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Biz Kimiz
DIGI bilgi Teknolojileri A.Ş. Üç boyutlu vücut tarama teknolojisini, geliştirdiği yazılım ve özel donanımlar ile
birleştirerek taşınabilir ve düşük maliyetli çözümler sunan özellikle Matematiksel 3D Modelleme ve Yazılım teknolojileri
üzerine uzmanlaşmış bir teknoloji şirketidir. Tamamen yerli sermaye ile kurulan DIGI Bilgi Teknolojileri A.Ş. kısa sürede
geliştirdiği sistem ve uygulamalar ile Silikon Vadisinin de dikkatini çekmiş, DIGIME ile Türkiye’de en etkileyici 10 girişim
arasına girererek adından söz ettirmeyi başarmıştır. Aynı zamanda BAYER TÜRKİYE ve AYDIN ÜNİVERSİTESİ tarafından
desteklenen DIGI Bilgi Teknolojileri A.Ş. özellikle sağlık, spor, fitness ve tekstil alanlarında sunduğu yenilikçi ve
yüksek teknoloji çözümlerle müşterilerine değer katmaktadır.
Vizyonumuz;
Geliştirdiğimiz sistem, algoritma ile ölçüm yöntemleri alanında ; standart belirleyen bir kuruluş olmak.
Misyonumuz;
DIGI bilgi Teknolojileri A.Ş olarak rakamların yanında yaptığımız işi çok seviyoruz. Çünkü her gün yeni insanlarla
tanışıyor, onlarla çalışma imkânı yakalıyoruz. Onlara ilham veren şeyleri gerçekten anlıyor, hedef belirlemelerine ve
belirledikleri hedeflere ulaşmalarına yardımcı oluyoruz...
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3D Vücut Tarama Teknolojisi Neleri Değiştirdi?

