτρολογίου κατά τον σχεδιασμό, ενεργοποιήστε το On-Screen keyboard (πληκτρολόγιο
οθόνης) των Windows πριν ανοίξετε την εφαρμογή του iPlan ή την εφαρμογή σχεδιασμού.

Προειδοποίηση ασφαλείας

Κατά το άνοιγμα μιας συνεδρίας, ενδέχεται να εμφανιστεί η προειδοποίηση Remote Desktop
Connection (Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας).
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας ActiveX του προγράμματος περιήγησής σας, ενδέχεται να
σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση των τοπικών μονάδων δίσκων σας με τον
απομακρυσμένο υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε τις τοπικές μονάδες δίσκων σας στον
απομακρυσμένο υπολογιστή, εάν δεν θέλετε να εξαγάγετε ένα πλάνο θεραπείας. Σε αυτή την
περίπτωση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου
Remote Desktop Connection (Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης HTML5, η εξαγωγή είναι δυνατή μόνο σε φάκελο/
μονάδα δικτύου που έχει διαμορφωθεί στον διακομιστή. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε μονάδες
του υπολογιστή-πελάτη (σκληρός δίσκος, USB, μονάδες δικτύου). 
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4.2.5 Βελτιστοποίηση Απόδοσης

Βελτιστοποίηση απόδοσης

Η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί εξοικονομώντας πόρους διακομιστή και βελτιστοποιώντας τις
ρυθμίσεις του μητρώου.

Πόροι διακομιστή

① ②

Εικόνα 61  

Η συνιστώμενη μέθοδος για να κλείσετε μια εφαρμογή είναι η χρήση του στοιχείου Exit στο μενού
Brainlab Elements ① ή στο μενού iPlan ②.

Πόροι διακομιστή και περιαγωγή

①

Εικόνα 62  

Εάν κλείσετε μια εφαρμογή επιλέγοντας το στοιχείο Close ① στη γραμμή του προγράμματος
περιήγησης στο διαδίκτυο ή στη γραμμή σύνδεσης του Origin Server, η συνεδρία παραμένει
ενεργή και συνεχίζει να χρησιμοποιεί πόρους του διακομιστή. Χρησιμοποιώντας την ίδια σύνδεση,
μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ίδια συνεδρία αργότερα (π.χ., από άλλο υπολογιστή πελάτη).
Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά, για να αποφύγετε τον αποκλεισμό των πόρων του
διακομιστή, μη χρησιμοποιείτε την επιλογή Close, εκτός εάν πρόκειται να συνεχίσετε σύντομα τη
συνεδρία σας. Η συνιστώμενη μέθοδος για το κλείσιμο μιας εφαρμογής είναι με την επιλογή Exit
Application ή Exit στο μενού Brainlab Elements ή στο μενού iPlan.

Βελτιστοποίηση Απόδοσης
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Κάθε εφαρμογή έχει ένα καθορισμένο χρονικό όριο αδράνειας. Η εφαρμογή κλείνει αφού παρέλθει
το καθορισμένο χρονικό όριο αδράνειας κατά το οποίο η συνεδρία βρισκόταν σε κατάσταση
αποσύνδεσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρονικό όριο αδράνειας είναι προαιρετικό και μπορεί να διαμορφωθεί.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες. 

Πώς να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις μητρώου για Intranet ή Internet

Για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις σας για χρήση Intranet ή Internet, εγκαταστήστε το
αντίστοιχο αρχείο µητρώου, το οποίο αυξάνει την ταχύτητα της απόδοσης περιορίζοντας τον
αριθμό των διαθέσιμων χρωμάτων και χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα
ενημέρωσης για την κίνηση του ποντικιού.

Βήμα

1.
Επιλέξτε το εικονίδιο Client Check.
Ανοίγει το Client Check.

2.

Από το Resources, επιλέξτε και εγκαταστήστε το αντίστοιχο αρχείο μητρώου:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Προειδοποίηση ασφάλειας ρυθμίσεων μητρώου

Εικόνα 63  

Οι ρυθμίσεις μητρώου δεν είναι κρίσιμες για την ασφάλεια, καθώς χρησιμοποιούνται απλώς για να
προσαρμοστεί η ανταπόκριση της κίνησης του ποντικιού και η διαθεσιμότητα των χρωμάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μηνύματα προειδοποίησης για τις ρυθμίσεις μητρώου είναι ειδικά για το
πρόγραμμα περιήγησης. Η εμπειρία χρήστη ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που παρουσιάζεται
στο παρόν έγγραφο. 

Βήμα

Επιλέξτε Save File (Αποθήκευση αρχείου) για να εγκαταστήσετε το αρχείο μητρώου.

ORIGIN SERVER: ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Origin Data Management 111



4.2.6 Κοινή χρήση συνεδρίας

Λειτουργία κοινής χρήσης συνεδρίας

Με τη λειτουργία Session Sharing, δύο χρήστες του Origin Server μπορούν να κάνουν κοινή
χρήση μιας συνεδρίας, έτσι ώστε να μπορούν να συνεργαστούν σε ένα πλάνο θεραπείας. Και οι
δύο χρήστες έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες λογισμικού.

Προειδοποίηση
Πριν θέσετε σε κοινή χρήση μια συνεδρία, έχετε υπόψη ότι και οι δύο χρήστες θα έχουν
πρόσβαση στην πλήρη λειτουργικότητα του λογισμικού κατά τη διάρκεια του Session
Sharing.

Πώς γίνεται κοινή χρήση μιας συνεδρίας

Εικόνα 64  

Βήμα

1.
Επιλέξτε Session Sharing από την αρχική σελίδα του Origin Server.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Session Sharing.

2. Επιλέξτε μια συνεδρία και έπειτα επιλέξτε Join Session.

Ο κάτοχος της συνεδρίας λαμβάνει μια αίτηση απομακρυσμένου ελέγχου, η οποία ενδέχε-
ται να εμφανίζεται διαφορετικά ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

Κοινή χρήση συνεδρίας
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Βήμα

3. Για να αποδεχθεί την κοινή χρήση της συνεδρίας, ο κάτοχος της συνεδρίας πρέπει να επι-
λέξει Yes.
Ανοίγει η συνεδρία. Και οι δύο χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα την
εφαρμογή και να δουν όλα τα βήματα που πραγματοποιούνται από τον άλλο χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρήστης-επισκέπτης έχει πλήρη διαδραστική πρόσβαση στο λογισμικό του
συστήματος προορισμού ενώ η συνεδρία είναι ενεργή. 

Πώς να εξέλθετε από μια συνεδρία

Βήμα

Για να εξέλθετε από μια κοινόχρηστη συνεδρία, επιλέξτε το κουμπί απο-
σύνδεσης στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
Η εφαρμογή δεν κλείνει, απλώς πραγματοποιείτε έξοδο από την κοινόχρη-
στη συνεδρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποσύνδεση δεν διακόπτει τον σχεδιασμό ή την προβολή της συνεδρίας, απλώς
την κοινή χρήση. 
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4.2.7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων στο Origin Server

Ακολούθως παρατίθενται τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες με το Origin
Server καθώς και ο τρόπος επίλυσής τους.

Μη εξουσιοδοτημένος χρήστης

Εικόνα 65  

Εάν εμφανιστεί αυτή η προειδοποίηση, τα στοιχεία σύνδεσής σας δεν είναι εγκεκριμένα για
πρόσβαση στην πλατφόρμα.
Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή IT προκειμένου να προστεθείτε στην ομάδα Active Directory ή
στη βάση δεδομένων του συστήματος Origin Server.

Πώς να διαμορφώσετε το Firefox για μεμονωμένη σύνδεση

Βήμα

1.

Στο Firefox πληκτρολογήστε about:config. Όταν εμφανιστεί η προειδοποίηση, επιλέξτε
το κουμπί για αποδοχή.

2.

Πληκτρολογήστε network στο πλαίσιο αναζήτησης.
Ορίστε την τιμή example.net σε:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Δεν είναι ενεργοποιημένοι όλοι οι διακομιστές στο *.example.net για το Windows
Integrated Authentication (Ενοποιημένη επαλήθευση των Windows).

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Χρήση όλων των συνεδριών

Εικόνα 66  

Εάν εμφανιστεί αυτή η προειδοποίηση, χρησιμοποιούνται όλες οι ταυτόχρονες συνεδρίες. Αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να περιμένετε έως ότου κάποιος χρήστης κλείσει μια συνεδρία. Μπορείτε
επίσης να επικοινωνήσετε με την Brainlab για την αναβάθμιση του αριθμού των ταυτόχρονων
συνεδριών.

Οι απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται

Εικόνα 67  
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Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής σας δεν πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις.
Επιλέξτε Show the Client Check για την εμφάνιση των απαιτήσεων που δεν πληρούνται.

Προειδοποίηση πιστοποιητικού

Εικόνα 68  

Κατά την πρόσβαση στη διεύθυνση URL του Origin Server, ενδέχεται να εμφανιστεί μια
προειδοποίηση πιστοποιητικού ασφαλείας. Αυτό υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείτε ένα μη αξιόπιστο
πιστοποιητικό.

Επιλογές

Για να συνεχίσετε, επιλέξτε Continue to this website (not recommended) (Συνέχεια στην το-
ποθεσία στο διαδίκτυο (δεν συνιστάται)). Ανοίγει το Origin Server.

Εναλλακτικά, εγκαταστήστε ένα τοπικό πιστοποιητικό βάσης στη συσκευή:
• Πραγματοποιήστε τη λήψη του πιστοποιητικού
• Κάντε διπλό κλικ στο πιστοποιητικό για να το εγκαταστήσετε

Πώς γίνεται η επανόρθωση μαύρης οθόνης σε Apple Mac/iPad

Εάν η οθόνη είναι μόνο μαύρη/γκρι όταν συνδέεστε με MacOS ή iOS, το αυθυπόγραφο
πιστοποιητικό (του νοσοκομείου) δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

Βήμα

1. Συνδεθείτε στη συσκευή ως διαχειριστής.

2. Πραγματοποιήστε τη λήψη των αξιόπιστων πιστοποιητικών βάσης.
Εναλλακτικά, αποστείλετε τα πιστοποιητικά μέσω email ή χρησιμοποιήστε χώρο
αποθήκευσης cloud.

3. Επιλέξτε το πιστοποιητικό που έχει ληφθεί και εγκαταστήστε το.

4. Επιβεβαιώστε το μήνυμα προειδοποίησης και επιλέξτε Install Now (Εγκατάσταση τώρα).

5. Επιλέξτε Done (Ολοκληρώθηκε) για έξοδο από την οθόνη Profile Installed (Το προφίλ
εγκαταστάθηκε).

6. Για να ενεργοποιήσετε την αξιόπιστη τοποθεσία SSL για το πιστοποιητικό, μεταβείτε στο:
Settings (Ρυθμίσεις) > General (Γενικά) > About (Σχετικά με) > Certificate Trust
Settings (Ρυθμίσεις αξιοπιστίας πιστοποιητικού). Ενεργοποιήστε την επιλογή Full Trust
for Installed Root Certificates (Πλήρη αξιοπιστία για εγκατεστημένα πιστοποιητικά ρί-
ζας).

