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TopoLynx (újjá)születés

• 2016. novemberTopoLynx Kft.

• ¾ DigiTerra

• 5 fejlesztő, 2 marketing
Csapat

• 25 év GIS szoftverfejlesztés

• 10 év nemzetközi értékesítés
Tapasztalat

• GIS: mobil, asztali, web

• Távérzékelés (Lidar)
Profil

• Új fejlesztési módszer és platform

• Gyors válasz, elkötelezettség
Megújulás



Mobil GIS



Mezőgazdaság
Terület alapú támogatások 
igénylése GNSS és terepi GIS 
támogatással

Erdészet
Erdőfelújítások, erdőkárok 
területének felmérése.

Területmérés, terepi térképezés



Terepi térképezés
Kutak, források térképezése, fasorok, 
arborétumok.

Régészet
Fosszíliák, lelőhelyek 
térbeli pozíciójának 
bemérése

Vezetékek
Vezetékek és környező vegetáció felmérése

Terepi adatgyűjtés



Közművek
Vízvezetékek ellenőrzése, állapot leírása

Parkok 
Botanikus kertek, fasorok fáinak 
felmérése, állapotának monitorozása

Ellenőrzés, állapot felmérés



topoXplore



topoXplore
• Hatékony Mobil és Asztali GIS

• Könnyen tanulható, megfizethető
Első termék

• Be nem fejezett dtExplorer8

• Áttekintés, kód tisztázás
Hagyaték

• Skálázható, tablet támogatás

• Windows vagy Egyedi UI
Interfész

• TMS, WMS, WFS, proxy támogatás

• NMEA, NTRIP, 28 fájl formátum
Szabványok

• GNSS vevők, lézer távmérők

• Kábel keresők, kézi gépek, tabletek
Hardver



Méretezhető Windows felület



Tablet barát saját felület



Tablet barát saját felület



Android fejlesztés
• Windows Mobile 6.5: 2009-ben

• Támogatás 2020-ig
Windows Mobile

• Domináns mobil platform

• OpenSource, 10 éves
Android

• Java nyelv (Dalvik), Xamarin, HTML5

• C++ nyelv (intelmek)
Fejlesztés

• Facebook, Dropbox, Microsoft

• Mind C++ nyelvet javasolja
„Nagyok”

• 1-2 hetente új verzió, új funkciókkal

• Visszatérő javítás, továbbfejlesztés
Inkrementális és 
Iteratív fejlesztés



Kanban spreadsheet



topoSurv



topoSurv
• Precíziós GIS

• Földmérés és Geoinformatika
Koncepció

• Windows Desktop, Native C++

• Android (later iOS), Native C++
Platform

• Geoadat megjelenítés, lekérdezés

• Földmérés, GIS adatgyűjtés, kitűzés
Alapfunkciók

• GIS elemzések, Felületmodellezés

• LIDAR & képfeldolgozás
Kiegészítő funkciók

• Alfa verzió március vége

• Folyamatos fejlesztést
Kiadási terv



topoSurv – Mock-up

• Részletes grafikai tervezés

• Reszponzív felület

• Funkcionális leírás

• Gyors prototípus



topoSurv – Indulóképernyő

• Új munkafolyamat

• Sablonok használata

• Meglévő megnyitása

• Naptár nézet



topoSurv – Főképernyő

• Felül feladat választás

• Üzenetsor

• Térképnézet

• Eszköztár

• Információ kérés:
– Egy elem

– Összesítés

– Pontfelhő

– Képstatisztika



topoSurv – Attribútumok

• Megjelenítés/Bevitel

• Lapokra tördelés

• Számok, szövegek

• Számított mezők

• Felsorolási értékek

• Képek



topoSurv – Földmérés, kitűzés

• Pontmérés, pont típus

• Auto/manuális összekötés

• Földmérési funkciók

– Poláris/Derékszögű/Lokális

– Többféle metszés, felosztás

• Kitűzés (segítségek)



topoSurv – Vetületi renszerek

• Több ezer vetület

• Pontosság

• 14 paraméteres 
transzformáció

• Nemzeti vetületek

• Ellipszoid és vetület 
eltolás fájlok támogatása

• Több geoid modell



topoSurv – Fekvő elrendezés



topoSurv – Tablet elrendezés



topoSurv – Február vége



topoSurv – Március vége



topoSurv – Március vége



topoSurv – Március vége



topoSurv – Március vége



TopoLynx – Jövőbeli fejlesztések

Mobil GIS/Surveyor

Mapletek (szoftver-
fejlesztés nélkül)

DEM
3D GIS
Cloud

Páratlan 
sebesség 

és funkció-
gazdagság

Távérzékelés

Objektum kinyerés

Közel 
fotogram-

metria
LIDAR



Felületmodellezés



Közel fotogrammetria



LIDAR felület kinyerés



LIDAR objektum kinyerés



LIDAR objektum kinyerés



Köszönöm a 
figyelmet!

Czimber Kornél
czimber.kornel@topolynx.hu


