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9
Diagramy maszyn stanowych
9.1. wiczenia
 W I C Z E N I E

9.1

Przebieg procesu obsugi reklamacji w systemie zarzdzania jakoci

System zarzdzania jakoci w firmie dystrybucyjnej zwizany jest z wieloma aspektami jej funkcjonowania. Istotn czci tego systemu jest przyjmowanie reklamacji.
Przy przyjciu reklamacji uruchamiany jest elektroniczny proces przyjmowania,
ewidencjonowania i monitorowania jej przebiegu. W ramach tego procesu reklamacja
moe znajdowa si w nastpujcym stanie:
T Zgoszona;
T Zweryfikowana formalnie;
T Zasadna bd Odrzucona;
T Zweryfikowana merytorycznie;
T Przekazana do serwisu;
T Przetwarzana (moe by poprzedzony stanem Oczekujca na zamówione
cz ci);
T Zatwierdzona przez dzia jako ci;
T Zamknita.
Reklamacja na etapie obsugi serwisowej przyjmuje szereg podstanów bdcych
konsekwencj przedstawionej klientowi wysokopoziomowej procedury obsugi reklamacji (por. rysunek 7.2). Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma podstan
Zatwierdzona przez dzia jako ci finalizujcy dany etap obsugi reklamacji.
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Naley opracowa diagram maszyn stanowych opisujcy przebieg procesu obsugi
reklamacji (rysunek 9.1).
stm Przebieg Procesu Obsugi Reklamacj i
Zgoszona

wprowadzenie opinii dziau kontroli jakoci

Zw eryfikow ana
formalnie

podjcie decyzji [decyzja negatywna]

Odrzucona
podjcie decyzji [decyzja pozytywna]

[wykrycie nieautoryzowanego róda]

weryfikacja róda pochodzenia

Zasadna

[potwierdzono legalno urzdzenia]

Zw eryfikow ana
merytorycznie

akceptacja operacji przekazania do naprawy

Przekazana do serw isu

[else]

Oczekuj ca na
zamów ione czci

[czci dostpne w magazynie lokalnym]
zarejestrowanie dostawy
Przetw arzana

wygenerowanie protokou naprawy

Zatw ierdzona przez
dzia j akoci

wypenienie
formularza zwrotu

Zamknita

/wylij informacj o
zakoczeniu naprawy

Rysunek 9.1. Diagram maszyn stanowych przebiegu procesu obsugi reklamacji
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 W I C Z E N I E

9.2

Stany portu przecznika w algorytmie drzewa opinajcego

W celu zapobiegania powstawaniu ptli w sieciach opartych na przecznikach
wykorzystuje si algorytm drzewa opinajcego. Podstawy tego algorytmu zostay
zaprezentowane w wiczeniu 6.4 niniejszej ksiki. Ptle mog prowadzi do zjawisk takich jak burze rozgoszeniowe czy duplikaty ramek, które mog uniemoliwi jakkolwiek prac w sieci komputerowej.
Istotnym elementem algorytmu STP jest kontrola portów w przeczniku, które
w standardowej postaci protokou drzewa opinajcego przyjmuj nastpujce stany:
T Nieaktywno (port wyczony administracyjnie);
T Blokowanie (nie s wysyane dane, odbierane s ramki BPDU (Bridge Protocol

Data Unit); stan ten trwa 20 sekund po podczeniu kabla do portu;
T Nasuchiwanie (odbieranie ramek BPDU i budowanie topologii wolnej

od ptli); stan trwajcy 15 sekund;
T Uczenie si (budowanie tablicy adresów MAC na przeczniku sieciowym);

stan zajmujcy przecznikowi 15 sekund;
T Przesyanie (podczas normalnej pracy — wysyanie i odbieranie ramek