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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4.3 Πρόσθετη λειτουργικότητα

Πρόσθετη λειτουργικότητα

Το Origin Server επιτρέπει επίσης:
• Τη χρήση με συσκευές tablet
• Τη μεταφορά δεδομένων
• Την εξαγωγή δεδομένων
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4.3.1 Χρήση με συσκευές Tablet

Χρήση του Origin Server με συσκευές tablet

Το Origin Server επιτρέπει τη σύνδεση σε tablet βάσει του προτύπου HTML5. Το πρόγραμμα
περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται στη συσκευή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του
προτύπου για τη δυνατότητα σύνδεσης.
Πρέπει να συνδεθείτε στο Origin Server μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στο
tablet.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση της συσκευής tablet θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για
πληροφόρηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς σχεδιασμού. 

Συμβατότητα

Το Origin Server είναι συμβατό με:
• Προγράμματα περιήγησης συμβατά με HTML5
• iPad iOS 7.0 και άνω
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Safari ή Chrome σε iPad για πρόσβαση στο
Origin Server και στο Brainlab Elements, ενδέχεται να υπολογιστεί εσφαλμένο μέγεθος της
οθόνης προβολής στα προγράμματα περιήγησης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση
της λειτουργίας desktop σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης, είτε γενικά ή για συγκεκριμένους
ιστότοπους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η χρήση του Safari στο iPad για λειτουργία πλήρους οθόνης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άλλες συμβατές εκδόσεις μπορεί να διατεθούν μετά την κυκλοφορία του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης. Για απορίες σχετικά με τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab. 

Συστάσεις για συσκευές tablet

Όταν χρησιμοποιείτε το Origin Server σε συσκευή tablet, συνιστάται να:
• Χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης με δυνατότητα πλήρους οθόνης
• Ανατρέχετε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή

Στοιχεία ελέγχου αφής στο iPad

Το Brainlab Elements που εκτελείται σε iPad δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κίνησης πολλών
δακτύλων. Συνεπώς, αν θέλετε να μεγεθύνετε τις εικόνες, χρησιμοποιήστε το κουμπί μεγέθυνσης/
σμίκρυνσης και στη συνέχεια μετακινήστε το δάκτυλό σας επάνω ή κάτω.
Πρέπει να αγγίζετε την οθόνη για περίπου 1-2 δευτερόλεπτα πριν από τη μεταφορά των κινήσεων
αφής στην εφαρμογή (π.χ. επιλέξτε κύλιση, αγγίξτε την οθόνη για περίπου 1-2 δευτερόλεπτα και
έπειτα πραγματοποιήστε κύλιση).

Χρήση με συσκευές Tablet
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Πώς να εγκαταστήσετε μια συντόμευση σε iPad

② ③ ④

①

Εικόνα 69  

Για βελτιστοποιημένη προβολή, η Brainlab συνιστά την προβολή του Origin Server σε λειτουργία
πλήρους οθόνης.
Προσθέστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή στην Αρχική Οθόνη για να διασφαλίσετε ότι το
Origin Server ανοίγει κάθε φορά σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Βήμα

1. Ανοίξτε το Safari και εισαγάγετε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

2. Αποσυνδεθείτε για να εμφανιστεί η σελίδα LOGIN.

3.

Επιλέξτε ② για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου.

4. Επιλέξτε Add to Home Screen (Προσθήκη στην αρχική οθόνη) ①.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Add to Home (Προσθήκη στην αρχική οθό-
νη).

5. Επιλέξτε Add (Προσθήκη) ③ από το παράθυρο διαλόγου.
Στην Αρχική οθόνη ④ προστίθεται ένα εικονίδιο.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο Origin Server από την αρχική οθόνη

Βήμα

Εκκινήστε το Origin Server επιλέγοντας το εικονίδιο που δημιουργήσατε
από την Αρχική οθόνη.
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Εκκίνηση του iPlan

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης με δυνατότητα πλήρους οθόνης κατά
την προβολή του Origin Server.

①
Εικόνα 70  

Βήμα

Μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ της πλήρους και τυπικής οθόνης χρησιμοποιώντας τα εικονίδια
στην οθόνη ①.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία προβολής εξαρτάται από το πρόγραμμα περιήγησης και η επιλεγμένη
εφαρμογή ενδέχεται να μην προσαρμόζεται πάντα ακριβώς στο μέγεθος της οθόνης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τον σχεδιασμό χειρουργικής επέμβασης δεν πρέπει να εκτελείται μετακίνηση
πίσω και εμπρός στο πρόγραμμα περιήγησης. 

Χρήση με συσκευές Tablet
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Πρόσβαση στο πληκτρολόγιο

Εικόνα 71  

Βήμα

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αφής, πατήστε με τρία δάκτυλα στο κάτω μέρος της οθόνης
αφής.

Πώς γίνεται η εκκίνηση του Brainlab Elements σε iPad

① ②

Εικόνα 72  
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Βήμα

1. Αρχικά, επιλέξτε το Brainlab Elements.
Το λογισμικό ανοίγει αυτόματα.

2. Η οθόνη υποδοχής είναι μεγαλύτερη από τη φυσική οθόνη του iPad ①. Μετά την εκκίνηση
του Brainlab Element, χρησιμοποιήστε την κίνηση pinch-to-zoom (απομάκρυση ή σύγκλι-
ση αντίχειρα και δείκτη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση αντίστοιχα) για σμίκρυνση της προβο-
λής της εφαρμογής ώστε να προσαρμοστεί στο iPad ②.

Χρήση με συσκευές Tablet
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4.3.2 Μεταφορά και εξαγωγή δεδομένων

Μεταφορά δεδομένων

Χρησιμοποιήστε το iPlan ή το Brainlab Elements για να εισαγάγετε δεδομένα από τη μορφή
DICOM.
Ορίστε όσες αρχειοθήκες προορισμού χρειάζεται και αντιστοιχίστε τις σε διαφορετικές θέσεις στον
φάκελο του ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή μπορούν να τροποποιήσουν αρχειοθήκες
PatXfer. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις ρυθμίσεις του PatXfer από κανονικούς χρήστες
δεν αποθηκεύονται μετά την αποσύνδεση. 

Εξαγωγή δεδομένων

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τη θέση εξαγωγής και, στη συνέχεια, να εξαγάγουν το πλάνο
θεραπείας σε ένα αποθηκευτικό μέσο (π.χ. μονάδα flash USB) ή στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιώντας το iPlan ή το Brainlab Elements.
• Πρέπει να οριστεί τουλάχιστον μία θέση εξαγωγής για την πλατφόρμα προορισμού (π.χ. Curve,

Kick, Buzz).
• Με τη σύνδεση HTML5 δεν είναι δυνατή η εξαγωγή πλάνων θεραπείας από το iPlan σε μονάδα

flash USB στη συσκευή του πελάτη. Επαληθεύστε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας στο
Client Check. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μονάδες USB μόνο όταν χρησιμοποιείται αρχείο
RDP ή η λειτουργία ActiveX.
Για πλάνα θεραπείας που έχουν δημιουργηθεί με Brainlab Elements, για τη λήψη
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Export.

• Κατά την εξαγωγή σε υπολογιστή-πελάτη, βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ελέγχου στο αναδυόμενο
παράθυρο Remote Desktop Connection (Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας),
το οποίο εμφανίζεται κατά το άνοιγμα μιας εφαρμογής, είναι επιλεγμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης HTML5-RDP, η εξαγωγή είναι δυνατή μόνο σε
φάκελο/μονάδα δικτύου που έχει διαμορφωθεί στον διακομιστή. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε
μονάδες του υπολογιστή-πελάτη (σκληρός δίσκος, USB, μονάδες δικτύου) μέσω HTML5. Η
πρόσβαση είναι εφικτή μόνο σε λειτουργία RDP ή ActiveX. Ελέγξτε ποια λειτουργία είναι ενεργή
στο Client Check. 

Μονάδες flash USB

Η πρόσβαση σε μονάδες flash USB που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή-πελάτη είναι εφικτή
από τον διακομιστή μόνο όταν έχουν τοποθετηθεί πριν τη δημιουργία απομακρυσμένης σύνδεσης
στον διακομιστή.

Πώς να εξαγάγετε ένα πλάνο

Βήμα

1. Τοποθετήστε το αποθηκευτικό μέσο στον υπολογιστή-πελάτη.

2. Ανοίξτε το iPlan ή το απαιτούμενο στοιχείο Brainlab Element από την αρχική οθόνη.

3. Εκτελέστε την εργασία που απαιτείται.

4. Επιλέξτε Save and Export στο iPlan Navigator του λογισμικού σχεδιασμού.

5. Επιλέξτε το Export Location από τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου Export.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι θέσεις εξαγωγής στον υπολογιστή σας δεν περιλαμβάνονται στη λίστα,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα εξα-
γωγής σχεδίου θεραπείας στον υπολογιστή σας. 

ORIGIN SERVER: ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
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Βήμα

6. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, αφαιρέστε το αποθηκευτικό μέσο από τον υπολογιστή-πε-
λάτη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Safely Remove Hardware (Ασφαλής κατάργηση
συσκευών υλικού) των Windows.

Μεταφορά και εξαγωγή δεδομένων
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5 ORIGIN SERVER:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

5.1 Λειτουργίες διαχείρισης Origin Server

Διαχείριση Origin Server

Οι λειτουργίες του Origin Server για διαχειριστές περιλαμβάνουν:
• Διαχείριση χρηστών
• Διαχείριση ομάδων τομέα
• Διαμόρφωση ελέγχων ανάκλησης
• Διαμόρφωση προγράμματος περιήγησης
• Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη πελάτη

ORIGIN SERVER: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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5.1.1 Server Desktop (Επιφάνεια εργασίας διακομιστή)

Λειτουργικότητα και πρόσβαση

Με τη λειτουργία Server Desktop (Επιφάνεια εργασίας διακομιστή), ένας διαχειριστής μπορεί να
έχει απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας του διακομιστή με πλήρη
λειτουργικότητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εργασίες διαχειριστή δεν μπορούν να εκτελεστούν από συσκευές iOS ή Mac. 

Κρυπτογραφημένη πρόσβαση

Το Origin Server υποστηρίζει την επικοινωνία μέσω HTTPS. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή
προτύπων υψηλής ασφάλειας και, συνεπώς, ευκολότερη ρύθμιση των παραμέτρων του τείχους
ασφαλείας (συνήθως δεν είναι απαραίτητη) κατά τη σύνδεση μέσω του Internet.
Εάν στον υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιείται προσωπικό λογισμικό τείχους προστασίας, η
σύνδεση του Origin Server (π.χ. όνομα διακομιστή ή διεύθυνση IP) πρέπει να προστεθεί στη
λίστα των επιτρεπόμενων συνδέσεων.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο Server Desktop (Επιφάνεια εργασίας του διακομιστή)

Βήμα

1. Ανοίξτε το Session Manager.

2. Επιλέξτε τον διακομιστή κάνοντας κλικ στο όνομα του διακομιστή.
Η απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας διακομιστή ανοίγει στην οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά περίπτωση, επιλέξτε τον απαιτούµενο διακοµιστή από τη λίστα που εμ-
φανίζεται. 