Sağlık çalışanları, beslenme ve egzersiz uzmanları, fizyoterapistler ile profesyonel spor antrenörleri, ilgilendikleri insanların
fizik durumuyla ilgili bilgi sahibi olabilmek için yıllarca geleneksel ölçme yöntemlerine başvurmak zorunda kaldı.
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Tıp dünyasındakiler biraz daha şanslıydı ki elektronik ve dijital ölçme yöntemleriyle önce onlar tanıştılar. Ardından dijitalin
hakimiyeti başlayınca bu tarz teknolojiler yaygınlaştı ve maddi olarak da daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Bunlar arasında en
önemlilerden biri şüphesiz 3D vücut tarama sistemleri. Ortaya çıkışları her ne kadar tekstil endüstrisinin ihtiyaçları nedeniyle
olsa da kısa sürede yaygınlaşan bu sistemler, artık
daha ucuz, daha kompakt ve kullanım amaçları daha
da geniş. 3D tarama cihazları, türlerine bağlı olarak
radyo dalgaları ya da zararsız lazer ışınları sayesinde
vücudunuzun milimetrik bir haritasını çıkarabiliyor.
Mobil teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde de
artık “akıllı” formda ceplerimize girecek kadar
küçülen bilgisayarlar sayesinde, elde ettikleri ham
datayı hızlıca analiz edip matematiksel sonuçlara
dönüştürebiliyorlar. Temelde bütün yaptıkları,
kullandıkları yöntem doğrultusunda vücudunuzu
noktalardan oluşan bir buluta dönüştürüp, noktaları
hassas bir biçimde birleştirerek vücudunuzun kati
doğrulukta bir haritasını çıkarmaları. İlk olarak
tıpta, teşhisi kolaylaştırmak için insan vücut
ölçülerinin geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha
hassas bir görselleştirme yapmasıyla yayılmaya
başlayan bu yöntem, şimdilerde insan bedeninin
ölçülerine ihtiyaç duyulan her alanda giderek daha
çok tercih ediliyor. Vücut hakkında sağladığı detaylı
bilgi birçok hastalığın nedenini ortaya çıkardığı
gibi, spor ve beslenme de
oldukça yaygın bir
standart olan Vücut Kitle Endeksi’nin de yerini
almak üzere. 3D vücut tarama sistemleri, vücutla
ilgili yüze yakın bilgiyi saniyeler içinde bilgisayar
ekranına yansıtabildiği gibi, insan vücudu üzerine
çalışan uzmanlara da, bu hesaplamalardan başka
hesaplamalara ulaşma imkanı sağlıyor.
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Örneğin tıbbın salgın hastalıklarla ilgilenen dalı epidemiyoloji, tanı, teşhis ve tedavide insan vücut ölçülerine sıklıkla
başvuruyor. Ayrıca kolay uygulanabilirliği ve küçüklüğü sayesinde, salgın hastalıklarda önemli bir faktör olarak birçok vakadan
hızla ölçüm alıp bunları kıyaslamaya olanak tanıyor. Vücudun herhangi bir bölgesindeki en küçük deformasyonu yoğun
hassasiyetle tespit edebilmesi sayesinde hastalıkla ilgili birincil veri sağlaması, cildin hızlı ve hassas bir analizini sunması
(özellikle yanık tedavisinde), bu tür sistemlerin tıbba önemli katkılarından yalnızca birkaçı. Birçok insan vücutlarıyla ilgili bilgileri
hala sıklıkla tartılarından ve aynalarından alıyor. Üstelik kabul etmek gerekir ki vücutlarıyla ilgili en çok merak ettikleri şey, estetik
görünüşleri. Haksız da sayılmazlar. Ruhsal olarak, kendini gerçekleştirme ihtiyacının en büyük besinlerinden birisi, fiziksel olarak
güçlü ve güzel hissetmek. Bunun için de kaslarının geliştiğini ve yağlarının eridiğini hissetmek istiyorlar. Fakat geleneksel ölçüm
yöntemleri eksik, ya da en azından yüzeysel bilgi sağladığı için, estetik, spor ve beslenmede çoğu zaman yarardan çok zarar
getiriyorlar. Cilt yanıkları, sakatlanmalar ve eksik beslenmeye bağlı rahatsızlıklar bunlardan yalnızca birkaçı. Çünkü her ne kadar
çoğunlukla aynı özellikleri paylaşsalar ve aynı şablonları izleseler bile, her insanın vücudu kimi kritik detaylarda özel ve kendisine
aittir. Bu yüzden de genelde işe yarayan yöntemler, çoğu zaman yalnızca optimum yarar sağlar. Ya da daha kötüsü, vücudunuza
zarar verirler. Oysa 3D vücut tarama
sistemleri, saniyeler sürecek bir
tarama sonucu size vücut simetriniz,
kas
ve
yağ
dengesizlikleriniz,
postürünüz (duruşunuz), bel ve omuz
görüntünüzle ilgili hassas doğrulukta
bilgiler sağlar. Ayrıca yüzey ölçülerinin
yanında, vücudunuzun kesit ölçülerini
de verir. Süreç içinde birkaç tarama
sonucunda kişi, görüntüleri üst üste
bindirerek ya da yan yana koyarak
gelişimiyle ilgili kesin bilgilere sahip
olur. Bu estetik ve fiziksel durumlara
örnek olarak obeziteyi ele almak
gerekirse, obezite rahatsızlığının
fiziksel (beslenme ve egzersiz) ve
ruhsal önlemleri, rahatsızlığın kati
seyrini gerektirir. Obezite tedavisinde
temel amaç, vücuda zaman içinde
sağlıklı miktarlarda kilo verdirerek
besin yoksunluğunun yarattığı daha
ciddi riskleri ortadan kaldırmaktır.
Sonuçta hedeflenen, vücutta bir
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ağırlığı olan yararlı ya da zaruri parçaları yok etmek değil, kolesterol başta olmak üzere vücuda düşman bazı yağları vücuttan
atmaktır. Beslenme ve egzersiz uzmanları, Digime3D gibi 3D tarama sistemlerinden elde ettikleri veriyi kolaylıkla obezite
tedavisinde nokta atışı stratejilere dönüştürebilirler. Bu sayede kas erimesi riski de çoğunlukla ortadan kalkmış olacaktır.
Unutmayın, tek başına zayıf olmak da sağlıklı ya da güzel olmak anlamına gelmez. Vücudumuz dengede
çalışmak ve denge yaratmak üzerine kurulu bir makinedir. Birçok kazanımı da bu adaptasyon becerimize borçluyuz. Bu yüzden
vücudunuzun geneliyle orantılı bir kiloya sahip olmak en idealidir. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi, yağ-kas dengesini anlamada
bugüne kadar en sık başvurulan yöntem Vücut Kitle Endeksi yöntemiydi. Vücut Kitle Endeksi, kilonuzu boyunuzun karesine
bölerek zayıf mı, normal kiloda mı yoksa kilolu mu olduğunuzun kabaca bir bilgisini sağlayan yöntemdir. Ama yalnızca kabaca,
yüzeysel bir bilgisini. Örneğin kaslı insanların Vücut Kitle Endeksi, çoğunlukla “kilolu” sonucu verecektir. Aynı şekilde bu yöntem,
vücudunuzun yağ oranıyla ilgili verdiği bilgi yeterli seviyede güvenilir değildir. Digime3D gibi 3 boyutlu tarama sistemleri, doğruya
en yakın; güvenilir ölçüm yöntemidir. Siz de Digime3D gibi üç boyutlu vücut tarama cihazlarına sahip sağlık, güzellik ve spor
merkezlerini tercih ederek olası zararlardan kaçınabilir, çok daha düşük maliyetle çok daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz.
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Digime 3D Nedir ?
Dünyanın ilk ve tek taşınabilir 3 boyutlu vücut tarama sistemidir.
40 saniye gibi kısa bir sürede kişinin 3 boyutlu görüntüsünü alır.
Tüm vücut ölçülerinin ve postür analizini, yağ oranını, BMI/BMR değerini, bel/kalça oranı, günlük
kalori ihtiyacını interaktif olarak ölçer ve hesaplar.
Gelişmiş raporlama ve istatistiki araçlar ile değerlerin düzenli takibini sağlar.