z danymi).
Port moe te zosta Wyczony administracyjnie odpowiednim poleceniem. Port
zaczyna zmienia stany dopiero w momencie jego wczenia i podczenia do niego
kabla. Domylnie na wikszoci obecnie produkowanych przeczników wszystkie
porty s wczone.
Naley opracowa diagram maszyn stanowych prezentujcy przejcia pomidzy
powyszymi stanami (rysunek 9.2).
Wskazówki dydaktyczne
Poszczególne stany zmieniaj si po upywie okrelonego czasu, co zostao oznaczone
na diagramie opisem After z podan liczb sekund. Stany mona zapisywa z wykorzystaniem
notacji klasycznej lub zakadkowej. W odrónieniu od wiczenia 9.1 w niniejszym wiczeniu
zastosowano notacj zakadkow, gdzie nazwa stanu umieszczana jest w dodatkowym
elemencie w górnej czci kategorii modelowania.
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stm Stany Portu Przecznika w Algorytmie Drzew a Opinaj cego

Wyczony
administracyj nie
wydanie komendy wyczajcej port

Wczony administracyj nie
Nieaktyw no
wydanie komendy wczajcej port

fizyczne podczenie kabla
Blokow anie
[aktywny tryb portfast]

[else]

do / odbierajBPDU

wykrycie nadmiarowej cieki
[koszt cieki > kosztMin]
after(20s)
wykrycie nadmiarowej cieki
[koszt cieki > kosztMin]

Nasuchiw anie
do / budujTopologiLogiczn
do / odbierajBPDU

Przesyanie
do / transmitujDane
do / odbierajDane
do / odbierajBPDU

Uczenie si
after(15s)

after(15s)

do / budujTablicMAC
do / odbierajBPDU

Rysunek 9.2. Diagram maszyn stanowych prezentujcy stany portów przecznika
w algorytmie drzewa opinajcego
 W I C Z E N I E

9.3

Elektroniczny protokó ocen

Nowelizacja prawodawstwa w zakresie dziaalnoci uczelni umoliwia wprowadzenie szeregu innowacji do procesu dydaktycznego. W szkoach wyszych mona
obecnie wykorzystywa w miejsce tradycyjnych indeksów oraz protokoów równie elektroniczne indeksy studentów. Funkcjonalno zorientowana na studenta jest
bezporednio powizana z elektronicznymi protokoami ocen, platformami wspierajcymi e-learning, czy te portalami wspomagajcymi funkcjonowanie dziekanatu.
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Z uwagi na to, e elektroniczne protokoy ocen studentów oparte s na bazach danych zawierajcych wszystkie oceny studentów z poszczególnych przedmiotów,
protokoom tym towarzyszy zazwyczaj rozbudowana funkcjonalno o charakterze
statystycznym.
Procedura obsugi protokoów przez poszczególnych wykadowców warunkuje
wyszczególnienie licznych stanów protokou. Po udostpnieniu protokou wykadowcom moe on by edytowany w dowolnej liczbie podej. Poszczególne modyfikacje zapisywane s w bazie danych. Jeli wykadowca udostpni moliwo podgldu ocen tymczasowych, studenci maj moliwo podgldu biecego statusu
w swoich profilach. Kady wykadowca indywidualnie decyduje o zatwierdzeniu
pierwszego podejcia. W tym momencie aktywowana jest funkcjonalno wprowadzania ocen drugiego podejcia, a edycja ocen pierwszego podejcia jest blokowana. Jednoczenie studenci uzyskuj podgld ostatecznych ocen. Drugie podejcie równie podlega zatwierdzeniu — odbywa si to na analogicznych zasadach.
Zamknicie protokou z punktu widzenia wykadowcy skutkuje automatycznym jego
uwzgldnieniem w portalu dziekanatu, gdzie protokó podlega weryfikacji formalnej. Zweryfikowane protokoy s automatycznie archiwizowane przed zakoczeniem kolejnej sesji. Tym samym nie s one ujmowane na licie protokoów wykadowcy oraz s przenoszone do zakadki protokoów archiwalnych w dziekanacie.
Naley opracowa diagram maszyn stanowych dla elektronicznego protokou oceny
studentów (rysunek 9.3).
 W I C Z E N I E

