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عملیات تغییرات چندگانه نورها ( روشن /خاموش ،پاک کردن ،تغییر ارتفاع ،تغییر شدت و توان  ،جابه جایی و کپی کردن )
قسمت هوک خودکار به صورت پیش فرض غیرفعال شده است .شما می توانید از قسمت رجیستری آنرا فعال نمایید.
برطرف کردن مشکل وارد کردن فایل های نقشه از فرمت DXF

محیط سه بعدی Navigation








اضافه شدن کنترلگر جدید  New Outputموتور رندر  V-Rayکه مشکل نقاط نورانی با شدت زیاد را برطرف کرده
است
برطرف کردن خطای تنظیمات ISO
آیکون جدید  Domus3D 360به منظور به اشتراک گذاشتن پروژه در  iPadبا روند سریعتر و ساده تر
اضافه شدن ویژگی جدید mapping image
برطرف شدن خطای خارج شدن از برنامه هنگام کار با  Navigationو استفاده از فرمان  UNDOدر هنگام حرکت و
چرخیدن با Gizmo
برطرف کردن مشکل خروجی گرفتن از محیط  navigationبرای کار در Domus3D 360
برطرف کردن خطای رندرینگ در صحنه هایی که تصویر به اشیا سه بعدی ضمیمه شده اند

امکانات کاشیکاری Tiling Features



تاثیر سایه روشن دیگر باعث چرخش تصاویر به صورت تصادفی نمی شود.
خطای مربوط به از دست رفتن متریال بند کشی در هنگان تغییر ارتفاع برطرف شده است

پایگاه داده Database





مدت زمان بارگذاری کردن فایلهای کاتالوگ کوتاهتر شده است
پنجره نمایش  Componentsبا وضوح  120 dpiبهبود یافته است
برطرف ساختن مشکل بارگذاری فایلهای )Collada(.DAE
امکان دانلود مستقیم نرم افزار از محیط The Live
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سایر تغییرات


ترجمه فارسی محیط نرم افزار بهبود یافته و کامل شده است.



خطای اجازه کار توسط برنامه مدیریت  Maticadرفع شده است
برطرف شدن مشکل سایه روشن در اشکال غیر از مستطیل
امکان بررسی نام کاربر متصل به برنامه در نسخه سرور -مشتری
برطرف شدن مشکل مشاهده تصاویر در نسخه سرور -مشتری
برطرف کردن مشکل مربوط پاک کردن عملیات اجرایی پروژه در نسخه سرور-مشتری حتی برای فایل های Read-
only
برطرف ساختن مشکل مربوط به همگام سازی عملیات نرم افزار در نسخه سرور – مشتری
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