Server Desktop (Επιφάνεια εργασίας διακομιστή)
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5.1.2 Διαχείριση χρηστών

Παράθυρο διαλόγου Computer Management (Διαχείριση υπολογιστή)

Εικόνα 73  

Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε χρήστες που έχουν το δικαίωμα χρήσης ορισμένων
λειτουργιών του Origin Server μέσω του παραθύρου διαλόγου Computer Management
(Διαχείριση υπολογιστή).

Πώς να προσθέσετε έναν τοπικό χρήστη

Βήμα

1. Επιλέξτε Server Desktop (Επιφάνεια εργασίας διακομιστή).

2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Computer Management (Διαχείριση υπολογιστή):
• Επιλέξτε το στοιχείο Control panel (Πίνακας Ελέγχου) από το μενού start (έναρξη)
• Επιλέξτε Administrative tools (Εργαλεία διαχείρισης)
• Επιλέξτε το στοιχείο Computer Management (Διαχείριση υπολογιστή)

3. Στην αριστερή πλευρά, αναπτύξτε τον κλάδο Local Users and Groups (Τοπικοί χρήστες
και ομάδες) και κάντε κλικ στην επιλογή Users (Χρήστες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εργάζεστε με διακομιστή σε τομέα των Windows, μεταβείτε στο βήμα 7. 

4. Στο επάνω μενού, επιλέξτε Action (Ενέργεια) και έπειτα New user (Νέος χρήστης).

5. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη, μια περιγραφή και τον κωδικό πρόσβασης.

6. Στην αριστερή πλευρά, αναπτύξτε τον κλάδο Users and Groups (Χρήστες και ομάδες)
και επιλέξτε Groups (Ομάδες).

ORIGIN SERVER: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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Βήμα

7. Στη δεξιά πλευρά, κάντε διπλό κλικ στην ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν
χρήστη.
Για παράδειγμα, επιλέξτε:
• BL_OriginSessionManager
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• BL_OriginIheUsers
• Remote Desktop Users (Χρήστες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας)
• BL_All
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα πρέπει να εκχωρηθούν σε όλους τους χρήστες δικαιώματα διαχείρι-
σης. Οι κανονικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν δικαιώματα πρόσβασης στις εφαρμογές
iPlan και δικαιώματα εγγραφής στους φακέλους των ασθενών μόνο. 

8. Επιλέξτε Add (Προσθήκη) και εισαγάγετε όλους τους χρήστες που έχουν τα αντίστοιχα δι-
καιώματα ομάδας.

9. Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.

Διαχείριση χρηστών
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5.1.3 Ομάδες τομέα

Ομάδες τομέα

Εάν το Origin Server είναι ενοποιημένο με τομέα των Windows, η διαχείριση χρηστών γίνεται από
την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
Σε ένα τυπικό σενάριο ενοποίησης του Origin Server, οι ακόλουθες ομάδες τομέα αντιστοιχίζονται
στις τοπικές ομάδες Origin Server:

Τοπική ομάδα Αντίστοιχη ομάδα τομέα

BL_OriginSessionManager Ομάδα διαχειριστών προέλευσης νοσοκομείου: με δικαίωμα τερμα-
τισμού των συνεδριών σε αναμονή

BL_OriginAdministrators Ομάδα διαχειριστών προέλευσης νοσοκομείου

BL_OriginIheUsers Ομάδα χρηστών προέλευσης νοσοκομείου: δυνατότητα πρόσβα-
σης στο Origin Server μόνο μέσω του συνδέσμου IHE

BL_OriginUsers Ομάδα χρηστών προέλευσης νοσοκομείου

Remote Desktop Users
(Χρήστες απομακρυσμένης
επιφάνειας εργασίας)

Όλες οι ομάδες τομέα Origin Server αντιστοιχίζονται στην τοπική
ομάδα Remote Desktop Users (Χρήστες απομακρυσμένης επιφά-
νειας εργασίας)

Πώς να εξουσιοδοτήσετε έναν χρήστη τομέα

Βήμα

1. Ανοίξτε το Active Directory Users and Computers (Χρήστες και υπολογιστές της υπη-
ρεσίας καταλόγου Active Directory) (π.χ. στον ελεγκτή τομέα).

2. Επιλέξτε Users (Χρήστες) και κάντε δεξί κλικ στον χρήστη που θέλετε να εξουσιοδοτήσε-
τε.

3. Ανοίξτε το User Properties (Ιδιότητες χρήστη) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα
Member of (Μέλος των).

4. Επιλέξτε Add... (Προσθήκη...) και έπειτα επιλέξτε τις ομάδες χρηστών Origin Server για
τις οποίες ο χρήστης θα έχει αντίστοιχα δικαιώματα ομάδας.

5. Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.

Πώς να αφαιρέσετε έναν χρήστη

Βήμα

1. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου διαλόγου Computer Management (Διαχείριση υπολο-
γιστή), κάντε διπλό κλικ στη σχετική ομάδα.

2. Επιλέξτε τον χρήστη και το στοιχείο Remove (Κατάργηση).

3. Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.
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5.1.4 Διαχείριση συνεδριών

Χρήση της λειτουργίας Διαχείριση συνεδριών

Εικόνα 74  

Με τη λειτουργία Session Manager εμφανίζεται μια λίστα όλων των χρηστών που είναι τη
δεδομένη στιγμή συνδεδεμένοι στο σύστημα. Ένας διαχειριστής μπορεί να τερματίσει μία από
αυτές τις συνεδρίες χρηστών, εάν είναι απαραίτητο (π.χ. η συνεδρία δεν ανταποκρίνεται).

Εξισορρόπηση φόρτου

Όταν χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας διακομιστές, το Origin Server βελτιστοποιεί
αυτόματα την απόδοση μέσω της επονομαζόμενης εξισορρόπησης φόρτου. Η προτεραιότητα των
διακομιστών ορίζεται στις ρυθμίσεις του Origin Server.
Συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι ίδιες ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού εξοπλισμού και λογισμικού
για όλους τους διακομιστές, προκειμένου να βελτιστοποιείται η εξισορρόπηση φόρτου.
Για λεπτομερή ρύθμιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab.

Πώς να τερματίσετε μια συνεδρία

Βήμα

1.
Επιλέξτε το εικονίδιο Session Manager από την αρχική σελίδα.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Session Manager.

2. Επιλέξτε τη συνεδρία που θέλετε να κλείσετε και επιλέξτε Terminate.
Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Session Manager.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Terminate θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
(π.χ. όταν η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται και πρέπει να επανεκκινηθεί). 

Διαχείριση συνεδριών
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5.1.5 Διαμόρφωση ελέγχων ανάκλησης

Αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη σύνδεση

Εάν ένας υπολογιστής-πελάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο Internet και εν έχει διαμορφωθεί
διακομιστής ανάκλησης στο ΙΤ του νοσοκομείου, ενδέχεται να αντιµετωπίσετε καθυστερήσεις κατά
τη σύνδεση στο Origin Server. Αυτό συµβαίνει επειδή ο υπολογιστής-πελάτης επιχειρεί να
επικυρώσει το πιστοποιητικό SSL για τη λίστα εκδοτών και ανάκλησης. Ο έλεγχος ανάκλησης
αποτυχαίνει και το χρονικό όριο λήγει χωρίς να εκτελεστεί σύνδεση στο Internet, προκαλώντας
καθυστέρηση περίπου 15-20 δευτερολέπτων.
Για να αποφύγετε την καθυστέρηση αυτή, απενεργοποιήστε τους ελέγχους ανάκλησης στον
υπολογιστή-πελάτη.

Πώς να απενεργοποιήσετε τους ελέγχους ανάκλησης

①

Εικόνα 75  

Με τα Windows υπάρχει µια τοπική πολιτική οµάδας για την απενεργοποίηση των ελέγχων
ανάκλησης.

Βήμα

1. Στο μενού Start (Έναρξη) των Windows, επιλέξτε το στοιχείο Run (Εκτέλεση) και πληκ-
τρολογήστε gpedit.msc.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Group Policy (Πολιτική ομάδας).

2. Στην περιοχή Local Computer Policy (Πολιτική τοπικού υπολογιστή), επιλέξτε Windows
Settings (Ρυθµίσεις των Windows) και, στη συνέχεια Security Settings (Ρυθµίσεις
ασφαλείας).

3. Επιλέξτε Public Key Policies (Πολιτικές δηµόσιου κλειδιού) και, στη συνέχεια, ανοίξτε το
στοιχείο Certificate Path Validation (Επικύρωση διαδροµής πιστοποιητικού).
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Certificate Path Validation Settings Properties (Ιδιότη-
τες ρυθµίσεων επικύρωσης διαδροµής πιστοποιητικού).

4. Στην καρτέλα Network Retrieval (Ανάκτηση δικτύου), απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγ-
χου Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program
(Αυτόµατη ενηµέρωση πιστοποιητικών στο πρόγραµµα πιστοποιητικών βάσης της
Microsoft) ①.

5. Επιλέξτε OK.
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5.1.6 Διαμόρφωση προγράμματος περιήγησης

Αξιόπιστες συνδέσεις

Εικόνα 76  

Σε όλα τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο εκτελείται επαλήθευση των πιστοποιητικών
ασφαλείας πριν την πρόσβαση σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή. Όταν εμφανιστεί αυτό το
μήνυμα, ενδέχεται να οφείλεται στις παρακάτω αιτίες:
• Η ισχύς του πιστοποιητικού έχει λήξει και πρέπει να ανανεωθεί
• Η πρόσβαση στον διακομιστή πραγματοποιήθηκε με το σύντομο όνομα, χωρίς να έχει
καθοριστεί το FQDN ως διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης

• Το πιστοποιητικό δημιουργήθηκε με μη ενημερωμένο αλγόριθμο hashing (θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον SHA-2) και το πιστοποιητικό πρέπει να ανανεωθεί

• Χρησιμοποιείται πιστοποιητικό (π.χ. αρχή έκδοσης πιστοποιητικών με υπογραφή ή αυτόματης
δημιουργίας) που δεν θεωρείται αξιόπιστο από τον υπολογιστή-πελάτη

Πώς να προσθέσετε μια εξαίρεση ασφάλειας για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε

Εάν θέλετε να παρακάμψετε την προειδοποίηση ασφαλούς σύνδεσης και να συνεχίσετε, μπορείτε
να προσθέσετε μια εξαίρεση ασφαλείας στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν το Active Connection
Mode είναι RDP ή ActiveX, μπορείτε να συνεχίσετε εκτελώντας τις εξής ενέργειες:

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι ο απομακρυσμένος διακομιστής είναι σωστός.

2. Επιλέξτε I understand the Risks (Κατανοώ τους κινδύνους).

3. Επιλέξτε Add Exception (Προσθήκη εξαίρεσης).

4. Επιλέξτε Permanently store this exception (Οριστική αποθήκευση αυτής της εξαίρε-
σης).

5. Επιλέξτε Confirm Security Exception (Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας).

Εάν το Active Connection Mode είναι HTML5, πρέπει να προσθέσετε δύο εξαιρέσεις.
• Η πρώτη εξαίρεση περιγράφεται παραπάνω.
• Η δεύτερη εξαίρεση πρέπει να προστεθεί στη θύρα 8080.
Για αυτή την ενέργεια, μεταβείτε στην τοποθεσία μέσω της παρακάτω διεύθυνσης URL:
https://<όνομαδιακομιστή>:8080

Διαμόρφωση προγράμματος περιήγησης
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Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει την εξαίρεση ασφαλείας μία φορά.
Μετά την αποδοχή, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου σφάλματος και γίνεται ανακατεύθυνση
στην πύλη. Από εκεί μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε κανονικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου για να αλλάξετε τη διαμόρφωση του
πιστοποιητικού ή για περισσότερες πληροφορίες. 