9.4

Cykl ycia relacji z klientem

Jak wskazuje (Kara, 2003), relacje klienta z firm mog trwa bardzo krótko i ogranicza si tylko do jednorazowej transakcji, ale mog te trwa przez cae pokolenia,
np. smakoszy pczków firmy Blikle czy koneserów biuterii firmy Kruk.
W cyklu ycia klienta (ang. Customer Life Cycle) wyróni naley nastpujce fazy:
T promocja ukierunkowana na grup docelow klientów:
Faza zdobywania potencjalnego klienta;
T segmentacja na kilka grup klientów z uwzgldnieniem kryterium
prognozowanych zysków, opracowanie zindywidualizowanej oferty dla
poszczególnych grup klientów:
Faza próby przejcia;

Kup książkę

Poleć książkę

168

UML 2.x. • wiczenia zaawansowane

stm Elektroniczny Protokó Ocen Studentów
opuszczenie protokou
/zapisz zmiany

Edytow any
Udostpniony
entry / zapisz zmiany
do / pobierz ocen I terminu

zatwierdzenie podejcia [daty zgodne]
/zablokuj edycj ocen I terminu
Z zatw ierdzonym pierw szym
podej ciem
entry / opublikuj oceny I terminu
do / pobierz ocen II terminu
exit / zapisz zmiany

zatwierdzenie podejcia [wpisy kompletne, daty zgodne]
/zablokuj edycj ocen II terminu
Z zatw ierdzonym drugim
podej ciem
entry / opublikuj oceny II terminu

wysanie do dziekanatu
/dodaj do listy protokoów oczekujcych na weryfikacj
Zamknity
exit / zapisz zmiany

akceptacja protokou
/zablokuj cay
protokó
Zarchiw izow any

Zw eryfikow any
after(4m)

entry / usu z podgldu

Rysunek 9.3. Diagram maszyn stanowych elektronicznego protokou oceny studentów
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T skierowanie do potencjalnych klientów zindywidualizowanej oferty obejmujcej

pakiety programów lojalnociowych:
Faza lojalno ci;
T zapewnienie satysfakcji klientów przez przyznanie im programów
lojalnociowych, lepsz obsug, promocje:
Faza realizacji programów lojalno ciowych;
T odchodzenie klientów, spadek popytu, badania rynku i badanie przyczyn odej:
Faza reaktywacji;
T zastosowanie strategii odzyskiwania (ang. win-back):

Faza zamknitych drzwi;
T cz pozostaje, a znaczca cz odchodzi.
Na podstawie powyszego opisu naley przygotowa diagram maszyn stanowych
(rysunek 9.4).

Rysunek 9.4. Diagram maszyn stanowych przedstawiajcy cykl ycia relacji z klientem
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 W I C Z E N I E

9.5

Szyfrowanie i deszyfrowanie w sieci VPN

Wraz z upowszechnieniem si Internetu w biznesie coraz wikszego znaczenia
nabrao bezpieczestwo systemów informatycznych dziaajcych w rodowisku
rozproszonym. Jedn z technologii poprawiajcych bezpieczestwo danych przesyanych pomidzy odlegymi systemami jest VPN (Virtual Private Network). Umoliwia
ona przesyanie zaszyfrowanych danych poprzez sie komputerow, w tym równie
Internet.
W firmie produkcyjnej technologia VPN jest wykorzystywana do przekazania z oddziau terenowego do centrali firmy informacji o sprzedanych produktach. Proces
przekazywania takiego komunikatu ze róda do celu zwizany jest z nastpujcymi
stanami:
T Przygotowany do wysania;
T Zaszyfrowany;
T Kapsukowany;
T Poczony;
T Wysany;
T Dostarczony;
T Rozczony;
T Dekapsukowany;
T Odrzucony (gdy klucz uyty do odszyfrowania nie jest zgodny z kluczem

szyfrujcym);
T Odszyfrowany;
T Zapisany w bazie danych.