Teknoloji
Tüm sistem 12x3x3 cm ebatlarında 40 cm de 0,05 cm derinlik hassasiyetine sahip 3D tarayıcı ve Apple
Ipad veya Apple Ipad Pro tabletten oluşmaktadır.
Sistemin toplam ağırlığı 600 gr’ın altında olup herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan tamamen
taşınabilir.
İhtiyaç halinde ‘Ipad’inizle entegre ‘dekstop’ pclerde de görüntüleme, ölçme ve raporlama yapabilirsiniz.
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Postür Analizi

Klasik Postür Analizi Nasıl Yapılır, Analizde Neler Kullanılır?
Postür analizi yalın anlamda vücudun duruşunun dört farklı açıdan değerlendirilmesidir.
Bu dört farklı açı ayakta duruş esnasında arkadan, önden, sağ yandan ve sol yandan yapılan
değerlendirilmede kullanılan açılardır. Bu analizler bu açılardan elde edilen programların
bilgisayar programıyla değerlendirilmesi ve daha sonra yerini fiziki muayeneye bırakması olarak
anlatılabilir. Bu durum özellikle sporcular için de başvurulan bir analizdir.
Postür analizinde;
• Hasta çıplak ayakta ve çok rahat elbiselerle kendini en rahat hissettiği pozisyonlar kullanılır
• Postür tahtaları, tahta bloklar, çekül, özel cetveller, mezura gibi araçlar kullanılır
• Kas kısalığı testleri
• Vücut dengesi
• Vücut tipi
• Vücut kısımlarının düzeni
• Bacak uzunluğu ölçümleri yapılır.
Şimdilerde ise Digime3D postür analizi ile öğrencinizin veya hastanızın birebir 3D
modellemesini 40 saniye gibi kısa bir sürede bitirdikten sonra size kalan kolay ve anlaşılır
grafiklerle anlatılmış raporu inceleyip, istatistiki verilerle sonucu görmek.
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Doğru Teknoloji ile

Hedefinizi 12’den vurun...
Digime3D vücut ölçüm sistemi gibi araçlarla, son derece zararsız kızılötesi ışınlar yardımıyla vücudunuzun
çok detaylı ve üç boyutlu bir haritasına sahip olabilirsiniz. Bu haritalar, vücudunuzun yağ ve kas oranlarını ve başka
önemli sağlık bilgilerine, diğer ölçüm yöntemlerine kıyasla çok daha büyük hassasiyetle ulaşmanızı sağlar. Spor ve
beslenme uzmanlarınızı seçerken, üç boyutlu vücut tarama sistemi kullanan merkezlere gitmeniz, mevcut durumunuzu
belirlemenizde, hedefler koymanızda ve sağlık planlamanız da size en yüksek verimi sağlayacaktır. Ayrıca aynı sistemleri
kullanarak düzenli olarak gelişiminizi kontrol etmeniz, gerektiğinde planlarınızı güncellemeniz ve gelişiminizi görerek
motive olmanız açısından son derece önemlidir.
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Siz Hala Geçmişte misiniz