Πώς να δημιουργήσετε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας

① ②

③

④ iPlanRT

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

Εικόνα 77  

Μπορείτε να παρακάμψετε την σελίδα εκκίνησης της εφαρμογής και να εκκινείτε εφαρμογές
απευθείας από την επιφάνεια εργασίας του διακομιστή με τη δημιουργία συντομεύσεων.

Βήμα

1. Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε New (Νέο).
Εμφανίζεται το αναπτυγμένο παράθυρο διαλόγου.

2. Επιλέξτε Shortcut (Συντόμευση) από το αναπτυγμένο παράθυρο διαλόγου.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Create shortcut (Δημιουργία συντόμευσης).

3. Προσθέστε/αντιγράψτε την πλήρη θέση διακομιστή.
(π.χ. http://servername/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4. Επιλέξτε Next (Επόμενο).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνομα μετά την εντολή «apptype=» πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο που ορί-
ζεται στο αρχείο ρυθμίσεων settings.xml.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακριβής διαδρομή ή θέση του διακομιστή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
τις απαιτήσεις. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το τμήμα IT. 

5. Προσθέστε ένα όνομα για τη συντόμευση.
(π.χ. iPlanRT)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνομα πρέπει να αντιστοιχεί με το όνομα εφαρμογής που χρησιμοποιείται
στο settings.xml.
 

ORIGIN SERVER: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Origin Data Management 133



Βήμα

6. Επιλέξτε Finish (Ολοκλήρωση).
Η συντόμευση δημιουργείται στην επιφάνεια εργασίας.

Διαμόρφωση προγράμματος περιήγησης
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5.1.7 Θέσεις εξαγωγής

Ορισμός καταλόγων εξαγωγής

Οι κατάλογοι εξαγωγής μπορεί να είναι κοινόχρηστοι μέσω του δικτύου ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα πρόσβασης από άλλους σταθμούς εργασίας ή πλατφόρμες σχεδιασμού (π.χ. Buzz,
Curve ή Kick).
Οι παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιούν τον κατάλογο εξαγωγής ω παράδειγμα δεδομένων
ασθενούς που υπάρχουν στο Origin Server. Εάν χρησιμοποιείται ένας διακομιστής αρχείου ή εάν
ο κατάλογος εξαγωγής είναι σε άλλη θέση, προσαρμόστε ανάλογα τη διαδρομή.
Η προεπιλεγμένη θέση για τα δεδομένα ασθενούς είναι η F:\PatientsData\.
Ανάλογα με τον τύπο εξαγωγής, ο κατάλογος προορισμού βρίσκεται στον κατάλογο των
δεδομένων ασθενών (π.χ. F:\PatientsData\Navigation).
Για εξαγωγή μέσω του Patient Data Manager ή του iPlan, πρέπει να οριστεί τουλάχιστον μία
θέση εξαγωγής για την πλατφόρμα προορισμού (π.χ. Curve). Αυτό μπορεί να γίνει με εκκίνηση
του Patient Data Manager ή του iPlan και καθορίζοντας ένα νέο κόμβο εξαγωγής στο λογισμικό
σχεδιασμού στο βήμα εξαγωγής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μια θέση εξαγωγής που προσδιορίζει τον χρήστη και
τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η εξαγωγή, για τον καλύτερο καθορισμό του κόμβου
εξαγωγής στο λογισμικό σχεδιασμού. 

Δημιουργήστε ένα φάκελο εξαγωγής για κάθε πλατφόρμα προορισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εργάζεστε σε RDP μέσω ActiveX ή με αρχείο RDP, τοποθετήστε το αποθηκευτικό
μέσο στον υπολογιστή-πελάτη προτού ανοίξετε το iPlan ή μια εφαρμογή του Brainlab Elements. 

Πώς γίνεται κοινή χρήση καταλόγων εξαγωγής

SERVERNAME\Navigation

Εικόνα 78  

ORIGIN SERVER: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Origin Data Management 135



Βήμα

1. Ανοίξτε τις ιδιότητες καταλόγου.

2. Επιλέξτε Advanced Sharing (Κοινή χρήση για προχωρημένους).
Η κοινή χρήση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε υψηλότερο επίπεδο καταλόγου.

3. Ορίστε τις άδειες κοινής χρήσης στον κοινόχρηστο φάκελο.
Εκχωρίστε μια άδεια μόνο για ανάγνωση στον φάκελο.
Εκχωρίστε άδεια πλήρους ελέγχου στον κοινόχρηστο φάκελο μόνο εάν είναι απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε γενικές γραμμές, η πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο μπορεί να γίνει από
άλλους υπολογιστές στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τη διαδρομή UNC: \\<όνομαδιακομιστή>
\<κοινόχρηστοόνομα>.
 

Θέσεις εξαγωγής
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5.1.8 iHelp (Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη πελάτη)

Χρήση του iHelp

Αν ζητηθεί, το Origin Server μπορεί να εξοπλιστεί με τη δυνατότητα απομακρυσμένης
πρόσβασης στην τεχνική υποστήριξη της Brainlab. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη
δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης επιλέγοντας το Start iHelp στο μενού Start (Έναρξη)
των Windows.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία iHelp, επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab. Το iHelp πρέπει να διαμορφωθεί εξατομικευμένα για το σύστημά σας. 

Μενού Start (Έναρξη)

①

Μόλις ενεργοποιηθεί το iHelp, τα αντίστοιχα εικονίδια εµφανί-
ζονται στο µενού Start (Έναρξη) των Windows ①.
Τώρα είναι δυνατό η τεχνική υποστήριξη της Brainlab να προ-
σπελάσει από απόσταση το Origin Server (π.χ. για εκτέλεση
διαγνωστικών ελέγχων).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα
αποµακρυσµένης πρόσβασης, επιλέξτε Stop iHelp στο µενού
Start (Έναρξη) των Windows. 

Πώς λειτουργεί το iHelp

Το λογισµικό iHelp, που είναι εγκατεστημένο στο Origin Server, συνδέεται μέσω ping στο
διακοµιστή iHelp στη θύρα 443 ή 17002. Και οι δύο είναι εξερχόμενες συνδέσεις και αυτή της
θύρας 17002 είναι ταχύτερη. Με κάθε ping το Origin Server προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα
τούνελ SSL.
• Για να προσπελάσει το Origin Server, η τεχνική υποστήριξη της Brainlab συνδέεται πρώτα
στον διακοµιστή iHelp χρησιµοποιώντας ένα τούνελ SSL.

• Ο διακοµιστής iHelp συγχωνεύει τα δύο τούνελ και η τεχνική υποστήριξη της Brainlab µπορεί
να προσπελάσει το Origin Server.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

∆εν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στις ρυθµίσεις του τείχους ασφαλείας σας (εκτός αν επιθυµείτε η
Brainlab να παρέχει υποστήριξη στο Origin Server που διαθέτετε µε ταχύτερη σύνδεση).
• Δεδομένου ότι µε το τείχος ασφαλείας οι συνδέσεις στο Internet γίνονται ήδη µέσα από το
δίκτυό σας, το iHelp θα µπορεί να παράσχει αποµακρυσµένη βοήθεια.

• Πρέπει να ενεργοποιήσετε το iHelp στο δικό σας Origin Server προκειμένου η τεχνική
υποστήριξη της Brainlab να έχει πρόσβαση.

• Δεν μεταφέρονται δεδομένα ασθενή.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο iHelp.support@brainlab.com.
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5.2 Δημιουργία νέου πιστοποιητικού SSL

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η δημιουργία και εγκατάσταση ενός νέου πιστοποιητικού SSL
για το Origin Server.
Υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης διαφορετικών τύπων πιστοποιητικού ανάλογα με τον τρόπο
χρήσης του διακομιστή. Οι παρακάτω προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για τη δημιουργία ενός
πιστοποιητικού SSL για το Origin Server:
• Μια επίσημη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, όπως GlobalSign, Thawte, Comodo,

EssentialSSL, Symantec, DigiCert ή LetsEncrypt (ενδεχομένως με αμοιβή)
• Ένα πιστοποιητικό με υπογραφή
• Η δική σας αρχή έκδοσης πιστοποιητικού SSL

Δημιουργία νέου πιστοποιητικού SSL
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5.2.1 Σχετικά με τα πιστοποιητικά SSL

Χρήση επίσημης Certification Authority (Αρχή πιστοποίησης)

Χρησιμοποιώντας μια επίσημη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών προσφέρει το πλεονέκτημα ότι η
διαμόρφωση είναι απαραίτητη μόνο στον διακομιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνομα Origin Server (όνομα υπολογιστή των Windows) και το όνομα του
διακομιστή που είναι καταχωρημένο στον διακομιστή DNS πρέπει να είναι το ίδιο. 

Στους υπολογιστές-πελάτες, τα περισσότερα επίσημα πιστοποιητικά εγκρίνονται αυτομάτως
(ενημερώσεις μέσω των ενημερώσεων του λογισμικού από το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα).
Επιπλέον, το επίσημο πιστοποιητικό προτιμάται λόγω της ενισχυμένης ασφάλειας και αξιοπιστίας,
κυρίως εάν ο διακομιστής συνδέεται με δημόσια δίκτυα ή το Internet.
Κατά την αποστολή αιτήματος για πιστοποιητικό, η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών απαιτεί
συγκεκριμένα βήματα για να επαληθευτεί ότι το άτομο που ζητά το πιστοποιητικό έχει το δικαίωμα
να ζητήσει ένα πιστοποιητικό για τον αντίστοιχο τομέα.

Χρήση αυθυπόγραφου πιστοποιητικού

Παρόλο που προτιμάται ένα πιστοποιητικό με επίσημη υπογραφή λόγω της ενισχυμένης
ασφάλειας και αξιοπιστίας, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν τη
χρήση αυθυπόγραφου πιστοποιητικού. Για παράδειγμα, ένα αυθυπόγραφο πιστοποιητικό
ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί εάν ο διακομιστής ή ο υπολογιστής-πελάτης δεν έχει σύνδεση
Internet.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείται αυθυπόγραφο πιστοποιητικό, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται
ότι το CA γνωστοποιείται στον υπολογιστή-πελάτη που συνδέεται με αυτό. 

Ωστόσο, ορισμένες συσκευές ή προγράμματα περιήγησης, όπως το Apple iPad, δεν επιτρέπουν
τη σύνδεση σε απομακρυσμένους σταθμούς όταν χρησιμοποιούνται αυθυπόγραφα πιστοποιητικά
SSL. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιείται ένα πιστοποιητικό από τη δική σας αρχή
έκδοσης πιστοποιητικών SSL ή ένα πιστοποιητικό SSL επίσημης υπογραφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα προγράμματα περιήγησης (π.χ. Firefox) διαθέτουν δική τους κατάστημα
πιστοποιητικών που είναι διαφορετικό από το κατάστημα πιστοποιητικών των Windows. 

