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Tegevusskeem (Activity diagram)
Tegevusskeem on kasulik selleks, et näidata töövoogu ja eriti siis, kui seal esineb paralleelseid 
tegevusi. Skeemi abil saab esitada tegevuste loogikat, st protsessi. Sarnasusi leiab plokkskeemiga, 
kuid viimast on täiendatud.
See skeem on elanud UML-i versioonide käigus üle palju muudatusi ja täiendusi. UML 1-e sõnastik 
veebis (http://www.cc.ioc.ee/uml/) ütleb, et: “Tegevusskeem on olekuskeemi erijuht, kus kõik või  
enamus olekuid on toimingolekud ning kus kõik või enamik siirdeid käivitatatakse toimingute  
sooritamise teel lähteolekutes.” Nüüd ei tohiks ta enam olekuskeemiga seotud olla.
Kui satute lugema vanemast UML-i versioonist selle skeemi kohta, kohtate seal ka olekuid. Seega 
väljendas tegevusskeem varem olekute muutumist, mida tegi ka olekuskeem (state transition d). Et 
see segadust tekitas, on olekud UML2-st ära koristatud. Skeem annab tegijale olulised 
järjestusreeglid, mille alusel töö ära teha tuleb. Kasu on skeemist äriloogika modelleerimisel, kus 
tegevused saavad toimuda parallelselt või õigem oleks vist öelda, et teatud osas ei ole järjekord 
täpselt määratud.

Tegevusskeemiga saab kirjeldada konkurrentseid algoritme (protsessid, mis toimuvad mingis ühises 
ajavahemikus, mile kestel neil tuleb võib-olla vaheldumisi kasutada ühiseid ressursse).

Olulisemad tegevusskeemi komponendid
➢ algussõlm (initial node) – väike must muna, millega antud tegevus algab, tinglikult ka toiming.
➢ hargmik (fork) – lühike horisontaalne joon, sellega algab parallelsete toimingute täitmine (mida 

võib olla 1 .. *)
➢ toiming (action) – ümardatud nurkadega ristkülik, nendesse kirjutatakse antud tegevuses 

(operatsioonis) olulised toimingud
➢ liitumispunkt (join) – samasugune joon kui hargmikulgi, lõpetab hargnemised (ilmelt ei pea 

olema üksühene vastavus hargmike ja liitumispunktide vahel); ühe hargnemise võib lõpetada 
mitu liitmispunkti.

➢ otsustuspunkt (decision) – väike romb, toimingute voogude vahel valitakse vastavalt mingile 
tingimusele või tingimustele, tal on üks sisendvoog ja mitu väljundvoogu, millest igaühte valvab 
tõkis – nurksulgudesse kirjutatud lisatingimus.

➢ lisatingimus (guard) – loogikatingimus kandiliste sulgude vahel, mille abil valitakse jätkatav 
töövoog; lisatingimused peavad üksteist välistama; lisatingimuseks võib olla ka [else]; 
lisatingimus lisatakse iga voo juurde.

➢ jätkupunkt (merge) – see tähistab otsustuspunktiga alanud erinevate töövoogude 
kohtumispaika; tal on mitu sisendvoogu ja üks väljundvoog.

➢ voog (flow/edge) – nool, näitab üleminekuid ühe toimingu juurest teise juurde; iga toimingu 
juures soovitatakse kasutada vaid ühte sisenevat ja ühte väljuvat voogu, sest mitme voo 
sisenemist käsitletakse UML1-s ja UML2-s erinevalt. UML1-s kävitus tegevus, kui vähemalt 1 
voog siseneb ja UML2-s siis, kui kõik vood on sisenenud.