BIA cihazları sadece vücudunuzun elektrik akımına gösterdiği direncin sayısal bir yansımadır. Bu cihazların temel iddialarının istatistiksel tahmin yöntemlerine dayanması, ırk, sağlık durumu, diyet durumu ,spor ve aktivite geçmişi,
hatta ve hatta giyilen kıyafetler gibi istatistiksel olarak kontrol edilemeyen bir çok faktörden etkilenmesi doğruluklarını
sorgulatmaktadır. Hatta en üst segment modellerde dahi hata oranı %8 seviyelerine çıkmaktadır. Bu aslında BIA cihazları için en çok tartışılan konulardan biridir ve üreticilerin en çok manipule ettiği alandır. Üreticiler cihazlarının yüksek
hassasiyet ve düşük hata oranı ile ölçüm yaptığını iddia ederler ve bunu desteklemek içinde kendi cihazları ile aynı kişiye
kısa aralıklarla ard arda yaptıkları ölçümlerdeki sonuç farklılıklarını cihazların hata payı olarak lanse ederler. Bir ölçüm
yönteminin tutarlı sonuç vermesi ile doğru sonuç vermesi birbirinden çok farklı olgulardır. Burada hata oranı doğruluğu
kanıtlanmış sonuçlar ile karşılaştırılması sonucunda belirlenir. Bir örnekle izah etmek gerekirse 100 kg’da 4 kg eksik
sonuç veren basit bir tartımız olduğunu varsayalım. Bu tartının hata payı açık bir şekilde %4 ‘dür. Bu tartı üzerinde aynı
kişi ile arka arkaya yapacağımız tartım sonuçlarının aynı çıkmaması bu tartının kesinlikle doğru sonuç verdiği anlamına
gelmez.
Devrim yaratan Digime teknolojisinde işler oldukça farklıdır. Vücut kompozisyonu belirlemede 3D hacim ve anthropometric ölçüleri kullanır. Bu ölçüm şekli, akademik çevrelerce kabul gören ve tercih edilen su altı tartım yönteminin
bir türevidir. Her iki ölçüm şeklinde de temel amaç vücut hacminin bulunması, burdan yola çıkarak istatiksel veriler ve
hesaplamalar ile vücüt yağ oranın tespit edilmesidir. Sonuç olarak Digime3D her türlü akademik ve BIA ölçümlerine
nazaran düşük hata payı ve yüksek ölçüm hassasiyetiyle bu alanda en kesin sonuçları veren sistemdir.
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Neden Digime 3D

GÜVENLİ

DIGIME Kesinlikle
kullanıcı datalarını
herhangi bir server yada
core data üzerinde tutmaz.

KULLANICI DOSTU

Müşterilerimize anlaşılır veriler
sunar. Tıbbi terim ve sonuçları
anlatmak zorunda kalmazsınız.

KESİN SONUÇ

Digime 3D sistemi ile+1mm ila
+-4 mm arası bir hata payı ile
ölçüm sonucu elde edersiniz.

DÜŞÜK MALİYET

Digime 3D ile minimum maliyet ile en doğru sonucu elde
edersiniz.

RAPORLAMA

İnteraktif ve anlaşılır grafiksel
istatistiki raporlar

MOBİL

Digime 3D sistemi çantanızda
ya da çekmecenizde bir ajanda
kadar yer kaplar.
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Digime 3D’ye

Sahip Olmak

Ne Kazandırır

Bel, kalça, uyluk gibi ölçümleri % 1’den daha az hata ile çıkarın.

Çekim sonrası 3 boyutlu modelinizi döndürün, yakınlaştırın
ve vücudunuzu tüm detaylarıyla inceleyin

Vücut kompozisyonunuzu, siluet ve bel-kalça
oranınızı analiz edin. Vücut asimetri ve şekil
bozukluklarını tespit edin.

Yağ Analizinde, altın standart su altı tartım
yöntemi veya DEXA’dan daha kesin ve rahat
bir yol.

