หลั งจากที่ห ลายๆ คนรอ SketchUp 2018 มาสัก พั กหนึ่งแล ้ว อีกทั ง้ ได ้เห็ นได ้ยินข่าว จากกลุ่มต่างๆ ที่
เกีย
่ วข ้องกับงาน SketchUp ก็จ ะพูดถึงกันมาสัก ระยะหนึ่งแล ้วว่า เวอร์ชั่น 2018 กาลั งจะมา และ Trimble ก็ไ ด ้
ั่ ปี ของ
ปล่อย SketchUp 2018 ออกมาใน Q4 ซึง่ หลายๆ คน ก็จะทราบดีว่าโดยปกติ จากสถิตก
ิ ารเปลีย
่ นเวอร์ชน
SketchUp มักจะทาในเดือนพฤศจิกายนเสมอ มาดูกน
ั ว่ามีอะไรมาใหม่ครับ
ในปี 2018 เป็ นปี แห่ ง การเปิ ดโอกาสให ท
้ ุ ก คนสามารถเข า้ ถึ ง SketchUp ได ม
้ ากขึ้น โดยจั ด ให ม
้ ี
SketchUp Free Version (https://www.sketchup.com/products/sketchup-free)โดยใช ง้ านผ่ า นห น า้
เว็บเบราเซอร์ ทีห
่ น ้าตาโปรแกรม ดูทันสมัยขึน
้ และเปิ ดใช ้งานได ้ลืน
่ ไหลมากยิง่ ขึน
้ สามารถอัพโหลดไฟล์ขน
ึ้ ไป
แก ้ไขบนเบราเซอร์ได ้อีกด ้วย
SketchUp 2018 ให ้ความส าคัญ กับ เทคโนโลยี Hologram ที่จะออกมาเปิ ดโลกใหม่ของการออกแบบ
โดยส่ ง SketchUp Viewer for HoloLens ออกมาเพื่ อ รองรั บ อุ ป กรณ์ AR/VR เพื่ อ ความทั น สมั ย และความ
สะดวกสบายของการออกแบบในอนาคต ซึง่ หลายคนอาจจะได ้ยินข่าว ว่า Trimble และ Microsoft ร่วมพั ฒ นา
เท ค โน โล ยี Hologram ปั จจุ บั น มี จ าห น่ ายใน Microsoft Store แ ล ว้ https://www.microsoft.com/enus/store/p/sketchup-viewer/9nblggh4338q
Compatibility ของ SketchUp 2018 ซึง่ ก็ยังยึดฟอร์มเดียวกันกับ SketchUp 2017 เพียงแต่ได ้ตัดการ
รองรับ Mac OS X 10.10 (Yosemite) ออกไปเรียบร ้อยแล ้วและ ไม่ม ี SketchUp Make ให ้ดาวน์โหลดอีกต่อไป
เพราะฉะนั น
้ สเปคเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ใคร ที่ใช ้งานเวอร์ชั่นปี 2017 ได ้ ก็ส ามารถใช ้งานเวอร์ชั่น 2018 ได ้สบายๆ
(อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติม https://help.sketchup.com/en/article/36208)

What’s new in SketchUp Pro 2018 ?
Smarter Section

Named Sections จัดระเบียบแต่ละ Section เปิ ดหรือปิ ด Section ก็ทาได ้ง่ายๆ แค่ปลายนิว้ สามารถ
่ ให ้กับ section ในแบบจาลอง เพียงเท่านี้ Entity, Outliner จะถูกจัดเก็บเป็ นระเบียบ ไม่ซ้ากัน ทา
สร ้าง และตัง้ ชือ
่ สะดวกต่อการจัดการในแบบของคุณ
ให ้ค ้นหาและแสดงผลง่ายขึน
้ ด ้วยชือ

Filled Section Cuts ครอบตัด Section ย่อมุมมอง เติมสีลงพืน
้ ทีข
่ อง Templates

้ ในคราว
Fast Sections ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการโมเดล เพือ
่ ซ่อนรูปทรงเรขาคณิตหลายๆชิน
เดียว ก็ทาให ้สะดวก รวดเร็ว และเป็ นประโยชน์อย่างมากในการมองโมเดล

Make Better Drawings

Scaled Vector Drawing สร ้าง Linework ให ก้ ับ พื้น ที่ว่า งที่ไม่เกี่ย วกับ โมเดล สร ้างโมเดลที่ป รับ
สเกลขนาดได ้ ในหน ้าจอ Layout จากโมเดล 3D ทีถ
่ ูกวาดขึน
้ มา และสามารถดึงรายละเอียดและเส ้นร่างจาก 3D
โมเดลออกมาแสดงได ้

DWG Import น าเข า้ DWG ใน Layout สามารถค น้ หาภาพประกอบและปรั บ ขนาดของกระดาษ
SketchUp สามารถทีจ่ ะแสดง CAD Linework ได ้

Drawing Better ทา inference ให ้กับโมเดลบน Layout ได ้รายละเอียดทีค
่ รบครันยิง่ ขึน
้ หรือจะสร ้าง
ภาพประกอบทีเ่ ห็นขนาดสวยๆ ออกมาได ้

Got BIM?

Advanced Attributes ฝั งฟิ ลด์ข ้อมู ล ที่จ าเป็ น เช่น ราคา ขนาด จ านวน ลิง ค์ เ ชื่อ มโยง ประเภท
สถานะ และเจ ้าของ ทาให ้รายละเอียดของโมเดลทีค
่ รบถ ้วน และมีข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์

Aggregated Reports สร ้างรายงานทีร่ วมข ้อมูลคอมโพเนนต์ ประโยชน์เพือ
่ รวมราคา รวมส่วนประกอบ

และระบุปริมาณ เพือ
่ เป็ นประโยชน์ตอ
่ การประเมิณค่าใช ้จ่ายหรือควบคุมราคาในแต่ละเลเยอร์

IFC Import/Export ถ่ายโอนข ้อมูลอย่างอิสระระหว่างแอพพลิเคชัน สามารถนาไฟล์ IFC มาใช ้งาน
ใน SketchUp เพือ
่ โอนแอตทริบวิ ต์ และจัดการแอตทริบวิ ต์ได ้
*เอกสารถูกแปลเป็ นภาษาไทยอาจมีเนือ
้ หาบางส่วนคลาดเคลือ
่ น ต ้องขออภัย ณ ทีน
่ ด
ี้ ้วย.
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