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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

پیشگیری های ایمنی مهم

+قطعات دستگاه و کابل های برق را از آب دور نگه دارید.
+قطعات دستگاه و کابل برق را از دسترس کودکان زیر 12 سال دور نگه دارید.

+محصول باید در محیطی با دمایی بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد استفاده شود.
+مخاطره الکتریکی: از کابل برق و لوازم جانبی آسیب دیده  برای دستگاه خود استفاده نکنید.
+مخاطره سقوط: سکوی اسکن یا برج سنسور را بر روی سطح ناهموار یا ناپایدار قرار ندهید.
+مراقب باشید به هنگام قدم گذاشتن بر روی سکوی اسکن، تعادل خود را از دست ندهید.

+هرگز بر روی سکوی در حال چرخش قدم نگذارید و یا از روی آن پایین نیایید.هرگز بر روی سکوی در حال چرخش قدم نگذارید و یا از روی آن پایین نیایید.
+کابل ها را با پوششی بپوشانید تا از زمین خوردن و یا آسیب زدن به اتصاالت جلوگیری کنید.

+برای استفاده صحیح از دستگاه،رعایت دستورالعمل های ذکر شده الزامی است.

اخطارهایی پیرامون کابل ها

+فقط از کابل هایی که همراه با دستگاه به شما ارائه می شود استفاده کنید.
 +از منبــع تغذیــه بــرق غیــر اســتاندارد ماننــد ژنراتــور یــا مبــدل اســتفاده نکنیــد. تنهــا از منبــع بــرق AC کــه توســط خروجــی

استاندارد برق شهری فراهم شده است استفاده کنید.
مطمئن شوید که خروجی برق شهری، سیم سیار، چندراهی برق و یا سایر اتصاالت برقی شما دچار اضافه بار نیستند.

 عــدم رعایــت اـیـن اقدامــات، می توانــد بــه آســیب جــدی و یــا مــرگ در اثــر شــوک الکتریکــی منجــر
شود، یا باعث آتش سوزی گردد و به دستگاه شما آسیب وارد کند
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اخطارهایی پیرامون کابل ها

ش خطــر از دســت دادن تعــادل و یــا گــره خــوردن بــا کابل هــا، تمــام کابل هــا و ســیم های بــرق را مرتــب کنیــد  +بــرای کاهــ
 تــا افــراد بــا گیــر کــردن بــه آنهــا تعــادل خــود را از دســت ندهنــد. هرگــز اجــازه ندهیــد بچه هــا بــا کابل هــا و ســیم های بــرق

بازی کنند.
 +همیشــه از دســتگاه خــود در یــک مــکان مســطح اســتفاده کنیــد، ترجیحــا بــر روی زمـیـن بگذاریــد تــا از خطــرات زمـیـن
خــوردن و از دســت دادن تعــادل در امــان باشــید. هنگامــی کــه بــر روی ســکو قــدم می گذاریــد یــا از روی آن پاییــن می آییــد



راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

اسکنر آنیا را بیشتر بشناسید
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

اسکنر آنیا را راه اندازی کنید

(Sensor Tower)برج سنسور

س ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ســاخته شــده کــه داری  بــرج سنســور از یــک بدنــه  بــا جنــ
 یــک پــورت دوربیــن USB3.0 3D رزوزلوشــن باالســت کــه بــرای عکاســی از بــدن به شــکل ســه بعدی اســت
 که توسط کابل USB 3.0 SuperSpeed به کامپیوتر متصل می شود. وزن برج سنسور تقریبا 5 کیلوگرم
 و ارتفاع آن 118.5 سانتی متر می باشد. سنسور به کار گرفته شده در برج،Microsoft Kinect V2.0 است
 کــه دقتــی معــادل 5 میلــی متــر را بــرای انــدازه گیری هــای مــا فراهــم می کنــد. در بــاالی بــرج یــک حلقــه

رنگی (Head Light) تعبیه شده که شما را از وضعیت های مختلف سیستم آگاه می کند.

 بــرای راه انــدازی اولیــه و داشــتن دقــت مناســب بــرای اســکن، فضــای انجــام اســکن بســیار حائــذ اهمیــت اســت. لــذا ســکوی اســکن بایــد
در مقابل برج سنسور قرار داده شود، به شکلی که 100 سانتی متر از  طرفین و 120 سانتی متر از پشت فاصله داشته باشد.