Vücud ölçülerini zamanla grafiksel olarak takip
edin. Müşterilerinizi, hastalarınızı veya üyelerinizi
motive edin.

Dünyada bir ilk 3D modelleme teknolojisi ile postür
analizi üstelik grafiksel ve kolay anlaşılır raporlama ile.

İster fitness uzmanı, ister doktor ya da diyetisyen olun, DIGI Health
teknolojisi, işinizle ilgili tüm vücut ölçülerine ve kompozisyon
değerlerine kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
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DIGIME 3D ve diğer Ölç

Digime 3D Modelleme

doğruluk ve taşınabilirliği açısından farklıdır.

3D Modelleme
Doğruluk
Taşınabilirlik

çüm Cihazları
arasındaki farklar
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Digime 3D Nasıl Çalışır...
Tek yapmanız gereken DIGIME 3D zararsız kızılötesi sensör ile vücudunuzun şekil
ve kompozisyonu yakalarken, 40 saniye boyunca hareketsiz kalmak. 2 sn içinde DIGIME 3D,
vücudunuzun kusursuz bir 3 boyutlu modelini oluşturur, Postür analizi, vücut yağ oranı, BMR/
BMI, günlük kalori ihtiyacınız gibi verileri eş zamanlı hesaplar, vücudunuzun hangi bölgesinde
kac mm değişiklik olduğunu gözlemlemenizi sağlar.
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Gelişmiş Görüntü Ayarları

ÇEKİM

RAPOR

40 saniye ortalama çekim süresi
Otomatik Model Algılama
Akıllı Yönergeler

ÖLÇÜM

Model Onarma
Renklendirilmiş Ölçüm Noktaları
İnteraktif Ölçüm Şekli

İnteraktif model oluşumunu gözlemleme

BMR/BMI, yağ oranı, bel kalça oranı

Basit çekim ayarları

Kalori İhtiyacı Hesaplama

Hareketli hareketsiz çekim modu

Postür Analizi

Çekim datası kontrolü

Yatay dikey eksen tüm vücut ölçüleri

Tek çekim raporlama
İkili karşılaştırma
Çoklu karşılaştırma
Hareketli interaktif rapor ekranları
Yazdırılabilir PDF rapor
e-mail gönderimi
I cloud yada server da saklama

DEKSTOP

ÖLÇME ve RAPORLAMA
İşlemlerinin tamamını
dekstop PC üzerinde
gerçekleştirebilirsiniz.
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Sık Sorulan Sorular
DIGIME 3D ile çekim yaparken çıplak mı olunması gerekli ?
Kesinlikle hayır! Bununla birlikte, sağlıklı bir ölçüm için dar kıyafetler giymenizi
(örneğin, dar bir body ve spor sütyeni) ve ölçümlerde farklılık olmaması için her
ölçümde aynı kıyafeti yada ölçülerinizde fark yaratmayacak kıyafetleri tercih
etmenizi öneririz.