Χρήση της δικής σας αρχής έκδοσης πιστοποιητικών SSL

Οι αυτοδιαχειριζόμενες αρχές πιστοποίησης SSL για εφαρμογές intranet υπάρχουν ήδη για πολλά
δίκτυα. Πολλές από αυτές τις αρχές πιστοποίησης έχουν δημιουργηθεί με βάση τις Active
Directory Certificate Services (Υπηρεσίες πιστοποίησης ενεργού καταλόγου) ή το OpenSSL.
Η δημιουργία της δικής σας αρχής έκδοσης πιστοποιητικών SSL είναι δωρεάν. Ωστόσο, η
προσπάθεια, ο χρόνος και οι γνώσεις που απαιτούνται για την αρχική διαμόρφωση είναι υψηλές
στην αρχή (για την πρώτη εφαρμογή) έναντι ενός αυθυπόγραφου πιστοποιητικού.
Το πλεονέκτημα είναι ότι το πιστοποιητικό ρίζας στους υπολογιστές-πελάτες πρέπει να εισαχθεί
μόνο στην πρώτη εφαρμογή intranet. Κάθε επιπλέον πιστοποιητικό SSL δεν απαιτεί πρόσθετη
προσαρμογή στους υπολογιστές-πελάτες καθώς ήδη εκλαμβάνεται ως αξιόπιστο από το
πιστοποιητικό βάσης.
Το πιστοποιητικό SSL καθώς και το πιστοποιητικό βάσης πρέπει να διανέμονται αυτόματα μέσω
των Active Directory Services (Υπηρεσίες ενεργού καταλόγου) (με χρήση Group Policies
[Πολιτικές ομάδας] ή δέσμης ενεργειών).

Ισχύς των πιστοποιητικών SSL

Τα πιστοποιητικά SSL έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος. Η ευθύνη παρακολούθησης της
ημερομηνίας λήξης έγκειται στον διαχειριστή του διακομιστή Origin Server. 
Όταν χρησιμοποιούνται επίσημα πιστοποιητικά, η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών SSL συνήθως
στέλνει υπενθύμιση σε μια καταχωρημένη διεύθυνση email τρεις μήνες πριν τη λήξη του
πιστοποιητικού. Όταν χρησιμοποιούνται αυθυπόγραφα πιστοποιητικά ή τις δικές σας αρχές
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έκδοσης πιστοποιητικών SSL, θα πρέπει να καθορίζεται μια υπενθύμιση προθεσμίας πριν την
ημερομηνία λήξης.

Πίνακας για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή κατάλληλου πιστοποιητικού

Χαρακτηριστικά / πε-
ριορισμοί

Προσπάθεια
δημιουργίας

Προσπάθεια
διανομής

Κόστος

Αυθυπόγραφο
πιστοποιητικό

• Το πιστοποιητικό
πρέπει να διαμορφω-
θεί στους υπολογι-
στές-πελάτες

• Μη κατάλληλο για
iPad

Χαμηλή Μέση Κανένα

Η δική σας αρχή
έκδοσης
πιστοποιητικού
SSL

Η αρχή έκδοσης πιστο-
ποιητικών πρέπει να
ρυθμιστεί στους υπολο-
γιστές-πελάτες με το
πρώτο πιστοποιητικό

Υψηλή Χαμηλή Κανένα

Επίσημη αρχή
έκδοσης πιστο-
ποιητικών

• Κατά την παραγγε-
λία, απαιτείται επαλή-
θευση της εξουσιοδό-
τησης

• Απαιτείται σύνδεση
Internet

Μέση
Χαμηλή (μόνο
στον διακομι-
στή)

Ανάλογα με την
περίοδο ισχύος
και τον πάροχο,
περίπου €20-180
ετησίως

Για περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Σχετικά με τα πιστοποιητικά SSL
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5.2.2 Χρήση επίσημης Certification Authority (Αρχή πιστοποίησης)

Γενικές πληροφορίες

Μια επίσημη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών μπορεί να παρέχει τη δημιουργία και τη σύνταξη ενός
πιστοποιητικού. Ανάλογα με την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών και τον τύπο του πιστοποιητικού,
πρέπει να πραγματοποιηθούν διάφορα βήματα εργασιών.
Αυτή είναι η τυπική διαδικασία από την επιλογή έως την εγκατάσταση του πιστοποιητικού:

Απαιτούμενα βήματα Διαδικασία

Επιλογή πιστοποιητι-
κού

• Επιλογή κατάλληλου πιστοποιητικού (π.χ. standard, wild card)
• Καθορισμός του τρόπου επικύρωσης της εξουσιοδότησης (π.χ. επικύ-
ρωση τομέα, οργανισμού, εκτεταμένη εξουσιοδότηση)

• Καθορισμός της περιόδου ισχύος

Υποβολή αιτήματος

• Υποβολή αιτημάτων Certificate Signing Requests (Αιτήματα υπογρα-
φής πιστοποιητικών) (CSR): με αυτό το ψηφιακό αίτημα απαιτείται ο
καθορισμός χαρακτηριστικών συγκεκριμένου πελάτη (π.χ. το πλήρως
εγκεκριμένο όνομα διακομιστή στον τομέα, όνομα του υπευθύνου επι-
κοινωνίας, διεύθυνση email)

• Ένα CSR μπορεί να δημιουργηθεί απευθείας τόσο στο Origin Server
όσο και στην αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (auto-CSR)

Επαλήθευση εξουσιο-
δότησης

• Ανάλογα με τον πάροχο, υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι μηχανισμοί
για επαλήθευση, εφόσον ο αιτών έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση για
πιστοποιητικό για τον συγκεκριμένο τομέα

• Με την πιο συχνή προσέγγιση, την επικύρωση τομέα, αποστέλλεται
ένα email μαζί με ένα σύνδεσμο στον postmaster του αντίστοιχου το-
μέα

Πληρωμή Μπορεί να προκύψουν διάφορα έξοδα ανάλογα με τον επιλεγμένο πά-
ροχο, την προσέγγιση και την περίοδο ισχύος

Λήψη πιστοποιητικού

• Η λήψη του πιστοποιητικού πρέπει να γίνει από την αρχή έκδοσης πι-
στοποιητικών μέσω ασφαλούς σύνδεσης Internet

• Συνήθως το πιστοποιητικό είναι κρυπτογραφημένο με κωδικό πρό-
σβασης που μπορεί να εκχωρηθεί ελεύθερα στην αίτηση πιστοποιητι-
κού

Εγκατάσταση πιστο-
ποιητικού Το πιστοποιητικό μπορεί πλέον να εγκατασταθεί στο Origin Server

Έγκυρα/συνιστώμενα πιστοποιητικά για το Origin Server

Όλα τα πιστοποιητικά του τύπου TLS/SSL θεωρούνται κατάλληλα. Αυτά τα πιστοποιητικά γενικά
χρησιμοποιούνται για την προστασία των διακομιστών στο διαδίκτυο.
Το Origin Server υποστηρίζει επίσης πιστοποιητικά SSL τύπου wild card που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την προστασία διαφόρων διακομιστών, υποτομέων ή ακόμη και για την
προστασία ενός ολόκληρου τομέα.
Σε γενικές γραμμές, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο πιστοποιητικά που έχουν δημιουργηθεί
μηχανισμούς SHA-2 τουλάχιστον και έχουν ελάχιστο μήκος κλειδιού 2.048 bit.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη σύνταξη πιστοποιητικών

Οι πάροχοι των επίσημων αρχών έκδοσης πιστοποιητικών προσφέρουν επιπλέον τεχνικές
πληροφορίες μέσω των αντίστοιχων ιστότοπων:
• 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
• GeoTrust: https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index.html
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• 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

Χρήση επίσημης Certification Authority (Αρχή πιστοποίησης)
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5.2.3 Δημιουργία αυθυπόγραφου πιστοποιητικού SSL

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αυθυπόγραφο πιστοποιητικό SSL εάν έχετε προνόμια
διαχειριστή.

Πώς να δημιουργήσετε ένα αυθυπόγραφο πιστοποιητικό

Βήμα

1. Συνδεθείτε στο Origin Server ως τοπικός διαχειριστής.

2. Εκκινήστε το Windows PowerShell (δεξί κλικ στο εικονίδιο PowerShell) και επιλέξτε Run
as Administrator (Εκτέλεση ως διαχειριστής).

3.

Εκτελέστε την παρακάτω εντολή για να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" -
CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλάξτε την παράμετρο -DnsName στο FQDN του Origin Server.
 

Με αυτή την εντολή δημιουργείται ένα αυθυπόγραφο πιστοποιητικό με τον αλγόριθμο
hashing SHA-2.

Παραδείγματα PowerShell για αυθυπόγραφα πιστοποιητικά εξαγωγής και εισαγωγής

Εξαγωγή πιστοποιητικού σε αρχείο:

Εικόνα 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
Εισαγωγή πιστοποιητικού από αρχείο (π.χ. σε υπολογιστή-πελάτη ή διαφορετικό διακομιστή):
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Εικόνα 80  

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

Δημιουργία αυθυπόγραφου πιστοποιητικού SSL
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5.2.4 Ενεργοποίηση πιστοποιητικού για RDP, TS Gateway και Ericom HTML5

Γενικές πληροφορίες

Για την ενεργοποίηση του πιστοποιητικού απαιτούνται προνόμια διαχειριστή. Η μέθοδος για την
ενεργοποίηση πιστοποιητικού εξαρτάται από τη διαμόρφωση του διακομιστή σας.

Πώς γίνεται η ενεργοποίηση πιστοποιητικού

Για να ενεργοποιήσετε ένα πιστοποιητικό, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

Βήμα

1. Συνδεθείτε στο Origin Server ως τοπικός διαχειριστής.

2. Με την εφαρμογή αναζήτησης αρχείων, ανοίξτε τον κατάλογο:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. Σε αυτό τον κατάλογο, εκκινήστε τη δέσμη εντολών PowerShell
ChangeOriginServerCertificate.ps1
με δεξί κλικ και επιλέγοντας Run PowerShell (Εκτέλεση PowerShell).

4. Στο Windows PowerShell που έχει ανοίξει, επιλέξτε το πιστοποιητικό από τη λίστα που θέ-
λετε να ενεργοποιήσετε για το Origin Server.

5. Πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο αριθμό του πιστοποιητικού στο πεδίο Enter selection
(Εισαγωγή επιλογής).

6. Η δέσμη εντολών διαμορφώνει και ενεργοποιεί το επιλεγμένο πιστοποιητικό για το Origin
Server.
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5.2.5 Μεταβίβαση του πιστοποιητικού σε υπολογιστές-πελάτες

Μη αυτόματη εγκατάσταση ή αυτόματη διανομή αυθυπόγραφων πιστοποιητικών SSL

Για να εγκαταστήσετε μη αυτόματα ένα αυθυπόγραφο πιστοποιητικό, συνδεθείτε σε έναν
υπολογιστή-πελάτη με τα στοιχεία σύνδεσή σας.
• Εάν ένας υπολογιστής χρησιμοποιείται από αρκετούς χρήστες, τα βήματα πρέπει να
επαναληφθούν για κάθε χρήστη (Επιλογή 1).

• Όταν χρησιμοποιούνται πολλοί κοινόχρηστοι υπολογιστές-πελάτες, συνιστάται αυτόματη
διανομή για κάθε πολιτική Active Directory (Επιλογή 2).