(Scan Platform) 2. سکوی اسکن

.1

جانمایی برج سنسور و سکوی اسکن

 سکوی اسکن، هنگام جمع آوری اطالعات، بدن را می چرخاند تا سنسور بتواند بدن را
 از تمام زوایا ببیند. سکوی اسکن از طریق ارتباط بدون سیم (WiFi) با برج و کامپیوتر
 ارتباط برقرار می کند. وزن سکو تقریبا 17 کیلوگرم و ارتفاع آن 16 سانتی متر است.
 داری 6 عدد پایه  Load Cell که زیر سکو تعبیه شده است و دقتی معادل 25 گرم
را برای وزن سنجی فراهم می کند. سرعت چرخش سکو نیز 1 دور در 40 ثانیه می

 باشد.
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

اسکنر آنیا را راه اندازی کنید

ش  در تنظیمــات (تنظیمــات -> تنظیمــات سیســتم -> تنظیمــات پلتفــرم  مــکان دقیــق ســکو را می توانیــد بــا اســتفاده از گزینــه ی نمایــ
(A).محل قرار گیری -> نمایش) مشاهده کنید. سکو باید درون دایره سبز رنگ قرار گیرد <-  
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سکوی اسکن

سکوی اسکن

 اخطــار: بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن پایه هــای مفصلــی و سنســورهای وزن گیــری هرگــز ســکو 
را بر روی زمین نکشید و برای جا به جایی آن را بلند کنید.



راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

راهنمایی های مهم جانمایی

(A).مطمئن شوید که دیواری صاف در پشت سکو قرار دارد
(B).مطمئن شوید در پشت سکو سطوح بازتاب کننده، نور طبیعی یا المپی که نور مادون قرمز نشر می دهد وجود نداشته باشد

(C).سکوی اسکن را در گوشه ی اتاق قرار ندهید
 (D).فضای اطراف محل قرارگیری سکو را از هر شئ  خالی کنید

اتصاالت برج و سکو

 کابل USB 3.0 موجود در بسته بندی را مطابق تصویر نشان داده شده از سر (A) به درگاه (B) برج سنسور متصل
کنید.

(C) .را به کامپیوتر خود متصل کنید USB 3.0 در سمت دیگر کابل
یکی از کابل های برق را از سر (D) به درگاه (E) برج و از سر دوشاخه به پریز برق متصل کنید.
کابل برق دیگر را از سر (D) به درگاه (H) پلتفورم و از سمت دوشاخه به پریز برق متصل کنید.

توجه: سکوی اسکن و برج سنسور را همزمان به پریز برق متصل کنید.
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

نرم افزار

پنجره آغازین
در این صفحه با انتخاب گزینه ”کاربر جدید“ (A) می توانید برای یک مراجعه کننده جدید حساب کاربری بسازید.

بعد از ورود به صفحه کاربر جدید،
س انتخــاب کنیــد یــا بــا کلیــک  بــا انتخــاب گزینــه ی        می توانیــد از فایل هــای موجــود در کامپیوتــر خــود بــرای فــرد مراجعــه کننــده عکــ
س بگیریــد. بــا زدن گزینــه      یــا همــان کــردن بــر روی گزینــه        بــا اســتفاده از وبکــم کامپیوتــر خــود، از فــرد مراجعــه کننــده عکــ

در قسمت          باید جنسیت را انتخاب کنید.
توجه: در انتخاب جنسیت دقت کنید، چرا که در تعیین ترکیب بدنی تاثیر مستقیم دارد.

در کادرهای (1) مشخصات فردی مراجعه کننده را وارد می کنید.
نکته 1: وارد کردن قد به صورت دستی باعث افزاش دقت اندازه گیری می شود.

 نکتــه 2: بــرای وارد کــردن تاریــخ تولــد، بعــد از کلیــک کــردن بــر روی ایکــون تقویــم (2)، بــر روی کادر (3) دو بــار کلیــک کنیــد تــا بتوانیــد
سال تولد، پس از آن ماه و در آخر روز تولد را انتخاب کنید.

ص بــه یــک حســاب کاربــری اســت و نمی تــوان بــرای دو حســاب کاربــری یــک شــماره تلفــن تعریــف  نکتــه 3: هــر شــماره تلفــن مخصــو
کرد.