➢ tegevuse lõpp (activity final) – must mumm, millega tegevus lõppeb

Toiming ja voog 
(UML 2 Toolkit järgi)
Tegevus (actvitie) koosneb toimingutest (action). Toimingud on ilmselt olulisemad osad antud 
skeemil. Toimingut tehakse, et tekiks tulemus. Nii võib iga operatsiooni esitada omavahel seostatud 
toimingute hulgana, mis hiljem tõlgitakse programmikoodiks.
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Toimingutel (kogu operatsioonil) on algus ja lõpp, mis peavad olema välja toodud. Igal toimingul 
on nimi, mis tuleb kirjutada vastava kasti sisse. Vood ühendavad toiminguid. Enamasti liigutakse 
ühel toimingult teisel siis, kui esimene on lõpetatud. Siiski võib vooga olla seotud lisatingimus ja 
tegevus ei lähe edasi enne, kui tingimus täidetud on. 
Ka otsuseid tehakse vastavalt lisatingimustele (tihti on nende väärtusteks „yes/true“ ja „no/false“). 
Otsuse kohta skeemil tähistatakse rombiga, aga erinevalt plokkskeemist ei kirjutata tingimust sinna 
sisse, vaid see on eraldi märkuse kastikeses (ristkülik murtud ülemise parem nurgaga). Lisaks on ka 
kirjas see, mille järgi otsus tehakse.  Kastike on kinnitatud katkendjoonega otsustuspunkti külge. 
Tingimus EI PEA olema alati vastusega yes või no (nii on lihtsam klientidega suhelda).
Üks voog saab jaguneda mitmeks vooks, milledes olevaid toiminguid täidetakse kas kordamööda 
või korraga. Jagunemise kohta nimetatakse hargmik (fork). Paralleelsus saab lõppeda 
liitumispunktiga. Lisaks võib veel kasutada konnektoreid, millega skeemi erinevaid osi ühendada 
(kui üks skeem liiga kirjuks minema kipub).

Ühte keerulisemat toimingut võib vajaduse korral toetava tegevusskeemina (subsidiary activity  
diagram) välja joonistada. Kui see on tehtud, saab suurel skeemil näidata seda kahvli moodi 
konksuga toimingu kastis. Toetaval skeemil peab olema lisatud toimingu nimi ja kasutatakse nö 
sisendparameetrit ja väljundparameetrit ristkülikus mustade mummude asemel.
Lubatud on ka mingi klassi meetodi (klassi nimi :: meetodi nimi) kasutamine või koodifragmendi 
kirjutamine. Seda kõike siis vastavasse toimingu kasti.

Sektsioonid ja rajad (Partitions and swimline)
Jaotusjooni saab skeemil kasutada juhul, kui tekib tahtmine näidata, kes või mis antud toiminguid 
läbi viib (kes millise toimingu eest vastutab – nt millise objekti juures tegevus toimub või millises 
organisatsiooni osas seda tehakse – sõltuvalt sellest, millisel tasemel me skeemi joonistamine – kas 
modelleerides valdkonda ning äriloogikat või tarkvarasüsteemi sisemist arhitektuuri) 
Realisatsioonivaates saame teada, millise klassi haldusalasse see toiming kuulub ning mõistevaatelt 
leiame organisatsioonilises mõttes vastutajad. Muidu tegevusskeem tegijaid/vastutajaid ei näita. Ja 
ega ta alati nii väga tähtis olegi neid näidata. Aga kui vajadus tekib, siis jaotame skeemi 
sektsioonideks ja igal sektsioonidl on oma tegija. Tavaliselt jaotatakse vertikaalete joontega. UML2 
lubab jaotada ka nö kahedimensionaalselt. Jaotusjoonte ehk radade peal on kirjas kes vastutab või 
kus vastutatakse (klass, tegija, organisatsiooni osa, ...). 

Objektid
Ka neid saab tegevusskeemil kasutada. Nad on kas sisendiks/väljundiks toimingule või saab 
näidata, millised objektid sellest toimingust mõjutatud on. Objekt on ristkülik, sees objekti nimi. 
Noolega väljendatakse, et ta on sisendiks või väljundiks konkreetsele tegevusele.

