
Süsteemi dünaamika. Järgnevusskeem, suhtlusskeem, ajadiagramm, interaktsiooniülevaateskeem

Skeemid süsteemi käitumise ehk dünaamika modelleerimiseks
Igal süsteemil on staatiline struktuur ja dünaamiline käitumine ning mõlema modelleerimine 
süsteemist aru saamiseks on oluline. UML-s on vahendid mõlemat sorti poolte kirjeldamiseks. Kui 
staatilist struktuuri kirjeldasid kõige paremini klassiskeemid, siis käitumise modelleerimiseks on 
olemas järgmised skeemid:

 1. Tegevusskeemid
 2. Kasutusmalliskeemid
 3. Olekumasina skeemid
 4. Interaktsiooniskeemid

 a) Järgnevusskeemid
 b)Suhtlusskeemid
 c) Interaktsiooni ülevaate skeemid
 d)Ajadiagrammid

Nende abil saab väljendada süsteemi käitumist ja objektide omavahelist suhtlemist. Et süsteem 
saaks toimida peavad süsteemis olevad objektid omavahel suhtlema. Nad saadavad üksteisele 
teateid ja reageerivad teiste objektide saadetud teadetele. Sisuliselt on tegemist teise objekti 
operatsioonide väljakutsetega. Süsteemi dünaamika all peetaksegi silmas seda, kuidas objektid 
kommunikeeruvad ja mis on sellise kommunikatsiooni tulemuseks. Süsteemi dünaamika on 
objektide koostöö, koostoime ning objektide olekute muutumine süsteemi toimimise vältel. 

Interaktsiooniskeemid (Interaction diagram)
Interaktsiooniskeemid näitavad, kuidas objektide grupid mingi eesmärgi nimel koostööd teevad. 
Enamasti hõlmab interaktsiooniskeem ühte kasutusmalli, täpsemalt ühte stsenaariumit. Levinumaks 
skeemiks on järgnevusskeem.
Skeemil kujutatakse objekte ja teateid, mida nad antud kasutusmalli käigus omavahel vahetavad.
UML1-s eristati kahte skeemi: järgnevusskeemi ja koostööskeemi.
UML2-s on selles kategoorias 4 skeemi:
• Järgnevusskeem (sequence diagram) – vana ja üsna sarnane, näitab, millises järjekorras 

objektide vahel teateid saadetakse ja vastu võetakse,  et midagi toimuks.
• Suhtlusskeem (communication diagram) – keskendub kommunikeeruvate objektide 

omavahelistele suhetele
• Interaktsiooni ülevaate skeem (interaction overview diagram) – vanad asjad tõstetud kokku 

uude kuube – järgnevusskeemid ja tegevusskeemid on kokku joonistatud
• Ajadiagramm (timing diagram) – täisti uus asi; ajaga pole varem pistmist olnud, näitab 

interaktsiooni ajateljel.

Kõige levinumaks skeemiks interatsiooniskeemidest on järgnevusskeem.

Järgnevusskeem (sequence diagram)
Järgnevusskeemi abil kujutatakse objektide elu ühe kasutusmalli piires (enamasti piirdutakse lausa 
ühe stsenaariumiga) ning kasutusmallis tehtavate tegevuste jaotust klasside vahel. Visuaalselt on 
skeemil väljaloetav klasside (võimalik esitada ka objektikeskselt ning kasutada skeemil mitut 
samasse klassi kuuluvat objekti) saadetavate teadete ajaline järgnevus. Teadete saatmise ja 
vastuvõtmise ajaline järgnevus ongi selle skeemi kõige tähtsam osa. 

Vastavalt UP-le kasutatakse järgnevusskeeme kogu arendustsükli jooksul. Analüüsi etapil 
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näidatakse objektide ja tegijate suhteid üldisel tasemel. Disaini etapil tulevad kasutusele skeemi 
täiendavad võimalused ja lõpuks jõutakse tegelike klassideni ja nende vaheliste suheteni.

Milleks joonistatakse järgnevusskeeme?
Kasutusmallist arusaamiseks. Iga kasutusmalli saab lahti joonistada mitme järgnevusskeemi abil 
(vastavalt erinevatele stsenaariumidele).
Saab iseloomustada kõiki stsenaariume ühe kasutusloo piires, mitte ainult õnneliku lõpuga 
peastsenaariumit.
Järgnevusskeemiga saab ka näidata, et mitu protsessi toimuvad üheaegselt.