 وارد کردن پست الکترونیکی اختیاری است.
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

نرم افزار

بــرای وارد شــدن بــه پروفایــل فــردی کــه دارای حســاب کاربــری اســت، در کادر (B)  نــام یــا نــام خانوادگــی مــورد نظــر را جســت و جو  
کنید. با وارد کردن “*“لیست تمامی کاربران نمایش داده خواهد شد.
آیکون چرخ دنده     شما را به صفحه تنظیمات هدایت می کند.

منوی تنظیمات
“admin” بــرای دسترســی بــه منــوی تنظیمــات بــر روی آیکــون چــرخ دنــده در صفحــه آغازیــن کلیــک کنیــد. بــا وارد کــردن  پســورد

تنظیمات سیستم 

        تنظیماـتـی کــه در اـیـن صفحــه قــرار دارنــد مربــوط بــه گــزارشتنظیماـتـی کــه در اـیـن صفحــه قــرار دارنــد مربــوط بــه گــزارش
 نــرم افــزار، پلتفــرم (اتصــال و جانماـیـی) و مســیر ذخیــره شــدن
 اسکن هاســت. بــرای جانماـیـی پلتفــرم می توانیــد.   از  گزینــه ی
ش" (C) بــرای دیــدن مــکان دقیــق پلتفــرم اســتفاده کنیــد. در  "نمایــ
 صــورت لــزوم می توانیــد مســیر پوشــه دیتــا اســکن خــود را از
قســمت (D) تغییــر دهیــد. توصیــه مــی شــود از ابتــدا بــرای دیتــا

تمامی اسکن های شما داشته باشد.
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

نرم افزار

بعد از وارد شدن به پروفایل مراجعه کننده با بخش های زیر مواجه می شویم:

اسکن
قبل از شروع اسکن باید نکات زیر را رعایت کرد:

پوشیدن حداقل لباس
 در هنگام انجام اسکن سه بعدی بدن، بهترین حالت داشتن لباس زیر جذب است. از آنجایی که هدف بدست آوردن
 اندازه های واقعی بدن است لذا توصیه می شود با حداقل لباس فرایند اسکن صورت گیرد. در غیر این صورت لباس

پوشیده شده باید کامال جذب بدن باشد. توصیه می شود، رنگ لباس پوشیده شده مشکی نباشد.
به همراه نداشتن زیور آالت به همراه نداشتن زیور آالت 
 قبل از انجام اسکن، هر گونه زیورآالت مانند گردنبند، دستبند، ساعت و … را در بیاورید. با توجه به اینکه اکثر زیورآالت
 انعکاس دهنده نور مادون قرمز هستند، به همین دلیل باعث ناقص شدن مدل              سه بعدی می شوند. همچنین وجود
 اشیا اضافی چون ساعت، گردن بند و … باعث تغییر حجم و اندازه ها خواهند گردید، در نتیجه مقادیر اندازه گیری شده

با خطا محاسبه خواهند شد.
وضعیت گردن

در صورتی که موهای بلندی دارید، موهای خود را در باالی سر ببندید، به شکلی که گردن کامال مشخص باشد.
ایجاد شرایط یکسان در هر دوره اسکنایجاد شرایط یکسان در هر دوره اسکن

 توصیه می شود در هر اسکن، جهت جلوگیری از ایجاد خطای آماری در بررسی ها، وضعیت شکمی مشخص و یکسانی
 داشته باشید؛لذا پیشنهاد می شود حداقل 4 ساعت پس از وعده غذایی، اسکن انجام شود. چنانچه امکان این موضوع

مهیا نباشد باید فرد مورد نظر در هر اسکن وضعیت شکمی مشابهی داشته با شد.
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

اسکن

 برای شروع یک اسکن، بر روی گزینه ی اسکن کلیک کنید. بعد از وارد شدن به پروسه اسکن، با مراحل زیر رو به رو
می شوید:

 (A) .اتصال سیستم، برج و سکو بررسی می شود 
 سنسور های وزن گیری سکو، کالیبره می شوند و سکو در وضعیت خانه قرار می گیرد. قرار گیری در وضعیت خانه به این معنی 

است که سکو در راستای برج قرار می گیرد.
دستگاه وارد مرحله ی وزن گیری می شود. 