Naley opracowa diagram maszyny stanowej dla opisania stanów komunikatu
przekazywanego w sieci VPN (rysunek 9.5).
Wskazówki dydaktyczne
W odrónieniu od typowej maszyny stanowej wikszo przej pomidzy zidentyfikowanymi
stanami ma charakter przej automatycznych.
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stm Stany Komunikatu Przy Wykorzystaniu VPN
Transmitow any

Przygotow any do
w ysania

Poczony

Zaszyfrow any

Kapsukow any

Wysany

zakoczenie fizycznej transmisji danych
/zmie status

Dorczany
Odrzucony
[niezgodno klucza]
entry / wywietl komunikat bdu

Dostarczony
[else]

Rozczony

Odszyfrow any

Dekapsukow any

Zapisany w bazie
danych

Rysunek 9.5. Diagram maszyn stanowych prezentujcy stany komunikatu w sieciach
opartych na technologii VPN
 W I C Z E N I E

9.6

Tryby pracy kamery internetowej

Wraz ze wzrostem przepustowoci sieci komputerowych du popularno zyskay
wideorozmowy prowadzone zarówno prywatnie z uyciem takich programów jak
Skype czy NetMeeting, jak równie w ramach wideokonferencji za pomoc systemów
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Cisco Webex czy Adobe Connect. Te dwa wymienione systemy znakomicie wspomagaj prowadzenie zaj dydaktycznych, narad, konferencji dla uytkowników odlegych geograficznie.
W celu zapewnienia cigoci strumienia wideo uywane s kamery internetowe,
których sterowniki pozwalaj na automatyczny dobór jakoci obrazu do parametrów cza. Cay proces zwizany z transmisj wideo moe prowadzi do przyjmowania przez kamer nastpujcych stanów:
T Wczona;
T Ustawione parametry otoczenia:
T Ustawiona jasno ;
T Ustawiony kontrast;
T Twarz znaleziona;
T Ustawiona ostro ;
T Biel zrównowaona;
T Jako cza rozpoznana:
T Prdko cza rozpoznana;
T Opó nienia pakietów obliczone;
T Rozdzielczo kamery ustawiona;
T Transmisja danych rozpoczta;
T Transmisja danych zako czona;
T Wyczona.
Naley opracowa diagram maszyny stanowej przedstawiajcy wypisane powyej
stany kamery internetowej (rysunek 9.6).
 W I C Z E N I E

9.7

Serwis zarzdzania zasobami w chmurze Dropbox

Serwis przechowywania, synchronizacji i udostpniania zasobów Dropbox pozwala
na przechowywanie folderów oraz plików w chmurze. Po zainstalowaniu aplikacji
Dropbox na danym komputerze w strukturze folderów umieszczany jest dedykowany folder. Dla uytkownika tworzony jest stosowny udzia w chmurze (serwis
internetowy Dropbox). Waciciel konta moe wspóuytkowa zasoby zdalne na
wielu komputerach. Zamieszczenie zasobów w dedykowanym folderze na danym
komputerze powoduje w takiej sytuacji synchronizacj z zasobami w chmurze
oraz na wszystkich innych komputerach z zainstalowan aplikacj i przypisanym
tym samym kontem uytkownika.
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stm Tryby Pracy Kamery Internetow ej

Wczona
zmianaParametrówOtoczenia

Transmisj a
danych
rozpoczta

Ustaw ione parametry otoczenia

Ustaw iona
ostro

Wyczona

zmianaRozdzielczoci

Ustaw iony
kontrast

inicjalizacjaAplikacji
[czyWiz == true]