Signaalid
Uute komponendina on UML2-s kasutusel signaalid. Neid võib tõlgendada näiteks nii, et kui 
toiming saadab välja või võtab vastu teateid, siis kutsutakse seda signaaliks. Ja nii ongi signaale 2 
tüüpi:  AcceptEventAction ja  SendSignalAction.
Ajasignaal (time signal) – kujutatakse 2 kolmnurka tippu pidi koos; ilmub vastavalt sellele, kuidas 
“aeg lendab”. Nt võib ta tähistada kuu või kvartali lõppu, semestri algust, või mikrosekundi 
möödumist reaalajakontrolleris jne. Toiming ootab kogu aeg signaali; muudkui kuulab (väljaspoolt 
joonistatud protsessi) ja skeem näitab, kuidas toiming saabunud signaalile reageerib.
Signaali vastuvõtt (accept signal või AcceptEventAction ) -  Tegevus võtab väliselt sündmuselt 
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vastu mingi sündmuse. Toiming, mis ootab mingile tingimusele vastava sündmuse toimumist; on 
saabunud signaal ja võin edasi tegutseda. Kujutatakse ristkülikuna, mille üks külg on nurgana sisse 
lõigatud. See võib oodata väljaspoolt tulevat signaali, kuid sellesse komponenti võib siseneda ka 
voog ja alles sel hetkel hakatakse vastus-signaali ootama.
Signaali saatmine (send signal) – Kujutatakse ristkülikuna, mille üks külg on nurgana välja 
venitatud, see ots saadabki signaali. Mõte on selles, et saadetakse signaal ja sellele oodatakse 
kinnitavat vastust, enne kui saab tegevust jätkata. Ootamine toimub siis vastuvõetava signaali 
vormis. Kui signaalil on sisenev kaar, siis ootamine käivitub alles siis, kui sisendvoog ootamise 
käivitab. Signaalid on joonistatud voogude peale, lõigates piltlikult voo pooleks.

Load (token)
UML2 juures räägitakse nendest ohtralt. Neid ei joonistata skeemile, kuid nendest räägitakse 
selleks, et skeeme paremini mõista. Alguspunktis pannakse luba liikuma ja ta läheb mööda voogu. 
Kui ta jõuab toimingukasti, siis toiming tehakse. Hargmikus jaotatakse luba nii mitmeks, kui mitu 
haru on ja igas harus liigub oma luba. Ühinemispunktis oodatakse, et kõik load kokku saaksid, st 
siis ühe loana jätkata. Keerulisema skeemi puhul võib abiks olla.

Vood ja kaared (flows and edges)
Kasutatakse nii ühte kui teist mõistet, et tähistada sidemeid toimingute vahel. On mitu võimalust, 
kuidas seda joonistada.
➢ nool – lihtsaim ja mõistlikuim variant
➢ konnektor – kui jooni on raske vedada, kasutatakse konnektorit – väike muna numbriga.
➢ objekt kaarel – kui tavaliselt liigub mööda kaart märk, võib kasutada ka objekti, mis siis infot 

ühest toiminust teise viib
➢ nõel (pin) – mõlemas kaare otsas. Viimaste abil võib iseloomustada parameetrite sisenemist ja 

väljumist toimingust.
Nõelu pole vaja hädasti kasutada, kuid nendest on kasu siis, kui on tahtmine näidata, kuidas andmed 
toimingute vahel liiguvad – ühest toimnust välja tulevad ja teise lähevad; juurde saab lisada sõnu 
parameetrite kirjeldamiseks.

Millal kasutada?
Seni pole tegevusskeemid olnud kõige kasutatavamad UML-i osad. Võib olla seepärast, et ta pole 
nii OO? Ja seos teiste skeemidega oli üsna väike. Tööde käiku ja andmete liikumist on olnud 
rohkem tavaks kujutada teiste skeemide abil.
Tugevaks küljeks on paralleelsuse toetamine.

Täpsema töövoo kujutamine ja üldisema äriloogika modelleerimine on sobilikud kasutuseesmärgid.
Võib kasutada kui UML-iga ühilduvat voodiagrammi.
Kasutada paralleelsete algoritmide kirjeldamiseks.
Kasutusmallide väljajoonistamiseks võib ka kasutada, kuid tellijad ei pruugi nendest eriti aru saada.

Ära kasuta selleks, et
• näha objektide koostööd (selleks koostööskeem)
• näha objekti käitumist läbi kogu tema elu (selleks olekuskeem)
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