Πώς γίνεται η μη αυτόματη εγκατάσταση αυθυπόγραφων πιστοποιητικών

Βήμα

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (π.χ. στο Internet Explorer) και καταχω-
ρήστε τη διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) του Origin Server.
Εμφανίζεται η προειδοποίηση πιστοποιητικού ασφάλειας.

2. Επιλέξτε Continue to this website (not recommended) (Συνέχεια στην τοποθεσία στο
διαδίκτυο (δεν συνιστάται)).
Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης Origin Server.

3. Επιλέξτε Certificate error (Σφάλμα πιστοποιητικού) στη γραμμή διεύθυνσης του προ-
γράμματος περιήγησης.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Untrusted Certificate (Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό).

4. Επιλέξτε View certificates (Προβολή πιστοποιητικών).
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Certificate (Πιστοποιητικό).

5. Επιλέξτε Install Certificate... (Εγκατάσταση πιστοποιητικού...).
Εκκινείται το Certificate Import Wizard (Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού).
Ακολουθήστε τα βήματα για τη λήψη του πιστοποιητικού και, στη συνέχεια επιλέξτε Finish
(Ολοκλήρωση).

6. Εμφανίζεται το Security Warning (Προειδοποίηση ασφαλείας).
Επιβεβαιώστε την εξαίρεση ασφαλείας επιλέγοντας Yes (Ναι).

7. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Επιλέξτε OK.

8. Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης και έπειτα ανοίξτε το ξανά.
Η προειδοποίηση ασφαλείας δεν εμφανίζεται πλέον και θα πρέπει να εμφανιστεί ένα σύμ-
βολο κλειδαριάς. Εάν επιλέξετε την κλειδαριά, η κατάσταση πιστοποιητικού εμφανίζεται
ως OK.

Πώς γίνεται η αυτόματη διανομή σύμφωνα με την Active Directory Policy (Ενεργή πολιτική καταλόγων)

Για τη δυνατότητα διανομής του αυθυπόγραφου πιστοποιητικού σε όλους τους υπολογιστές-
πελάτες μέσω της πολιτικής ομάδας τομέα, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη λήψη του
πιστοποιητικού από τον διακομιστή. Για τον σκοπό αυτόν, συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή-πελάτη
που είναι συνδεδεμένος στο Origin Server και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (π.χ. στο Internet Explorer) και καταχω-
ρήστε τη διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) του Origin Server.
Εμφανίζεται η προειδοποίηση πιστοποιητικού ασφάλειας.

Μεταβίβαση του πιστοποιητικού σε υπολογιστές-πελάτες
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Βήμα

2. Επιλέξτε Continue to this website (not recommended) (Συνέχεια στην τοποθεσία στο
διαδίκτυο (δεν συνιστάται)).
Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης Origin Server.
Επιλέξτε Certificate error (Σφάλμα πιστοποιητικού) στη γραμμή διεύθυνσης του προ-
γράμματος περιήγησης.

3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Untrusted Certificate (Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό).

4. Επιλέξτε View certificates (Προβολή πιστοποιητικών).
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Certificate (Πιστοποιητικό).

5. Επιλέξτε την καρτέλα Details (Λεπτομέρειες) και, στη συνέχεια επιλέξτε Copy to File
(Αντιγραφή σε αρχείο).
Εκκινείται το Certificate Import Wizard (Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού).
Ακολουθήστε τα βήματα για τη λήψη του πιστοποιητικού και, στη συνέχεια επιλέξτε Finish
(Ολοκλήρωση).

6. Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Επιλέξτε OK.

7. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Certificate (Πιστοποιητικό) επιλέγοντας OK.
Το πιστοποιητικό που έχει εξαχθεί εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας.

Διανομή του πιστοποιητικού

Μετά την εξαγωγή του πιστοποιητικού, πρέπει να γίνει αντιγραφή του.

Επιλογές

Συνδεθείτε στον ελεγκτή τομέα και ανοίξτε το
Group Policy Editor (Πρόγραμμα επεξεργα-
σίας πολιτικής ομάδας)

Εισαγάγετε το πιστοποιητικό στο:
Computer Configuration (Διαμόρφωση υπο-
λογιστή) > Policies (Πολιτικές) > Windows
Settings (Ρυθμίσεις των Windows) > Security
Settings (Ρυθμίσεις ασφαλείας) > Public Key
Policies (Πολιτικές δημόσιου κλειδιού) >
Trusted Root Authorities (Αξιόπιστες αρχές
έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας)

Καταχώρηση στον ελεγκτή τομέα
Σύνδεση με επαρκή προνόμια και εργασία με
το Group Policy Management (Διαχείριση πολι-
τικής ομάδας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση Authenticated Users
(Επαληθευμένοι χρήστες) η πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους υπολογιστές στον τομέα. 
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Πώς να ελέγξετε ένα GPO που έχει δημιουργηθεί ή διαμορφωθεί πρόσφατα

Εικόνα 81  

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε ένα Group Policy Object (Αντικείμενο πολιτικής ομάδας)
εκτελείται σε ελεγκτή τομέα των Windows. Η αλλαγή αντιγράφεται στο Active Directory εντός 120
λεπτών ανάπτυξης.
Εάν θέλετε να ελέγξετε ένα GPO που έχει δημιουργηθεί ή διαμορφωθεί πρόσφατα από τον
υπολογιστή-πελάτη αμέσως μετά τη δημιουργία, χρησιμοποιήστε την εντολή gpupdate /force.
Με αυτή την εντολή ενεργοποιείται αμέσως η διαδικασία ενημέρωσης.

Βήμα

Συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή-πελάτη και ενημερώστε τις πολιτικές με τη γραμμή εντολής:
gpupdate /force

Μεταβίβαση του πιστοποιητικού σε υπολογιστές-πελάτες
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5.2.6 Ασφαλής πρόσβαση στο Origin Server στην πύλη διαδικτύου

Γενικές πληροφορίες

Για μια πιο ασφαλή σύνδεση στο Origin Server χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο
κρυπτογραφημένης μεταφοράς υπερκειμένου (https).
Μετά την αλλαγή του πιστοποιητικού, η πύλη Origin Server πρέπει πάντα να δέχεται κλήσεις από
το αντίστοιχο FQDN για το οποίο δημιουργήθηκε το νέο πιστοποιητικό.
Για παράδειγμα: https://<όνομαδιακομιστή>
Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι σύνδεσμοι πρέπει να ενημερωθούν με τη νέα διεύθυνση URL.

Πώς γίνεται η ανακατεύθυνση νέων διευθύνσεων URL σε προηγούμενη διεύθυνση/σύντομη ονομασία του
διακομιστή (προαιρετικό)

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βήματα για τον ορισμό μιας ανακατεύθυνσης για τη
διεύθυνση URL του Origin Server URL από την διεύθυνση URL, που περιλαμβάνει τώρα το
FQDN (π.χ. originserver.<όνομαδιακομιστή>) σε μια προηγούμενη διεύθυνση, όπως το
originserver.

Βήμα

1. Συνδεθείτε στον διακομιστή Origin Server μέσω του RDP ως χρήστης με προνόμια τοπι-
κού διαχειριστή.

2. Εκκινήστε το IIS Manager (Πρόγραμμα διαχείρισης IIS).

3. Αναπτύξτε το στοιχείο που ανήκει στον διακομιστή σας (FQDN). Κάντε δεξί κλικ στο Sites
(Τοποθεσίες) και επιλέξτε Add Website… (Προσθήκη ιστότοπου...).

4. Στο παράθυρο διαλόγου Add Website (Προσθήκη ιστότοπου):
• Ορίστε το Site name/former address (Όνομα τοποθεσίας/προηγούμενη διεύθυνση)

(π.χ. originserver)
• Ορίστε το Physical path (Φυσική διαδρομή) (π.χ. δημιουργία καταλόγου με το Create

Folder (Δημιουργία φακέλου), ή δημιουργία κενού φακέλου στη διαδρομή Brainlab)
• Ορίστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή (π.χ. origin)

5. Επιβεβαιώστε με το OK.

6. Στο IIS Manager (Πρόγραμμα διαχείρισης IIS), κάντε δεξί κλικ στον ιστότοπο που έχει δη-
μιουργηθεί πρόσφατα (π.χ. origin).
• Επιλέξτε Edit Bindings… (Επεξεργασία Bindings...)
• Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) για να δημιουργήσετε ένα https binding για το origin
• Αλλάξτε τον τύπο σε https και επιλέξτε το πιστοποιητικό SSL που δημιουργήθηκε
πρόσφατα

7. Επιβεβαιώστε με το OK.

8. Επιλέξτε ξανά origin και δημιουργήστε ένα HTTP Redirect (Ανακατεύθυνση HTTP) στο
IIS Manager (Πρόγραμμα διαχείρισης IIS).

9. Διαμορφώστε τις παραμέτρους για το HTTP Redirect (Ανακατεύθυνση HTTP).
Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για Redirect requests to this destination (Ανακατεύ-
θυνση αιτημάτων σε αυτό τον προορισμό) και πληκτρολογήστε μια θέση προορισμού στο
πεδίο κειμένου.
Η θέση προορισμού εξαρτάται από το FQDN του διακομιστή:
• Το origin είναι το σύντομο όνομα του διακομιστή, <όνοματομέα> είναι το πρότυπο
όνομα τομέα

• Το $S$Q επιτρέπει τη διατήρηση των παραμέτρων (π.χ. QuickStartApp) κατά τη διάρ-
κεια της ανακατεύθυνσης

10. Στο επάνω μέρος της δεξιάς στήλης, επιλέξτε Apply (Εφαρμογή).
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Βήμα

11. Ελέγξτε τη διαμόρφωση με τα εξής:
http://origin -> https://origin.<όνοματομέα>
https://origin -> https://origin.<όνοματομέα>

Ασφαλής πρόσβαση στο Origin Server στην πύλη διαδικτύου
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5.3 Διαμόρφωση IHE

Δημιουργία ενός συνδέσμου IHE

Το IHE παρέχει ένα πρότυπο για την κοινή χρήση πληροφοριών υγείας. Ένας σύνδεσμος IHE
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση δεδομένων ασθενούς.
Πριν από τη διαμόρφωση ενός συνδέσμου IHE, διαβάστε το πρότυπο IHE: http://www.ihe.net/
uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πραγματοποιείται σύνδεση στο σύστημα μέσω ενός συνδέσμου IHE, εμφανίζεται
μόνο ο καθορισμένος ασθενής. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση άλλων ασθενών. 

Σύνταξη συνδέσμου

Η δομή ενός συνδέσμου είναι ως εξής:
https://<θέση>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Τιμή Σημειώσεις

https://<θέση> Ο διακομιστής ΙHE στον οποίο θέλετε να συν-
δεθείτε.

IHEInvokeImageDisplay Με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

requestType
Με διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Πιθανές τιμές:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue Οι διαθέσιμες παράμετροι για κάθε τύπο παρα-
τίθενται ακολούθως.

Για παράδειγμα:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Σε περίπτωση μη εντοπισμού εξέτασης/ασθενή ή εάν δεν υπάρχει στο PACS, εμφανίζεται το
σφάλμα 404 Not Found (404 Δεν βρέθηκε).