Transmisj a
danych
zakoczona
Tw arz znaleziona
zamknicieAplikacji

Ustaw iona
ostro

Rozdzielczo
kamery
ustaw iona

Jako cza rozpoznana

Prdko cza
rozpoznana
Biel
zrów now aona
Opó nienia
pakietów
obliczone

Rysunek 9.6. Diagram maszyn stanowych trybów pracy kamery internetowej

Z punktu widzenia synchronizacji zasobów skrzynka Dropbox moe si znajdowa
w nastpujcych stanach:
T Offline;
T Synchronizowana (zawierajcy dwa podstany: Przygotowywanie przyrostowej
porcji danych oraz Transfer danych);
T Zsynchronizowana;
T Wstrzymana.
Proces synchronizowania wie si z Przygotowywaniem przyrostowej porcji danych
oraz Transferem danych. W tym stanie wywietlana jest ikona statusu w kolorze
niebieskim. Po zakoczeniu synchronizacji ikona statusu przyjmuje kolor zielony
i na wszystkich synchronizowanych komputerach wywietlane jest stosowne powiadomienie. Uytkownik ma moliwo wstrzymania procesu synchronizacji wedle
wasnego uznania.
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Naley opracowa diagram maszyny stanowej obrazujcy proces synchronizacji
zasobów w serwisie Dropbox (rysunek 9.7).
stm Synchronizacj a Zasobów W Serw isie Dropbox

Zsynchronizow ana

utrataPoczeniaZInternetem

entry / ustawKolorIkonyStatusu("zielony")

[brak nowych plików]
zamieszczenieNowychPlików
[nie przekroczono limitu miejsca]
nawizaniePoczeniaZInternetem

zakoczenieTransferu
/wywieltPodsumowanie

Offline

[else]
utrataPoczeniaZInternetem

Synchronizow ana
entry / ustawKolorIkonyStatusu("niebieski")

Transfer danych
Przygotow yw anie przyrostow ej
porcj i danych
do / obliczSumRónicow
do / zweryfikujListPlikówOnline

do
do
do
do
do
do

/
/
/
/
/
/

nawiSesj
odszyfrujDane
przeprowad DekompresjDanych
skompresujDane
transmitujDane
zaszyfrujDane

wznowienieSynchronizacji

Wstrzymana
manualneWstrzymanieSynchronizacji

entry / ukryjIkonStatusu

Rysunek 9.7. Diagram maszyn stanowych procesu synchronizacji zasobów w serwisie Dropbox
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9.2. Zadania
Zadanie 9.1.
Przedstaw za pomoc diagramu maszyny stanowej stany urzdzenia PDA. Urzdzenia
te wyposaone s w zarzdzajcy minisystem, np. Windows CE, PalmOS, Google
Android czy Symbian OS. Wród podstawowych stanów, jakie mog si pojawi
podczas dziaania systemu, wymieni naley:
T otwarto ksik adresow;
T kalendarz;
T harmonogram;
T kalkulator;
T przelicznik walut;
T list zada;
T dostp do Internetu;
T otwarto poczt elektroniczn;
T odtwarzajcy MP3;
T odtwarzajcy filmy;
T odbierajcy radio;
T uruchamiajcy budzik;
T funkcjonujcy jako stoper;
T robicy zdjcia aparatem;
T zapisujcy rozmow na dyktafon.
Opracuj diagram maszyny stanowej uwzgldniajcy wymienione powyej stany.

Zadanie 9.2.
Serwis http://www.blip.pl umoliwia zakadanie i prowadzenie bloga. W ten sposób
mona umieszcza na bieco relacje, zdjcia oraz filmy z aktualnych wydarze.
W tym celu bloger wyposaony w tablet i kamer przekazuje obraz i gos do serwisu. Uytkownicy serwisu mog na bieco otrzyma informacj o blogujcym.
W ramach prowadzonego bloga zachodz nastpujce stany dotyczce zamieszczanych treci:
T dodana;
T z zacznikiem (obraz, film);
T przesana;
T opublikowana (dostpna dla pozostaych uytkowników);
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T zarchiwizowana (przeniesiona do archiwum wiadomoci);
T zablokowana (brak moliwoci dodawania komentarzy);
T ukryta (niewidoczna dla pozostaych uytkowników);
T usunita.

