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Sahanızı Web Üzerinden Yönetin



DroNet

DRONET ile Neler Yapabilirsiniz?

DroNet, Netcad’ in web platformunda geliştirmiş olduğu ilk nokta bulutu 
çözümüdür. DroNet; harita, maden, inşaat, orman, tarım  ve bu 
sektörlere hizmet sağlayan tüm mühendislerin gereksinimlerini karşılar 
ve esnek çözümler sunar. 

Nokta Bulutu  ve cad verilerinizi yükleyebilirsiniz.

 
Fotogrametrik analiz yapabilir, analiz sonrası ortofoto, DSM, 
DTM, DEM, 3D Model ve Mesh üretebilirsiniz.

Ölçüm araçları ile 3 boyutlu model üzerinden açı, uzunluk, alan,  
yükseklik, koordinat sorgulamaları yapabilir, not ekleyebilirsiniz.

Farklı hesaplama seçenekleri ile hacim hesaplamaları yapabilir, 
dışarıya raporlayabilirsiniz.

Seçilen noktalar arasında profil çıkarabilirsiniz.

Katman yapısı ile farklı dönemlere ait verileri üst üste açabilir 
veya farklı pencereler ile projeleri karşılaştırabilirsiniz.

Online haritaları altlık olarak ekleyebilirsiniz.

Navigasyon ve farklı görüntüleme seçenekleri ile nokta bulutu 
verinizi yönetebilirsiniz.

CAD katman yapısı sayesinde katman ekleyebilir ve 
sayısallaştırma yapabilirsiniz.



Dosya Yükleme (*las, *laz) 

Ölçüm Araçları (Uzunluk, Açı, Alan, Koordinat, Yükseklik) 

Yüklenen nokta bulutu verilerini liste olarak 
görüntüleyebilirsiniz. Verileri yeni projede 
açabilir, mevcut proje üzerine yeni veri 
ekleyebilir veya listeden istediğiniz veriyi 
silebilirsiniz.

Dosya yükleme ekranı ile *las ve *laz uzantılı 
nokta bulutu verilerinizi yükleyebilirsiniz.

Ölçüm araçları  ile uzunluk, alan, koordinat, 
yükseklik, açı ölçümleri yapabilirsiniz.

Yapılan ölçümleri katmanlar altında 
görüntüleyebilir, ölçüm detaylarını koordine 
özet olarak listeleyebilirsiniz.

Hacim Hesabı (Kazı / Dolgu) 

Nokta bulutu verisi üzerinden düzleme 
göre hacim hesaplayabilirsiniz. Düzleme ait 
kot değerini, manuel olarak 
belirleyebildiğiniz gibi, model üzerinden 
etkileşimli olarak da belirleyebilirsiniz.

Farklı zamanlarda ölçülmüş olan, aynı bölgeye 
ait nokta bulutu verileri arasında hacim 
hesaplayabilirsiniz. 
Hacim hesabı yapılacak olan sınırları vektör veri 
olarak projeye ekleyebilir. Seçilen bölgeye göre 
hacim hesabı yapabilirsiniz.



Profil Çizimi (Yükseklik Profili) 

Çoklu Pencere (Kamera Link / Veri Karşılaştırma) 

Nokta bulutu verisi üzerinden seçilen noktalar 
arasında yükseklik profili üretebilirsiniz.

Üretilen profili ve aralık girişi ile farklı mesafelerdeki 
profilleri görüntüleyebilirsiniz. Profile ait verileri 
dışarıya *.csv olarak veya *.las olarak aktarabilirsiniz. 

Aynı bölgeye ait farklı zamanlarda ölçümü 
yapılmış nokta bulutu verilerini çoklu 
pencere özelliği ile ayrı ayrı açabilirsiniz. 
Projeleri kamera link özelliği ile birbirine 
bağlayarak, etkileşimli olarak kontrol 
edebilirsiniz.

 Farklı bölgelere ait  nokta bulutu verilerini çoklu 
pencere özelliği ile aynı anda açabilir. Farklı 
pencerelerde farklı nokta bulutu verileri ile 
çalışabilirsiniz. 



Sayısallaştırma Araçları

Sayısallaştırma araçları ile nokta bulutu verisi üzerinden 
sayısallaştırma yapabilirsiniz.

Sayısallaştırma işlemlerinde CAD katman yapısını kullanarak 
katman bazlı sayısallaştırma yapabilirsiniz. Üretilen çizimleri 
dışarıya *.dxf olarak kaydedebilirsiniz. 

Altlık Haritalar (Online Haritalar) 

Nokta bulutu verisi altına online haritaları ekleyebilirsiniz. Online 
harita üzerinde birden fazla nokta bulutu verisini aynı anda 
görüntüleyebilirsiniz.

Farklı görünüm ayarları sayesinde nokta bulutu arka planına 
gökyüzü ekleyebilir veya renklendirebilirsiniz.

Nokta yoğunluğu, şeffaflık, piksel yada nokta görünümü gibi 
ayarlamaları yapabilirsiniz.



Fotogrametrik Analiz

Yer kontrol noktalarını kullanarak fotogrametrik analiz 
yapabilir, YKN düzenleme editörü sayesinde 
fotogrametrik analiz öncesinde düzenleme yapabilir, 
işlem sonrasında detaylı fotogrametrik analiz raporu 
üretebilirsiniz.

Fotogrametrik analiz ile ortofoto, DSM, DTM, DEM, 
Mesh ve 3D model üretebilirsiniz. Üretilen dosyaları 
webde yükleyebilir veya farklı yazılımlarda 
kullanmak için dışarıya aktarabilirsiniz.

Nokta Bulutu Renklendirme

Nokta bulutu renklendirme özelliği ile 
seçilen RGB, Yükseklik ve Sınıflandırma 
bilgilerine göre renk değişiklikleri 
uygulayabilirsiniz. 

Yükseklik renklendirmesi ile seçilen minimum 
ve maksimum kot aralığına göre yükseklik 
görselleştirmesi sağlayabilirsiniz.



Proje Notları

Not ekleme editörü ile istediğiniz koordinata not ekleyebilir, 
düzenleyebilir, filtreleme yapabilir ve durumunu değiştirebilirsiniz.

Eklenmiş olan notlara ait içeriğe grafik ekrandan 
veya not editöründen ulaşabilir, editör üzerinden limit bul ile 
notun bulunduğu konuma otomatik olarak ulaşabilirsiniz.

Ajanda Uygulaması

Ajanda uygulaması ile açılan arayüzde dinamik olarak bilgi girişi 
yapılabilmektedir. 

Uygulaması ile aylık, haftalık, günlük ve ajanda görünümleri 
sağlanabilir. Tanımlanmış olan olayların sürükle bırak yöntemi ile 
takvim üzerinde tarih güncellemeleri yapılabilir.
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