Πολλαπλές παράμετροι

Εάν θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση πολλαπλών τιμών για μία παράμετρο (π.χ. multiple
StudyUID), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
• Μια προεπιλεγμένη μέθοδο του προτύπου IHE χρησιμοποιώντας κόμμα για να διαχωρίσετε τις
τιμές αναζήτησης, ή

• Να επαναλάβετε την παράμετρο διαχωρίζοντας τα ζεύγη τιμών με το σύμβολο &.
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς χρησιμοποιούνται οι δύο αυτές διαφορετικές μέθοδοι:
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,...

Παράμετροι για τύπο αιτήματος = PATIENT

Σε αυτόν τον πίνακα περιγράφονται οι παράμετροι για τον τύπο αιτήματος PATIENT σε σύνδεσμο
IHE που υποστηρίζεται από το Origin Server. Αυτός ο πίνακας περιέχει ορισμένες αναφορές από
τον πίνακα 4.106.4.1.2-1 στο πρότυπο IHE.
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Παράμετρος REQ Περιγραφή Σημειώσεις

PatientID R

Προσδιορίζει τον συμμετέχο-
ντα στις μελέτες για τον οποίο
υποβάλλεται το αίτημα. Η τιμή
θα πρέπει να περιλαμβάνει
στοιχεία ταυτοποίησης της αρ-
χής εκχώρησης.

Θα πρέπει να έχει μορφή ως
τύπος δεδομένων HL7® CX
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
που ορίζονται για τη συναλ-
λαγή τύπου Patient Identity
Feed (βλ. ITI TF-2a:
3.8.4.1.2.3).

patientName O

Συμβάλλει στον προσδιορισμό
του συμμετέχοντα στις μελέτες
για τον οποίο υποβάλλεται το
αίτημα, σε περίπτωση μη ανα-
γνώρισης του patientID.

Απαιτείται κωδικοποίηση στη
μορφή DICOM PN.

lowerDateTime O
Χρησιμοποιείται για τον περιο-
ρισμό της παλαιότερης ημερο-
μηνίας/ώρας της εξέτασης.

Απαιτείται κωδικοποίηση στη
μορφή XML primitive
dateTime.

upperDateTime O
Χρησιμοποιείται για τον περιο-
ρισμό της πιο πρόσφατης ημε-
ρομηνίας/ώρας της εξέτασης.

Απαιτείται κωδικοποίηση στη
μορφή XML primitive
dateTime.

mostRecentResults O

Ο αριθμός των πιο πρόσφα-
των μελετών που πρέπει να
συμπεριληφθούν στην απά-
ντηση.

Η παράλειψη αυτής της πα-
ραμέτρου σημαίνει ότι ο δια-
κομιστής θα αποφασίσει για
τον αριθμό των αποτελεσμά-
των που θα επιστρέψει.

modalitiesInStudy O

Αυτό το χαρακτηριστικό προ-
σδιορίζει μία ή περισσότερες
λειτουργίες για τις οποίες απο-
στέλλεται το αίτημα, με τιμές
DICOM Modality που διαχωρί-
ζονται με κόμμα.

Επιλέγει οποιαδήποτε εξέτα-
ση που περιέχει μια σειρά με
οποιαδήποτε από τις καθο-
ρισμένες τιμές λειτουργίας.

Παράμετροι για τύπο αιτήματος = STUDY

Σε αυτόν τον πίνακα περιγράφονται οι παράμετροι για τον τύπο αιτήματος STUDY σε σύνδεσμο
IHE που υποστηρίζεται από το Origin Server. Αυτός ο πίνακας περιέχει ορισμένες αναφορές από
τον πίνακα 4.106.4.1.2-2 στο πρότυπο IHE.

Παράμετρος REQ Περιγραφή Σημειώσεις

studyUID C
Προσδιορίζει μία ή περισσότε-
ρες μελέτες DICOM για τις
οποίες αποστέλλεται το αίτημα.

Περιέχει μια λίστα τιμών
Study Instance UID που δια-
χωρίζονται με κόμμα.

accessionNumber C
Προσδιορίζει μία ή περισσότε-
ρες μελέτες DICOM για τις
οποίες αποστέλλεται το αίτημα.

Περιέχει μια λίστα τιμών
Accession Number που δια-
χωρίζονται με κόμμα. Απαι-
τείται εάν δεν υπάρχει
studyUID, διαφορετικά δεν
πρέπει να υπάρχει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δύο επιπλέον παράμετροι (diagnosticQuality, keyImagesOnly) υποστηρίζονται από το
πρότυπο IHE αλλά όχι από το Origin Server. 

Παράμετροι για τύπο αιτήματος = viewerType

Μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη εφαρμογή που ενεργοποιείται με τον καθορισμένο
ασθενή, το οποίο εξαρτάται από τις διαθέσιμες εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στον
διακομιστή και στη διαμόρφωση συγκεκριμένου πελάτη του σεναρίου ενοποίησης.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες.

Διαμόρφωση IHE
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5.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης

Προβλεπόμενο κοινό

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων απευθύνονται σε
διαχειριστές διακομιστών, για να τους βοηθήσουν με τις συνήθεις ερωτήσεις που μπορεί να
προκύψουν κατά τη χρήση του Origin Server.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο Origin Server

Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Μετά την καταχώρηση της
διεύθυνσης URL του Origin
Server δεν γίνεται φόρτωση
της σελίδας. 

Η διεύθυνση URL πρέπει να επιλυθεί μέσω DNS ή πρέπει να
καταχωρηθεί στο τοπικό αρχείο κεντρικού υπολογιστή στον
υπολογιστή. Εκτελέστε λειτουργία ping στο όνομα του διακομι-
στή και επαληθεύστε ότι το όνομα μπορεί να επιλυθεί σε
διεύθυνση IP.
Πρέπει να υπάρχει σύνδεση δικτύου μεταξύ του υπολογιστή-
πελάτη και του διακομιστή. Ο διακομιστής πρέπει να ανταπο-
κριθεί στη λειτουργία ping στη διεύθυνση IP του διακομιστή. Σε
ορισμένα δίκτυα το ICMP είναι απενεργοποιημένο και η
λειτουργία ping δεν διέρχεται.
Το τείχος προστασίας δεν πρέπει να αποκλείει τη θύρα 443.
Βεβαιωθείτε ότι µπορείτε να συνδεθείτε µε τη θύρα 443 µέσω
telnet.

Η αρχική σύνδεση στο Origin
Server καθυστερεί πολύ (15-20
δευτερόλεπτα). Δεν εμφανίζεται
κανένα σφάλμα ή προειδοποίη-
ση. 

Κατά τη σύνδεση SSL, ελέγχεται η ανάκληση όλων των πιστο-
ποιητικών που περιλαμβάνουν αρχές έκδοσης πιστοποιητικών
ρίζας. 
Εάν ο υπολογιστής-πελάτης δεν έχει σύνδεση στο Internet, οι
έλεγχοι ανάκλησης αποτυγχάνουν μετά τη λήξη του χρονικού
ορίου. Για να αποφύγετε την καθυστέρηση αυτή, οι έλεγχοι
ανάκλησης πρέπει να απενεργοποιηθούν.

Κατά το άνοιγμα της πύλης
Origin Server, βλέπω μια
προειδοποίηση ότι το πιστο-
ποιητικό δεν είναι έγκυρο.

Στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, κάντε κλικ στο σύμ-
βολο της κλειδαριάς για να δείτε για ποιο λόγο το πιστοποιητικό
θεωρήθηκε μη έγκυρο. Οι πιθανές αιτίες είναι:
• Το κοινό όνομα του πιστοποιητικού δεν αντιστοιχεί στο όνομα
του διακομιστή στο διαδίκτυο. Αλλάξτε το επιλυμένο όνομα
στο DNS ή το αρχείο κεντρικού υπολογιστή ή αλλάξτε το πι-
στοποιητικό στο Origin Server (επικοινωνήστε με την τεχνι-
κή υποστήριξη της Brainlab).

• Λείπει ένας σύνδεσμος στη λίστα των Certification
Authorities (Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών). Συνδέστε τον
υπολογιστή-πελάτη στο Internet έτσι ώστε να μπορέσει να γί-
νει ενημέρωση των Certification Authorities (Αρχές έκδοσης
πιστοποιητικών).

• Το πιστοποιητικό είναι μη ενημερωμένο και απαιτείται ανα-
νέωση. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab για ανανέωση του πιστοποιητικού.

Πραγματοποιήστε τη λήψη και εγκατάσταση του πιστοποιητι-
κού για να μην εμφανίζεται αυτή η προειδοποίηση.
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Σύνδεση στο Origin Server

Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Βλέπω τη σελίδα Login, αλλά
δεν μπορώ να συνδεθώ.

Πρέπει να καταχωρήσετε έναν έγκυρο χρήστη τομέα ή έναν
έγκυρο τοπικό χρήστη στο πεδίο User name. Εάν η σύνδεση
με ένα όνομα χρήστη τομέα αποτυχαίνει, προσπαθήστε να
συνδεθείτε στον υπολογιστή-πελάτη των Windows σας. Δεν
πρέπει να εμφανίζεται προειδοποίηση ότι ο κωδικός πρόσβα-
σης έχει λήξει.
Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον τοπικό υπολογιστή σας,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή του τμήματος ΙΤ σας για επα-
ναφορά των διαπιστευτηρίων χρήστη σας.

Μετά τη σύνδεση, δεν βλέπω
κανένα πλήκτρο εφαρμογής.

Ο λογαριασμός σας δεν έχει εξουσιοδοτηθεί για χρήση του
Origin Server. Ο λογαριασμός σας πρέπει να προστεθεί στην
ομάδα OriginUsers.
Εάν αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε όλους τους χρήστες,
η ρύθμιση παραμέτρων της User Management (Διαχείρισης
χρηστών) δεν έχει γίνει σωστά.

Μετά τη σύνδεση, βλέπω μια
προειδοποίηση ότι η ανάλυση
οθόνης δεν επαρκεί.

Απαιτείται μια ελάχιστη ανάλυση οθόνης για κάθε διαμορφωμέ-
νη εφαρμογή.
Η συνεδρία θα ξεκινήσει αν η ανάλυση δεν επαρκεί, αλλά θα
βλέπετε γραμμές κύλισης σε κάθε πλευρά της εφαρμογής. Η
εμφάνιση των ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων δεν μετα-
βάλλεται ούτε παραμορφώνεται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης
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5.4.1 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις εφαρμογές του Origin Server

Συνήθεις ερωτήσεις για τη λειτουργικότητα των εφαρμογών

Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Αφού κάνετε κλικ σε ένα πλήκ-
τρο εφαρμογής, η εφαρμογή
δεν ξεκινά.

Ο χρήστης πρέπει να προστεθεί στην ομάδα Remote Desktop
Users (Χρήστες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας). Αυτό
μπορεί να γίνει απευθείας ή μέσω μιας ομάδας της υπηρεσίας
καταλόγου Active Directory.

Ο μέγιστος αριθμός των διαθέ-
σιμων συνεδριών που εμφανί-
ζονται στην πύλη του Origin
Server είναι μικρότερος από
τον αριθμό των αγορασµένων
αδειών.

οι διακομιστές βρίσκονται εκτός λειτουργίας ή δεν είναι προ-
σπελάσιμοι μέσω του δικτύου.
Ελέγξτε το αρχείο διαμόρφωσης παραμέτρων του Origin
Server για να ελέγξετε αν περιλαμβάνονται όλοι οι διακομιστές
και αν η εξισορρόπηση φόρτου είναι ενεργοποιημένη.