Opracuj diagram maszyny stanowej dla wymienionych powyej stanów.

Zadanie 9.3.
Praca lekarzy moe by dwa do trzech razy szybsza przy wykorzystaniu systemu
rozpoznawania mowy i zamiany jej w tekst. Narzdzie to rozpoznaje mow zarówno
pacjentów, jak i lekarzy, midzy innymi w trakcie przeprowadzania wywiadu lekarskiego, i zamienia j w tekst. System z powodzeniem moe peni t rol tak w placówkach medycznych i diagnostycznych, jak i w przychodniach oraz szpitalach.
Do uytkowania systemu niezbdny jest komputer wyposaony w suchawki i mikrofon typu speech mike. W wyniku wykorzystania tego systemu po zakoczeniu
wywiadu lub wizyty otrzymuje si dokumentacj medyczn.
Opracuj diagram maszyny stanowej uytkowania systemu rozpoznawania mowy
i zamiany jej w tekst dla wykonania penej diagnostyki pacjenta: tomografii komputerowej, USG, radiologii klasycznej, rezonansu magnetycznego czy spirometrii.

Zadanie 9.4.
Coraz bardziej popularn i perspektywiczn form wiadczenia usug teleinformatycznych przez operatorów telekomunikacyjnych, w tym mobilnych, staje si odmiana
outsourcingu, zwana shared networks — wspódzielenie infrastruktury teleinformatycznej. Ma to równie zastosowanie w przypadku operatorów wirtualnych, czyli
nieposiadajcych wasnej infrastruktury telekomunikacyjnej, a oferujcych usugi
teleinformatyczne.
Wspódzielenie to obejmuje stacje bazowe, maszty, komponenty aktywne sieci. Dziki
temu operatorzy umowy shared networks mog ograniczy liczb zakupywanych
i eksploatowanych urzdze wasnych, a take zwikszy efektywno urzdze
ju uytkowanych. Mog oni w ten sposób ustali swoje priorytety w przedsiwziciach operacyjnych oraz infrastrukturalnych. Podstawow rol w tym rozwizaniu outsourcingu teleinformatycznego odgrywaj stacje bazowe, które wykonuj
nastpujce dziaania odpowiadajce poszczególnym stanom:
T projektowanie i wdraanie sieci;
T zakup urzdze;
T zarzdzanie pojemnoci sieci;
T wymiana sieci;
T modernizacja sieci.
Dla powyszych stanów opracuj diagram maszyny stanowej.
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Zadanie 9.5.
Fiscy informatycy utworzyli Osobisty Serwer Zdrowia jako usug umoliwiajc
monitorowanie zdrowia, pozwalajc na interpretacj symptomów chorobowych oraz
wskazanie diagnozy i terapii w danym przypadku. Oczywicie jest to informacja
wstpna, która wymaga potwierdzenia poprzez wizyty i badanie lekarskie. Idea
osobistego serwera zdrowia polega na wykorzystaniu sownika poj, ich definicji
oraz wzajemnych zalenoci, czyli ontologii. Serwer integruje tego typu ontologi
z innych narzdzi i serwisów e-zdrowia, blogów czy wiki zawierajcych i aktualizujcych informacj o rónych chorobach i sposobach leczenia oraz zwizanych
z nimi lekami. System oparty jest na technologii zarzdzania wiedz.
Na podstawie powyszego opisu przedstaw serwer jako maszyn stanow, w trakcie
uytkowania znajdujc si w rónych stanach wykorzystania informacji i serwisów.