DIGIME 3D’in FDA onayı var mı ??
FDA, DIGIME 3D (ve benzeri cihazları) “Düşük Riskli Cihaz” olarak görür ve bu
cihazlar için bir düzenleme yada onay süreci yoktur.
Tanı koymak veya tedavi etmek için kullanılan tıbbi cihazlar FDA tarafından kapsamlı
bir test ve değerlendirmeden geçirilir.Bu doğrultuda DIGIME 3D, herhangi bir teşhis
yada tedavi amaçlı kullanılmayan bir ölçüm raporlama cihazıdır.
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Sık Sorulan Sorular
DIGIME 3D vücut kompozizyonumu nasıl ölçüyor?
Yağ oranı hesaplamada nasıl bu kadar hassas?
Yağ hesaplamada hacim ve ağırlık ölçümlerini kullanır. Bu ölçüm şekli, akademik çevrelerce
kabul gören ve tercih edilen su altı tartım yönteminin bir türevidir. Her iki ölçüm şeklinde de temel
amaç vücut hacminin bulunması, burdan yola çıkarak istatiksel veriler ve hesaplamalar ile vücüt
yağ oranın tespit edilmesidir. Pahalı bir vücut analiz sistemi olan Bod Pod’ta aynı şekilde cihazdaki
hava değişim farkından vücut hacmini hesaplayarak aynı formul ve istatiksel verilerle yağ oranı
sonuçlarına ulaşmaktadır. Sonuç olarak Digime3D su ve hava farkı ölçümlerine nazaran düşük
hata payı ve yüksek ölçüm hassasiyetiyle bu alanda en kesin sonuçları veren sistemdir.
Modelin hassasiyetini DXA taramaları ölçümleriyle ilişkilendiren birçok bilimsel araştırmada
bulunmaktadır.
Aşağıdaki bilimsel araştırmayla ilgili bazı makaleleri okuyun!
Clinical anthropometrics and body composition from 3D whole-body surface scans – NG B K,
Hinton B J, Fran B, Kanaya A M, Sheperd J A – European of Clinical Nutrition
Predictive equations for central obesity via anthropometrics, stereovision imaging, and MRI in
adults – Lee J J, Freeland-Graves J H, Pepper M R, Yao M, and Xu B – The University of Texas,
Austin
Validation of a 3-dimensional photonic scanner for the measurement of body volumes, dimensions,
and percentage body fat – Wang J, Gallagher D, Thornton J C, Yu W, Horlick M, and Pi-Sunyer F
X – American Journal of Clinical Nutrition
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Sık Sorulan Sorular
DIGIME 3D hem IOS hem Android İşletim sistemlerinde çalışır mı?
DIGIME 3D tarama özellikleri yalnızca iOS (iPad) üzerinde çalışır. İleride, Android mobil cihazlarda
(tablet) çalışacak bir sürüm yayınlanabilir. Ancak şu an teknik özellikleri karşılayacak, tutarlı bir
android cihaz test etme imkanı bulamadık. AncakDIGIME 3D’in windows işletim sistemlerinde
çalışabilen “DIGIME 3D Dekstop” ismini verdiğimiz bir masaüstü sürümü bulunmaktadır. Herhangi
bir bilgisayarda “tarama” dışında sistemin tüm özelliklerinden yararlanabilirsiniz

DIGIME 3D teknolojisi başka alanlarda da kullanılabilir mi?
Digime3D için kullanılabilecek harika fikirleriniz varsa, lütfen bizimle irtibata geçin! Digime3D
yüksek hassasiyetli hacim, uzunluk, çevre vb. hesaplamalarda çözüme ihtiyaç duyan her sektöre
uyarlanabilir.

3D

Sık Sorulan Sorular
DIGIME 3D diğer 3D tarayıcılar ve BIA cihazlarından farkı nedir?
DIGIME 3D, diğer 3D tarayıcılar ile BIA cihazları arasındaki farkları 3 temel kategoriye
ayırabiliyoruz. 3D Modelleme, doğruluk ve taşınabilirliği açısından farklıdır.
3D Modelleme
DIGIME 3D, diğer 3D tarayıcılar ile BIA cihazlarının aksine, vücudunuzun etkileşimli bir
3D modelini oluşturur. Bazıları(BIA cihazları vb.) yalnızca vücudunuzun kompozisyonunu
odaklanırken, DIGIME 3D sadece vucüdunuzla ilgili rakamları değil aynı zamanda görsel
olarak farklarıda gösterir.
Taşınabilirlik
Son olarak, DIGIME 3D diğer geleneksel 3D tarayıcılara nazaran kat ve kat taşıma kolaylılığı
sunar. DIGIME 3D, çantanızda sadece bir kitap kadar yer kaplar.

3D

Sık Sorulan Sorular
Doğruluk
Derinlik algılama hassasiyeti, tarayıcının vücuttan uzaklığına bağlıdır. DIGIME 3D’nin mobil
özelliği sayesinde, tarayıcı daha hassas bir çekim için vücuda daha yakın tutulabilir yada
açısı değiştirilebilir.
DIGIME 3D’nin aksine, diğer tüm vücut tarayıcılarının çoğu tarayıcı sabit tutup çekim yapılan
kişiyi bir platform üstünde döndürür. Kişinin dönmesi yada hareket etmesi titremeler
nedeniyle çekim hassasiyetini ciddi oranda etkiler.
Ayrıca, DIGIME 3D vücudumuzun hangi kısmının taranacağını kontrol etmemizi sağlar,
böylece belirli ilgi alanlarına odaklanmamıza ve daha hassas bir şekilde yakalamamıza
olanak tanır.
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