Kuidas kasutada järgnevusskeemi UP metoodikas analüüsi etapil?
(C. Larmani järgi)
Vastavalt UP etappidele järgneb eeluuringu (Inception) faasile kavandamise (Elaboration) faas. 
Kavandamine koosneb mitmest iteratsioonist. Ja esimese iteratsiooni eesmärgiks võib olla näiteks 
kõige olulisema kasutusloo põhistsenaariumi realiseerimine. Lisaks peavad koos mõningase 
realisatsiooniga selles etapis selgemaks saama teiste kasutuslugude stsenaariumid jms. Ehkki algselt 
on järgnevusskeemid ettenähtud klasside vahelise koostöö näitamiseks, sobivad nad ka süsteemi ja 
mõne süsteemivälise tegija koostöö jaoks. Peamiselt selleks, milliste interaktsioonide läbi kasutaja 
(kogu) süsteemi kasutab (süsteemi vaadatakse sealjuures kui musta kasti) ja mida „kasulikku“ 
süsteem kasutajale tagasi annab. Interaktsioonid toimuvad ühe kasutusmalli piires.

Süsteemi järgnevusskeem (UP)
Kasutuslood, mida esialgu toodetakse, ei ole OO „nähtused“. Enne süsteemi sisu lahkamist 
uuritakse süsteemi kui musta kasti ja kirjeldatakse kogu süsteemi käitumist (System behavior). Selle 
juures näidatakse mida süsteem teeb, ilma seletuseta kuidas süsteem seda teeb. Süsteemi käitumist 
kirjeldab System Sequence Diagram (SSD). Seda võiks tõlkida kui süsteemi järgnevusskeemi.

Kasutusmalli käigus kasutaja on interaktsioonis süsteemiga ja ta genereerib sündmuseid (kui 
rääkida OO keeles), millele süsteem peab tavaliselt mingi operatsiooniga vastama. Kasutaja tegevus 
initsialiseerib süsteemi tegevuse.

Süsteemi analüüsi jaoks on kasulik eraldada ja välja tuua tegija poolt süsteemile saadetavad 
tegutsemissoovid, sest see moodustab olulise osa süsteemi käitumise mõistmisel.

Süsteemi järgnevusskeem on pilt, mis näitab ühe kasutusloo stsenaariumi kohta sündmuseid, mida 
välised tegijad genereerivad, nende järjekorda ja süsteemisiseseid sündmusi. Süsteem on „must 
kast“ rõhk on sündmustel, mis liiguvad üle süsteemi piiri tegija ja süsteemi vahel.

SSD tuleks teha kasutusloo peamise õnneliku lõpuga stsenaariumi jaoks ja võib olla ka keeruliste ja 
sagedamini korduvate alternatiivsete stsenaariumide tarvis. Mis ei tähenda, et iga lihtsamgi 
kasutuslugu seda skeemi vajab.

Seega SSD-l on üks väline tegija ja süsteem. Üldiselt saab SD-l olla mitu klassi/objekti, mille vahel 
sündmused ja andmed liiguvad.

Soovitatakse ka kasutusloo stsenaariumi (teksti) lisamist kohe SSD kõrvale, et neid kahte omavahel 
kergem kokku viia oleks.
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Järgnevusskeemi kompnendid
Järgnevusskeemil on kaks telge: vertikaalteljel kulgeb aeg ja horisontaalteljel on osalevad objektid.
Osaleja (aktiivne objekt) ja objekti elujoon (active object & lifeline) – Osaleja on iga objekti 
isend või tegija süsteemis, millele/kellele on antud roll. Kujutatakse objekti kastina katkendjoone 
otsas. UML1-s ja UML2-s vaadeldakse selle skeemi semantikat veidi erinevalt. Peamiselt seda, kes 
on osalejaks: klass, objekt või midagi kolmandat. Kui UML1-s olid konkreetselt objektid, siis 
UML2-s ei ole need enam päris objektid, aga ka mitte üldiselt klassid. UML1-s kirjutati kasti sisse 
objekti nimi koos  klassi nimega (nagu andmetüübiga) ja see oli allajoonitud (allajoonimine tähistas 
objekti). UML2-s ei joonita enam alla. Oleks nagu konkreetne isend, aga ei ole ka.

Elujoon kujutab objekti elu (enamasti ühe kasutusmalli jooksul). Objektiga juhtuvat kujutatakse 
ajalises järgnevuses. Elujoonel on aktiveerumine (ristkülik piki elujoont). See näitab, et sel ajal on 
objekt „elus“, tegutseb aktiivselt. Mingi objekti meetod töötab sel ajal. Aktiveerumist ei ole 
kohustuslik kasutada. Tahvlil on seda näiteks vilets joonistada.