Zadanie 9.6.
Stay rozwój technologii teleinformatycznych sprawia, e coraz wiksz popularno zdobywaj nowe wersje istniejcych protokoów sieciowych. Wród nich
mona wyróni protokó drzewa opinajcego STP (Spanning Tree Protocol) opisywany w wiczeniach 6.4 i 9.2. Jednym ze standardów oficjalnie zatwierdzonych jest
Rapid Spanning Tree, który zosta ujty w standardzie IEEE 802.1w. Gówn zalet
tego protokou jest bardzo szybka zbieno w stosunku do podstawowej wersji STP.
Rozszerzenie to wymusio równie zmiany nazewnictwa stanów portów.
Bazujc na dokumentacji do standardu Rapid Spanning Tree dostpnej na stronach
instytutu IEEE (www.ieee.org), utwórz diagram maszyny stanowej opisujcy przejcia pomidzy nowymi stanami portów.

Zadanie 9.7.
Z uwagi na uciliwo stosowania rozwiza zabezpiecze dostpu do sprztu
komputerowego opartych na kartach kodowych firma zdecydowaa si wdroy
nowe rozwizanie uwierzytelniajce uytkowników komputerów. W tym celu rozpoznano rynek w zakresie nowych rozwiza w tym obszarze. W wyniku dokonanego rozpoznania ustalono, e coraz czciej uwierzytelnianie jest oparte na technikach takich jak skanowanie siatkówki oka, rozpoznawanie wzorców gosu, czy
te wzorców linii papilarnych. Ze wzgldu na koszty zdecydowano si wybra to
ostatnie rozwizanie.
Podjto decyzj o zastosowaniu skanera linii papilarnych podczonego do portu
USB komputera, który moe przyjmowa szereg stanów. Najczciej wystpujcymi metodami skanowania s: optyczna, pojemnociowa, radiowa, cinieniowa oraz
termiczna. Ze wzgldu na relatywnie wysok odporno na próby przedstawienia
spreparowanego wzorca zdecydowano si na zastosowanie metody radiowej. Dodatkowo oferenci przedstawiali rozwizania uwzgldniajce czytnik, który wymaga
przesunicia palcem po skanerze, a nie tylko jego przytknicia do urzdzenia.
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Zasada dziaania takiego urzdzenia jest nastpujca:
T aby urzdzenie dziaao, musi by przyczone do komputera i wymienia
z nim informacje;
T informacja o odciskach palca jest przechowywana w bazie danych serwera,
gdzie moliwe jest przechowanie do 750 rónych wzorców linii papilarnych;
T identyfikacja palca nastpuje po stronie komputera, a czytnik jest
odpowiedzialny jedynie za pobranie odcisku i przesanie tej informacji
do komputera;
T aby unikn próby oszustwa, po przyczeniu urzdzenia do komputera
ustanawiany jest klucz szyfrujcy i uwierzytelniajcy transmisj pomidzy
skanerem linii papilarnych a komputerem przechowujcym baz danych
o odciskach palców;
T po wymianie kluczy urzdzenie jest cay czas aktywne i oczekuje na
przytknicie palca;
T peen proces skanowania palca trwa 3 sekundy, w czasie których palec musi
by przytknity do skanera;
T po zeskanowaniu palca nastpuje przekazywanie zaszyfrowanej informacji
o odcisku palca do bazy danych o liniach papilarnych znajdujcych si
w komputerze;
T w trakcie weryfikacji odcisku w komputerze urzdzenie skanujce nie jest
aktywne, co trwa 2 sekundy;
T po pozytywnej lub negatywnej weryfikacji nastpuje odblokowanie
urzdzenia skanujcego i przejcie w stan oczekiwania;
T urzdzenie przestaje oczekiwa w momencie odczenia od komputera
lub wyczenia go.
Zastosowanie tego rozwizania powoduje, e system komputerowy moe pracowa
w trzech trybach: uczenia si, identyfikacji oraz wyczony (zwykle system jest wyczany poza godzinami pracy firmy).
Opracuj dwa diagramy maszyny stanowej — jeden diagram ma prezentowa stany
czytnika linii papilarnych, drugi — stany systemu komputerowego. W przypadku diagramu pierwszego szczególn uwag naley powici specyfikacji przej midzy
stanami, a w drugim specyfikacji czynnoci wewntrznych dla kadego stanu.
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