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A

plikacja do obsługi penetrometru laserowego składa się
z czterech modułów:

 aplikacja serwera pomiarowego, współpracująca bezpośrednio
z penetrometrem oraz udostępniająca interfejs do zdalnego
sterowania i komunikacji z urządzeniem;
 aplikacja klienta umożliwiająca zdalne wykonywanie
pomiarów;
 aplikacja webowa uruchamiana z poziomu przeglądarki
internetowej, posiadająca interfejs użytkownika
odwzorowujący (symulujący) dotykowy panel operatora
penetrometru, umożliwiająca zdalne wykonywanie pomiarów;
 interaktywna pomoc wykorzystująca elementy rzeczywistości
rozszerzonej.
Widok ogólny urządzenia

Opracowana aplikacja serwera jak i klienta posiada identyczną budowę oraz interfejs użytkownika, z tym że dla aplikacji serwera pomiarowego przewidziano dodatkowe funkcjonalności w związku z pełnieniem
funkcji serwera pomiarowego:
 zarządzanie użytkownikami,
 zarządzanie konfiguracją kamery nadzoru,
 zarządzanie i generowanie pakietu aktualizacyjnego dla klienta.
Proces logowania dla aplikacji serwera pomiarowego został nieco uproszczony
ze względu brak konieczności autoryzacji aplikacji serwera w trakcie uruchamiania aplikacji do pracy lokalnej z penetrometrem laserowym. Od strony
interfejsu użytkownika uproszczenie to nie jest widoczne.
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T

he application for the operations of a laser penetrometer is
composed of the following four modules:

 The Measurement Server application, directly cooperating
with the penetrometer and providing the interface for remote
control and communication with the device;
 The client application enabling remote measurements;
 Web application run from a web browser with a user interface
simulating a touch screen panel of the penetrometer for
remote measurements;
 The interactive support based on augmented reality.
The developed server and client application have identical structure
and user interface, but the measurement server application is
equipped with additional functionalities related to the following
functions of this server:

General view of the device

 User management;
 Camera setting management;
 Managing and generating an upgrade package for the client.
The login process has been simplified as there is no need for the server
application to be authenticated when the application is launched to work with
the local laser penetrometer. This simplification is not visible from the user
interface.
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