صفحه ی (B) نمایش داده می شود. و هدالیت برج به رنگ بنفش در میاید.
 در این مرحله فرد بر روی سکو قرار می گیرد. ابتدا پای خود را در وسط سکو می گذارد، سپس پاها را در مکان مشخص شده قراردر این مرحله فرد بر روی سکو قرار می گیرد. ابتدا پای خود را در وسط سکو می گذارد، سپس پاها را در مکان مشخص شده قرار

می دهد.

A

B
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

نکته 1:
 تا قبل از مشاهده ی صفحه وزن گیری، به هیچ عنوان نباید فرد بر روی سکو قرار گیرد. زیرا باعث خطا در کالیبراسیون دستگاه می

 شود.
نکته 2:

  وزن گیری در Anea 3D به شیوه ی تعادلی انجام میشود. به همین دلیل تا زمانی که تعادل بین سمت چپ و راست بدن برقرار
نشود، وزن گیری انجام نمی شود.

  (C) .بعد از انجام وزن گیری، وارد مرحله ی اعتبار سنجی بازوها می  شوید
 برای شروع اسکن نیاز است که بدن در حالت ارگونومی قرار بگیرد. وضعیت ارگونومی، وضعیتی است که در آن اندازه گیری های

آنتروپومتریک انجام می شود.
 برای قرار گیری در چنین وضعیتی دست های خود را مشت کرده و در فاصله ی مناسبی از بدن و در راستای بدن خود نگه دارید. اگربرای قرار گیری در چنین وضعیتی دست های خود را مشت کرده و در فاصله ی مناسبی از بدن و در راستای بدن خود نگه دارید. اگر
 فرد در حالت درست ارگونومی قرار گرفته باشد، اپراتور در صفحه مانیتور خود، شکل (D)  را میبیند که درآن دو مثلث سبز رنگ
 روی دست فرد قرار می گیرد و پس از آن اسکن شروع می شود. اگر در وضعیت درستی قرار نگرفته باشد مثلث ها به رنگ های دیگر
 درمی آیند.(E) همچنین رنگ های هدالیت نیز راهنمای فرد است. رنگ سبز به معنی درست قرار گرفتن دست و رنگ قرمز به معنی

نادرستی آن در هر سمت بدن است.

A
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

اسکن

 بعد از تایید وضعیت ارگونومی توسط نرم افزار، فرایند اسکن شروع می شود. در هنگام اسکن فرد باید ثابت بماند و تنفس معمولی
داشته باشد. سر را نیز رو به جلو ثابت نگه دارد.

+
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

اسکن

 بعد از پایان اسکن، فرد می تواند راحت باشد و از سکو پایین بیاید.
 بعد از اتمام فرایند پردازش اطالعات، مدل سه بعدی ساخته شده از فرد به شما نمایش داده می شود. شما با بررسی مدل، با زدن
 گزینه  تایید آن را ذخیره می کنید و با انتخاب گزینه انصراف، مدل سه بعدی را حذف می کنید. در صورتی که مدل ساخته شده

اندازه های غیر واقعی داشت یا دارای نقص بود و یا به طور خالصه مدل کاملی نبود از ذخیره آن خود داری کنید.

بعد از تایید و ذخیره ی مدل سه بعدی، وارد حساب کاربری فرد می شوید.

+
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

صفحه سالمت

بررسی ابعادی

 در این صفحه خالصه ای از آخرین وضعیت فرد نمایش داده می شود. در قسمت باالیی پنجره ی سالمت می توانید آخرین وضعیت
درصد چربی، وزن، شاخص های BMI و WHR، حجم بدن و اندازه دور شکم فرد را مشاهده کنید.

راهنمای صفحه سالمت:
(A)خالصه ای از محیط  قسمت های مختلف بدن فرد در یک تصویر

(B) آخرین اسکن سه بعدی فرد
(C) اسکن دو بعدی بدن از نمای رو به رو و جانبی

(D) پیشرفت اهداف تعیین شده برای فرد
(E) نمودارهای وزن، BMI و WHR و دور شکم(E) نمودارهای وزن، BMI و WHR و دور شکم

در صفحه بررسی ابعادی همان طور که از اسم آن مشخص است، ابعاد مختلف اندازه گیری شده بدن تحلیل می شود.
 در جدول (A) شما ابعاد به دســت آمده از مدل ســه بعدی را تحت عنوان ـمــحــیط ها (دورهــا)، حـجـم ها و مسـاحت ها مشــاهده
(C) در مرحله  اول تصویر دو بعدی بدن را از نمای رو به رو نمایش می دهد. با کلیک کردن بر روی گزینه ی (B) می کنید. صفحه 

تصویر دو بعدی بدن را از نمای جانبی مشاهده می کنید.
با کلیک کردن بر رو ی عالمت "+" در صفحه (B)، سه گزینه برای شما باز می شود.