Το Client Check εμφανίζει
σφάλμα για το στοιχείο Remote
Desktop Connection (Σύνδε-
ση απομακρυσμένης επιφά-
νειας εργασίας).

Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να εμφανιστεί αν χρησιμοποιείτε δια-
φορετικό πρόγραμμα περιήγησης από τον Internet Explorer.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και
ασφαλείας σύμφωνα με τη διαδικασία.

Απόδοση εφαρμογών

Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Η απόδοση της επιλεγμένης
εφαρμογής είναι αργή.

Στην πύλη Origin Server, ελέγξτε πόσες συνεδρίες εκτελού-
νται. Εάν εκτελούνται πάρα πολλές συνεδρίες, ενδέχεται να
επιβραδυνθεί η απόδοση του διακομιστή. Εάν είναι απαραίτη-
το, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία
Session Manager για να τερματίσουν μη χρησιμοποιούμενες
συνεδρίες που έκλεισαν εσφαλμένα.

Στη σελίδα Client Check, ελέγξτε το στοιχείο Connection
Quality και βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα λήψης και ο χρόνος
ανταπόκρισης επαρκούν.
Εάν η σύνδεσή σας πραγματοποιείται µέσω του τοπικού
δικτύου/intranet και τα αποτελέσματα του Client Check δεν
επαρκούν, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του τµήµατος IT
για βελτιώσεις της σύνδεσης δικτύου. Εάν τα αποτελέσματα
του Client Check επαρκούν, µπορείτε να αυξήσετε την απόδο-
ση της εφαρµογής ενεργοποιώντας τις βελτιστοποιημένες ρυθ-
μίσεις του intranet.
Εάν η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω του Internet, τα προ-
βλήματα απόδοσης που προκαλούνται από μια αργή σύνδεση
Internet ενδέχεται να βελτιωθούν ενεργοποιώντας τις βελτιστο-
ποιημένες ρυθμίσεις του Internet. Επιπλέον, η συνδρομή σε
μια επιλογή «γρήγορης διαδρομής» που προσφέρεται από
πολλές υπηρεσίες παροχής Internet μπορεί επίσης να βελτιώ-
σει το χρόνο ανταπόκρισης.

ORIGIN SERVER: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Origin Data Management 155



Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Η συνεδρία του Origin Server
εκτελείται, αλλά η εφαρμογή
δεν ανοίγει ή εμφανίζεται σφάλ-
μα.

Εάν το Origin Server εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος, διαβά-
στε προσεκτικά το εμφανιζόμενο μήνυμα για μια επεξήγηση. Τα
πιθανά σφάλματα είναι:
• Σφάλμα άδειας χρήσης λόγω πολλών ανοιχτών συνεδριών.
• Οι διαδρομές δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά στο αρχείο δια-
μόρφωσης παραμέτρων του Origin Server.

• Ο χρήστης δεν έχει επαρκή δικαιώματα πρόσβασης στο φά-
κελο εφαρμογών.

• Σε περιβάλλον εξισορρόπησης φόρτου: Πρέπει να έχει εγκα-
τασταθεί πανομοιότυπος υλικός εξοπλισμός διακομιστών ή
πανομοιότυπο αρχείο διαμόρφωσης παραμέτρων VM, κα-
θώς και πανομοιότυπες εκδόσεις λογισμικού του Origin
Server. Όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές πρέπει να βρί-
σκονται στην ίδια διαδρομή εγκατάστασης και τα αρχεία δια-
μόρφωσης παραμέτρων των δύο διακομιστών πρέπει να εί-
ναι πανομοιότυπα.

Η εφαρμογή μου ξεκινά σωστά
μόνο στον έναν διακομιστή.

Βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες με τον ίδιο
τρόπο σε όλους τους διακομιστές στη συστοιχία. Ο φάκελος
εφαρμογών πρέπει να έχει επαρκή δικαιώματα πρόσβασης σε
όλους τους διακομιστές.
Το αρχείο διαμόρφωσης παραμέτρων του Origin Server πρέ-
πει να είναι επίσης πανομοιότυπο σε όλους τους διακομιστές.

Αφού κάνω ένα κλικ σε ένα
πλήκτρο εφαρμογής, εμφανίζε-
ται μια προειδοποίηση πιστο-
ποιητικού.

Διαβάστε τις λεπτομέρειες στο παράθυρο διαλόγου προειδο-
ποίησης. Οι πιθανοί λόγοι για την προειδοποίηση είναι:
• Το αρχείο διαμόρφωσης παραμέτρων του Origin Server
πρέπει να είναι ίδιο µε το «κοινό όνομα» στο πιστοποιητικό.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για
να αλλάξετε το όνομα στον διακομιστή ή το κοινό όνομα. Ο
υπολογιστής-πελάτης πρέπει να μπορεί να επιλύσει τα αλ-
λαγμένα μηνύματα διακομιστών μέσω του DNS ή του αρ-
χείου κεντρικού υπολογιστή.

• Λείπει ένας σύνδεσμος στη λίστα των Certification
Authorities (Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών). Συνδέστε τον
υπολογιστή-πελάτη στο Internet για να γίνει ενημέρωση των
Certification Authorities (Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών).

• Το πιστοποιητικό είναι μη ενημερωμένο και απαιτείται ανα-
νέωση. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab για ανανέωση του πιστοποιητικού.

Κοινή χρήση συνεδρίας και μεταφορά δεδομένων

Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Θέλω να εξαγάγω δεδομένα σε
ή να εισαγάγω δεδομένα από
την τοπική μου μονάδα δίσκου
ή τη μονάδα flash USB, αλλά
δεν βλέπω τις τοπικές μονάδες
δίσκων.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα flash USB είναι συνδεδεμένη πριν ξε-
κινήσετε την απομακρυσμένη συνεδρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ενέργεια δεν υποστηρίζεται εάν χρησιμο-
ποιείτε συνδέσεις HTML5. 

Εάν χρησιμοποιείται αρχείο RDP ή λειτουργία σύνδεσης
ActiveX, οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν τις αφαιρού-
μενες μονάδες στη μονάδα του υπολογιστή πελάτη, ωστόσο η
αφαιρούμενη μονάδα πρέπει να συνδεθεί πριν την έναρξη της
απομακρυσμένης σύνδεσης.

Στο παράθυρο διαλόγου Remote Desktop Connection (Σύν-
δεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας), βεβαιωθείτε ότι
έχετε ενεργοποιήσει το πλαίσιο ελέγχου για εξαγωγή σε τοπικές
μονάδες.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις εφαρμογές του Origin Server
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Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Αφού ξεκινήσω μια συνεδρία,
δεν μπορώ να αντιστοιχίσω μο-
νάδες δικτύου που περιέχουν
δεδομένα ασθενών.

Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει δικαιώματα πρόσβασης για
ανάγνωση και εγγραφή στη μονάδα δικτύου.

Προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στη µονάδα δικτύου
µέσω της διαδροµής Universal Naming Convention (UNC) [Διε-
θνείς κανόνες ονοματοθεσίας (UNC)] (Το κοινό όνομα στο πι-
στοποιητικό δεν είναι το ίδιο με το \\<όνομαδιακομιστή>
\<κοινόχρηστοόνομα>).

Ορισμένες φορές, η δέση ενεργειών σύνδεσης που αντιστοιχί-
ζει μια μονάδα δικτύου σε ένα γράμμα μονάδας οδήγησης είναι
πολύ αργή. Διαμορφώστε τις παραμέτρους της αντιστοίχισης
μονάδων στο αρχείο διαμόρφωσης παραμέτρων του i Origin
Server έτσι ώστε να αντιστοιχίζεται το λογισμικό στη μονάδα
κάθε φορά που ξεκινά μια συνεδρία, αντί για τη δέσμη ενερ-
γειών σύνδεσης.

Κατά την εκκίνηση της λειτουρ-
γίας Κοινής χρήσης συν-
εδρίας, ο προορισμός δεν συν-
δέεται αυτόματα.

Οι πιθανές αιτίες είναι:
• Οι πολιτικές τομέα έχουν αντικαταστήσει τις τοπικές ρυθμί-
σεις παραμέτρων του διακομιστή τερματικού.

• Ο χρήστης της συνεδρίας προορισμού δεν αποδέχθηκε το
αίτημα κοινής χρήσης.

• Σε περιβάλλον εξισορρόπησης φόρτου: Το τείχος προστα-
σίας απέκλεισε την αίτηση κοινής χρήσης της συνεδρίας
στον άλλο διακομιστή. Η συνεδρία προορισμού στη συνέχεια
αποσυνδέεται.

Πιστοποίηση SSL κατά τη χρήση διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο

Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Λαμβάνω προειδοποίηση πι-
στοποιητικού ασφάλειας όταν
ανοίγω μια συνεδρία στο
Google Chrome.

Πιθανές λύσεις:
• Επαληθεύστε τη συμβατότητα του προγράμματος
περιήγησης/OS.

• Δημιουργήστε ένα αυθυπόγραφο πιστοποιητικό σύμφωνα με
τις τοπικές εσωτερικές ρυθμίσεις.

Λαμβάνω προειδοποίηση πι-
στοποιητικού ασφάλειας όταν
ανοίγω μια συνεδρία στο
Firefox.

Το Firefox περιέχει διαφορετική λίστα πιστοποίησης πέραν του
ΛΣ που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να προσθέσετε μη αυτόματα
τον τομέα στη λίστα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώ-
ντας ένα FQDN (<όνομαδιακομιστή>.<τομέας>.com)

Πιστοποίηση SSL κατά τη χρήση συσκευών tablet

Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Λαμβάνω προειδοποίηση πι-
στοποιητικού ασφάλειας όταν
ανοίγω μια συνεδρία στο
Google Chrome.

Πιθανές λύσεις: Εάν το Origin Server χρησιμοποιεί αυθυπό-
γραφο πιστοποιητικό, βεβαιωθείτε ότι η αρχή έκδοσης πιστο-
ποιητικών είναι γνωστή στον υπολογιστή-πελάτη που ελέγχει
το κατάστημα πιστοποιητικών του τοπικού υπολογιστή (Trusted
Certification Authorities [Αξιόπιστες αρχές πιστοποίησης]).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ένα έγκυρο αυθυ-
πόγραφο πιστοποιητικό, στο Google Chrome ια εμφανίζεται πά-
ντα μια προειδοποίηση εάν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει
το όνομα του διακομιστή που είναι συμβατός με το FQDN. 
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Safari για Windows

Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση
της συμβατότητας του προ-
γράμματος περιήγησης/OS στο
Safari για Windows.

Αυτή η διαμόρφωση δεν έχει ελεγχθεί πλήρως.
Για βέλτιστη εμπειρία χρήσης, χρησιμοποιείτε το Internet
Explorer με τα Windows.

Εκτύπωση σε HTML5

Συνήθης ερώτηση Πρόταση

Δεν μπορώ να εκτυπώσω όταν
χρησιμοποιώ σύνδεση HTML5.

Πρέπει να επιλέξετε το Ericom AccessNow Printer από τη λί-
στα των διαθέσιμων εκτυπωτών.
Εάν δεν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή, επικοινωνήστε με την
τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις εφαρμογές του Origin Server
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