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DotProductNews
จดหมายข่าวล่าสุดของ DotProduct หัวข้อข่าวได้แก่ การเปิดตัว Dot3D™ 4.0 Beta 6, Case study ล่าสุดของลูกค้าเกี่ยวกับการ
สแกนท่อระบายน ้าโดย Van Note-Harvey Associates, วิดีโอ Dot3D™ Pro tutorial ใหม่ , บทความล่าสุดจาก DroneLife และ
Sundance Media Group เกี่ยวกับการใช้โดรนและ Dot3D ™ สาหรับการตรวจสอบอุบัติเหตุของเฮลิคอปเตอร์, การอัปเดตล่าสุด
จาก Partner ของเรา Undet for SketchUp และการร่วมมือกันในบทความ xyHt นี้เกี่ยวกับการสแกนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Dot3D™ 4.0 เปิดตัว Beta 6 เพือ่ ก้าวเข้าสู่ Public Beta
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วม Dot3D 4.0 beta ของเราในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา วันนี้เรา
การอัปเดตของ Dot3D 4.0 Beta 6 ในรูปแบบสาธารณะพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุก
คนในทุ ก แพลตฟอร์ ม แล้ ว การปรั บ ปรุ ง 4.0 ได้ แ ก่ การวั ด หลายครั ้ ง ค าอธิ บ าย
ประกอบเวลาสแกน รองรั บ Intel® RealSense ™ LiDAR Camera L515 และ
Depth Camera D455 และอื่นๆ อีกมากมาย กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Dot3D
4.0 Beta ได้ทันที
Case Study: การสแกนท่อระบายนา้ โดย Van Note-Harvey Associates
โปรดคลิกที่นเี่ พื่อดูกรณีศึกษาล่าสุดของลูกค้าเกี่ยวกับการสแกนด้วยมือถือ 3 มิติของ
ท่อระบายน้าใต้ดินสาหรับ Office Park Campus Storm Study กับ Van NoteHarvey Associates สาธารณูปโภคใต้ดินเป็นเรื่องยากที่จะจัดทาเอกสารในรูปแบบ 3
มิติดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่จะแบ่งปันการนาเทคโนโลยีของเราไปใช้งานที่สาคัญนี้ คลิกที่นี่
เพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติมจากโครงการ
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Dot3D™ Tutorial: ความแม่นยาจากการสแกน 3มิตขิ องห้องด้วยโทรศัพท์
โปรดคลิกที่นเี่ พื่อดูวิดโี อ Dot3D tutorial ใหม่ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดของ
การสแกน 3มิติ อย่างแม่นยาในห้องซ่อมบารุงไฟฟ้าด้วย Dot3D Pro บนโทรศัพท์
Android ที่มีกล้อง Intel® RealSense ™ LiDAR L515 หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่
การกาหนดเป้าหมาย target ส่วน AprilTags สาหรับ loop closure, cropping,
annotation and much more.
การใช้ Dot3D™ กับโดรนสาหรับการตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุอบุ ตั เิ หตุเฮลิคอปเตอร์
โปรดคลิ ก ที ่ นี่ เ พื ่ อ ดู บ ทความล่ า สุ ด จาก Sundance Media Group ที ่ เ ผยแพร่ ใ น
DroneLife เกี่ยวกับการใช้โดรนและ Dot3D Pro พร้อม Pix4D สาหรับการตรวจสอบ
ฉากเฮลิคอปเตอร์ตก Dot3D สามารถเพิ่มโดรนและเครื่องมือจับภาพ 3 มิติขนาดใหญ่
อื่นๆ ได้โดยการเพิ่ม "รายละเอียดที่ลึกมากในสภาพแวดล้อมขนาดเล็กสิ่งนี้มีประโยชน์
อย่างยิ่งสาหรับสถานที่ก่อสร้างหรือการสแกนภายในพร้อมกับการใช้งานสาหรับ OIS
เป็นต้น"
Undet for SketchUp new features: Texturing & inspection tools
เป็นเรื่องดีที่จะเห็นการปรับปรุง อันน่าประทับใจจาก DP-import partners ของเรา
ที่ Undet for SketchUp ปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ DotProduct-SketchUp โปรดคลิกที่นี่
เพื่อดูวิดีโอเกี่ยวกับการอัปเดตเหล่านี้และที่นี่เพื่อดูวิดีโอฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับการ
ทางานกับข้อมูล DP ใน SketchUp
DotProduct ถูกระบุวา่ เป็นผูจ้ าหน่าย Handheld 3D Scanning ชัน้ นาโดย xyHT
เราดีใจที่ได้เป็นผู้จาหน่ายเครื่อง Handheld หนึ่งในสองรายที่ให้ "ความคล่องแคล่ว
และความสะดวกสบายสูงสุด โดดเด่นด้วยราคาที่คุ้มค่า และระยะทางานที่สั้น " ด้วย
ตั ว เลื อ ก Intel® RealSense™ ที ่ ท าให้ โ ซลู ชั นของเรามี "ราคาที ่ ค ุ ้ ม ค่ ากว่ า และ
สามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ" โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูลิงค์บทความฉบับ
เต็ม
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