+
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

گزینه ی (1) تصویر دو بعدی بدن را برای شما نمایش می دهد.
 گزینه ی (2) مربوط به برش عرضی بدن و نمودار های مربوط به ابعاد بدن می باشد. با کلیک کردن بر روی آن صفحه  (D) برای شما
نمایش داده می شود که قسمت باالی آن برش عرضی و قسمت پایین آن نمودار مربوط به تغییرات قسمت مورد نظر بدن می باشد.

با کلیک کردن بر روی گزینه ی (3) مدل سه بعدی بدن نمایش داده می شود.

+
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

 برای چرخاندن مدل سه بعدی می توانید کلیک راست موس را نگه دارید و مدل را بچرخانید. همچنین میتوانید از مکعبی که در زیر
 مدل قرار دارد برای دیدن وجوه مختلف مدل استفاده کنید. در صورت لزوم برای حرکت مدل در چهار جهت اصلی، می توانید از

 کلید های ترکیبی "Shift + Right Click" استفاده کنید.
نکته: می توانید برای زوم نزدیک و زوم دور، هم در مدل دو بعدی و هم سه بعدی از اسکرول موس استفاده کنید.

با کلیک کردن بر روی گزینه "+" در صفحه (A) سه گزینه نمایش داده می شود:

+
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

گزینه (4) جدول اندازه هاست. ستون (E) جدول، عنوان پارامترهای اندازه گیری شده است. ستون (F) مقدار اندازه را نمایش
 می دهد. یکای اندازه ها برای محیط، سانتی متر، برای حجم، لیتر و برای مساحت متر مربع است. ستون (G) میزان تغییرات را

نشان می دهد که اگر مثبت باشد به رنگ سبز است و اگر منفی، قرمز رنگ است.
گزینه (5) در یک شکل تمام محیط های اندازه گیری شده را نمایش می دهد.

گزینه (6) مدل سه بعدی اسکن مرجع می باشد که جهت مقایسه در این صفحه قرار داده شده است.
نکته: در گزینه (4) و (5) با کلیک کردن بر روی هرکدام از محیط ها، آن را در مدل دو بعدی، برش عرضی و مدل سه بعدی ببینید.

اگر موقعیت نوار اندازه گیری شده یک اندام به درستی تشخیص داده نشده بود، با انجام مراحل زیر می توانید آن را ویرایش کنید.
1.آیکون مداد (H) را انتخاب کنید.

2.بر روی اندازه ای که می خواهید تغییر دهید کلیک کنید تا به رنگ نارنجی در بیاید.
3.نوار اندازه گیری مورد نظر را با نگه داشتن کلیک چپ موس جا به جا کنید.

4.برای ذخیره کردن بر روی آیکون مداد (H) کلیک کنید.
 برای ذخیره کردن این تغییرات تنها برای اسکنی که مشاهد می کنید، گزینه ی "همین اسکن" را انتخاب کنید. اگر میخواهید اینبرای ذخیره کردن این تغییرات تنها برای اسکنی که مشاهد می کنید، گزینه ی "همین اسکن" را انتخاب کنید. اگر میخواهید این
 تغییرات را برای چند اسکن دیگر هم انجام دهید، گزینه سایر اسکن ها را انتخاب کنید. سپس اسکن های مورد نظر خود را تیک

بزنید و تایید کنید.
 در هنگام ایجاد تغییرات اگر نیاز به بازگردانی نوار اندازه به یک مرحله قبل داشتید از گزینه برگشت (I) استفاده کنید. اگر خواستید

به مرحله نخست برگردید، از گزینه ی بازنشانی (J) استفاده کنید.

+
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

ترکیب بدنی

A

B

E

F

D C

در این بخش از جنبه های مختلف به بررسی ترکیبات بدن می پردازیم.
(A) تحلیل وزنی

 می توانید فاکتور های مختلف وزن، وزن مطلوب، وضعیت چربی، درصد چربی، مقدار اضافه وزن و شکل بدن را در این قسمت
مشاهده کنید.

