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Ky dokument përshkruan të gjitha hapat dhe informacionin e nevojshëm për të instaluar

dhe testuar me sukses softuerin matRad.

Kërkesat e sistemit:

Tutorialet e planit të trajtimit mund të bëhen me sisteme duke filluar nga 2GB RAM.

Për një plan më të detajuar trajtimi dhe rezolucion më real, rekomandojmë 8GB RAM

ose më shumë. Informacion më i detajuar mund të gjendet në:

https://github.com/e0404/matRad/wiki/Minimum-System-Requirements.

Punon në një kompjuter 64-bit për: Windows, Linux & Mac (jo për 32-bit OS).

Instalimi i thjeshtuar i matRad për Masterclass:

Mundësia më e lehtë është përdorimi i aplikacionit matRad standalone (për

Windows) që nuk kërkon MATLAB.

Mund të shkarkohet nga lidhjet e mëposhtme:

● Windows 64-bit:

https://drive.google.com/file/d/1DGCQgSOxjWZuQ68kxJBW7YdFUd_utZf2/vi

ew

● Linux 64-bit:

https://drive.google.com/file/d/1wzdXEfEsR7R2F2E9YaMw9-CdVHhb8I6U/vie

w

● Mac 64-bit:

https://drive.google.com/file/d/1hDS_qoRtPr6wzsNmpprr_d2UdW7d5rPz/vi

ew

Duke hapur lidhjet përkatëse, mund të shkarkohet skedari për softuerin përkatës:

(matRad_installerMac64_v_2_4.dmg, matRad_installerWin64_v_2_4.exe,

matRad_installerLinux64_v_2_4.install )

Pasi skedari matRad të shkarkohet në kompjuterin tuaj, vazhdoni me instalimin, duke

klikuar tek imazhi respektiv varësisht prej sistemit operativ.
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Për Windows 64-bit

Për Windows skedari .exe ka imazhin e mëposhtëm.

Kliko në figurën matRad_installerWin64, do të shfaqet dritarja e mëposhtme.

Pastaj, kliko "Νext" dhe dritarja tjetër do të shpaloset.

Pastaj, zgjidhe folderin në hard disk, ku do të instalohet.



Pastaj kliko në butonin "Install" për të konfirmuar procesin e instalimit.

Pastaj, do të shfaqet shirit që do të tregojë ngarkimin dhe procesin e instalimit.

Pasi të përfundojë procesi, kliko në imazhin e aplikacionit matRad në skedarin

përkatës, ku është instaluar.



Për Windows, dy skedarë duhet të shfaqen, me emrat:

- "application" dhe

- «appdata»

Pas instalimit, duhet verifikuar se të dhënat janë shkarkuar duke kontrolluar në

skedarin "application" në folderin e instalues.

Skedari i aplikacionit përmban butonin e aplikimit matRad, së bashku me të dhënat për

raste të ndryshme (LIVER, HEAND_AND_NECK etj).

Ikona e aplikacionit do të shfaqet dhe do të ketë një kohë pritjeje për të ngarkuar

softuerin.

Në rast se keni vështirësi me ngarkimin e të dhënave të pacientit, kliko në linkun e

mëposhtëm të google drive, nga i cili, ju mund të merrni të dhënat e pacientit:

https://drive.google.com/file/d/1bZ5vzOvBvMYtm5pKx4rJBRJwPNiJQ4AY/view

https://drive.google.com/file/d/1bZ5vzOvBvMYtm5pKx4rJBRJwPNiJQ4AY/view


Test

Softueri matRad përmban të dhëna në skedarin "application" për tre raste:

- TG-119 ose C-phantom (mostra e testimit),

- Rasti i mëlçisë dhe

- Koka dhe qafa (H&N).

Duke klikuar mbi imazhin sipër, softueri do të ngarkohet dhe shfaqet ekrani fillestar i

matRad. Vini re panelet e ndryshme (Workflow, Plan etj.).



Shto të dhënat e pacientit duke klikuar "Load*.mat data" nga paneli Workflow. Për

të provuar funksionalitetin e softuerit, le të ngarkojmë të dhënat e mostrës së testimit

(TG-119).

Pas ngarkimit të të dhënave, pritet të shfaqet imazhi më poshtë.

Vëreni se objektivat dhe kufizimet janë shfaqur në panelin respektiv.

Hapi tjetër është të vendosim parametrat e planit të trajtimit nga paneli "Plan".

Si shembull provë, optimizo një rreze të vetme fotoni në këndin gantry 0 gradë, duke

vendosur parametrat në panelin në anën e majtë "Plan".

Për testim vendos parametrat:

Radiation Mode: photons
Gantry angle: 0
Bixel width : 5

Vini re se: «Kubëzat» paraqesin madhësinë e indit.



Pasi kësaj, shtypni butonin "Calc. Influence Mx" për të vazhduar me hapin tjetër:

llogaritjen e matricave të ndikimit (të rezatimit).

Duhet të shfaqet një bar ngarkues i cili mund të marrë pak kohë.

Pas llogaritjes së matricave, shtypni butonin optimize, i cili gjithashtu do të tregojë

panelin"Progress of Optimization" duke shfaqur shpërndarjen eksponenciale të dozës si

funksion të iteracioneve.





Për të ruajtur llogaritjet kliko në butonin "Save to GUI" që do të mundësohet vetëm pas

optimizimit.

Pastaj kliko në butonin Dose-Volume Histogram: që është hapi i fundit në mënyrë që të

marrësh rezultatet e optimizimit..

Ky funksion do të sigurojë

- histogramin përkatës të DVH dhe

- tabelën që përmban dozat minimale, maksimale, mesatare dhe devijimin

standard të vlerave, të shpërndara në çdo organ, objektiv, ind.

.



Për çdo rast, ruani DVH korresponduese dhe tabelën e saj. Ato janë të nevojshme për

të bërë krahasimin e rasteve të ndryshme në fund të seancës së masterclass.

Ruajtja e tyre mund të kryhet duke klikuar mbi shenjën e diskut sipër DVH dhe duke

vendosur një emër skedari të përshtatshëm për çdo rast, p.sh. për TG-119 dhe 1 kënd

rrezatimi i fotoneve, një emër i sugjeruar është "C_1_photons_NameOfParticipant". Ruaj

skedarin në formatin JPEG.



Pastaj ndrysho parametrat e planit (p.sh. vendos për protonet, dhe/ose ndrysho këndet)

dhe përsërite procesin e përshkruar më sipër. Në fund, qëllimi është të krahasojmë

rezultatet për fotonet, protonet dhe jonet e karbonit.



Linux 64-bit

Instalimi për Linux kryhet në mënyrë të ngjashme, siç u përshkrua tashmë më lartë

për instalimin e Windows.

Pas shkarkimit nga lidhja, filloni instalimin në konsolë siç tregohet në figurën më

poshtë.

===









KONTAKT

Për çdo pyetje ose vështirësi, lirisht mund të kontaktoni Aris Mamaras në emailin e

mëposhtëm:

d.fejzaj@studenti.unibs.it

Me kënaqësi do t’ju ndihmoj në udhëtimin tuaj drejt njohurive të terapisë së

grimcave!
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