(B) تحلیل ترکیب بدنی
  جدول مقادیر ترکیب بدنی در این بخش آورده شده است. در جدول مقدار هرکدام از اجزا    به کیلوگرم، و درصدی از وزن بدنجدول مقادیر ترکیب بدنی در این بخش آورده شده است. در جدول مقدار هرکدام از اجزا    به کیلوگرم، و درصدی از وزن بدن
 نمایش داده شده است. نمودار (D) یک نمودار دایره ای است که قسمت زرد آن وزن چربی و قسمت آجری رنگ آن وزن بدون چربی

بدن  نشان می دهد.
اگر بر روی هر یک از ترکیبات بدن کلیک کنید، در جدول (C) مقدار آن کمیت تا 6 اسکن گذشته نمایش داده می شود.

(E) نمودار تغییرات در واحد زمان
نمودار های ستونی است که مقدار وزن چربی و وزن بدون چربی را در اسکن های مختلف نمایش می هد.

(F)تعادل وزن / چربی
در این بخش نشان داده می شود که چه مقدار از وزن مطلوب است و چه مقدار اضافه وزن.در این بخش نشان داده می شود که چه مقدار از وزن مطلوب است و چه مقدار اضافه وزن.

همین طور در مورد چربی بیان می شود چه مقدارش مطلوب، چه مقدار مناسب و چه مقدار چاق به حساب می آید.

+
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راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

شاخصه های سالمت
(A) .می باشدWHtR و WHR ،VAT ،FFMI ،FMI ،BMI ،شاخصه های سالمتی مطرح شده در این قسمت

در قسمت (B) نمودار تغییرات این شاخصه ها را مشاهده می کنید.

+
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اهداف
 برای پیگری کردن وضعیت مراجعه کننده و همینطور ایجاد چالش برای وی، می توانید برای فرد تا 3 هدف تعریف کنید.
 برای ایجاد هدف بر روی "+" کلیک کنید. پارامتری را که می خواهید برای آن هدف تعریف کنید را انتخاب کنید. در ستونی
 که برایتان باز می شود تاریخ مرجع، مقدار مرجع و مقدار فعلی مشخص است. با مشخص کردن تاریخ هدف و مقدار

هدف و انتخاب گزینه ی تایید، هدف شما تعریف می شود.



راهنمای استفاده از اسکنر سه بعدی آنیا

فیلتر
 می توانید در این قسمت اسکن مرجع، مقایسه و سایر چهار اسکنی که در نمودارهایتان می آید را تغییر دهید. به صورت

پیشفرض، جدا از اسکن مقایسه و اسکن مرجع، چهار اسکن آخر انتخاب می شوند.

+
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گزارش

ترکیبی از مهم ترین فاکتور هایی است که تا االن گفته شد:
•تغییرات

محیط اندام ها و تغییرات آن ها را مشاهده می کنید. این تغییرات به شکل نمودار هم به نمایش در آمده است.
•وضعیت تعادل

وزن، حجم و مساحت هر طرف بدن را نشان می دهد.
•ترکیب بدنی

مقادیر مختلف ترکیب بدنی را نمایش می دهد و بررسی می کند که فرد از نظر هر کدام از اجزا در چه سطحی قرار دارد.مقادیر مختلف ترکیب بدنی را نمایش می دهد و بررسی می کند که فرد از نظر هر کدام از اجزا در چه سطحی قرار دارد.
•حجم

حجم دست ها، تنه و پاها در این قسمت به شکل نمودار آورده شده است.
•تحلیل

وضعیت بدن فرد از نظر شاخصه های سالمت بررسی شده است.
همچنین شکل بدن فرد در این بخش آورده شده.

•ریسک
 به شما نشان میدهد با توجه به مقدار WHR و WHtR و دور کمر مراجعه کننده، میزان ریسک ابتال به بیماریهای مختلف چقدربه شما نشان میدهد با توجه به مقدار WHR و WHtR و دور کمر مراجعه کننده، میزان ریسک ابتال به بیماریهای مختلف چقدر

است.
در کادر (A) برش عرضی دور کمر را می بینید.

کادر (B) نمای جانبی مدل سه بعدی مرجع، فعلی و کادر (C) نمای جانبی مدل دو بعدی را نشان می دهد.
در کادر (D) هم 6 اسکن آورده می شود که شامل اسکن مقایسه، اسکن مرجع و چهار اسکن آخر فرد است.
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گزارش
+
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