Skeemil võivad olla ka tegijad (antud süsteemi jaoks välised tegelased), neid on sobivam tähistada 
kriipsujuku-pildiga (lähtudes kasutusmalliskeemi loogikast). Ka tegijal on elujoon. Õnneks on 
tegemist rolliga ja nii ei juhtu peale kasutusmalli lõppu tegeliku kasutajaga midagi hullu ;)

Sõnumid
Sõnumid (messages) – Sõnum on kommunikatsioon objektide vahel. Sõnum on eelduseks, et 
mingit tegevust hakatakse tegema. Sõnumi vastuvõtmist saab vaadata sündmusena. Peale sõnumi 
saamist objekt aktiveerub. Nii saab skeemilt näha, millised objektid korraga toimetavad. 
Aktiveeritud objekt võib täita enda koodi või oodata mingi teise objekti taga. Sõnumeid saadetakse 
aktiivsete objektide vahel, nad näitavad sõnumite liikumise voogu objektide vahel: kuidas objektid 
suhtlevad ja millised tingimused voo kulgu mõjutavad. Kui objekt vajab teiselt objektilt märguannet 
tegutsemiseks või tahab teisele objektile infot anda, kasutatakse sõnumeid. Sõnumeid tähistatakse 
nooltega elujoonte vahel. Nool näitab sõnumi liikumise suunda. Sõnum võib suunduda ka sama 
objekti juurde tagasi. Sel juhul nimetatakse seda endakutseks. Sõnumil võib olla nimi ja 
parameetrid (need võivad tähistada ka klasside meetodeid. Sõnumite vastuseid kujutatakse samuti 
nooltena katkendjoone otsas (teise objekti juurde tagasi), kuid väidetavalt neid eriti ei kasutata.

Sõnum võib tulla väljaspoolt süsteemi (nt esimese sõnumi saatja on väljaspool). Sellist teadet 
nimetatakse leitud sõnumiks (found message). Saatja ei ole sel juhul määratud.

Skeemi loetakse ülalt alates ja tuleb järgida sõnumite järgnevust üksteisele (see vastab ülalt alla 
kulgevale ajale). Sõnumeid ei pea saatma tingimata oma lähemale naabrile.

UML1-s eristati nelja tüüpi teateid (sõnumeid) ja vastavad tähised olid:
• sünkroonteade (synchronous m) - tegevuste voog peatatakse kuni kõik teated on täidetud, 

samuti need teated, mis täitmise käigus saadeti. Pidev joon, täisnool otsas. Sünkroonteatega 
väljakutsuja plokeeritakse ja ta ootab tagastusteadet, et edasi tegutseda.

• tagastusteade (return m) – tegevusevoog tuleb tagasi kutsuva objekti juurde, sünkroonteade on 
oma töö teinud. Kriipsjoon, lahtine nool otsas.

• asünkroonteade (asynchronous m) – teade, millele aktiivne objekt ei oota vastust. Pidev joon 
poolik nool otsas. Näiteks käsk millegi salvestamiseks, kellelegi märkuse saatmiseks, logifaili 
kirjutamiseks. Objekt saadab selle teate ära, kuid ei ole oluline oodata vastust (teise objekti 
tegutsemist), vaid võib oma töö ja eluga rahulikult edasi minna.
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• teade, lihtsalt teade (flat m) – ei tehta vahet sünkroon- ja asünkroonteate vahel. Pidev joon, 
lahtine nool otsas. Me kas ei tea, milline see teade on või meil on kama, milline ta on. Kõrgemal 
tasemel analüüsides polegi teate iseloom eriti oluline.

UML2-s on tähised ümber muudetud:
• sünkroonsõnum – täidetud nooleots; sünkroonsõnumi saatja peab ootama, kuni sõnum on 

töödeldud. 
• asünkroonsõnum– lahtine nooleots; asünkroonsõnumi saatja võib aga jätkata töötlust ilma 

vastust ootamata.

Kuna neid nooleotsi on ka UML1 jooksul pidevalt muudetud, tuleks nende lugemisel ettevaatlik 
olla.

Objekti loomine ja hävitamine
Järgnevusskeemil saab ka näidata, et stsenaariumi sees luuakse uus objekt või kustutatakse mingi 
objekt. Objekti saab luua mingi teise objekti poolt saadetud sõnumi peale. Saadetakse sõnum ja see 
läheb otse objektikasti (see on vist kõige kindlam näitaja). Sõnumile võib anda nime nt New, aga 
see pole kohustuslik (varem on soovitatud kasutada stereotüüpi <<create>>). Uus objekt saab 
endale elujoone. Et objekti elu lõpetada, saadetakse vastav sõnum ja lõppu tähistatakse X-ga 
elujoone alumises otsas (elujoon on vastavalt siis lühem teiste skeemil olevate objektide omadest). 
Kui teine objekt selle objekti kustutab, siis läheb vastava teate nool X-i sisse. Aga objekt võib ka 
iseend kustutada. Siis on X lihtsalt elujoone lõpus.

Interaktsioonikaadrid
Omaette probleemiks on järgnevusskeemidel korduste ja valikute näitamine. Selles osas on 
toimunud UML2-s võrreldes UML1-ga olulised muutused. UML2 kasutab interaktsioonikaadrieid.
Interaktsioonikaadrid, mis võivad olla veel jaotatud fragmentideks (interaction frames) on 
ristkülikud, mille ülemisse vasakusse nurka kirjutatakse operaator ehk mida see kaader tähistab. 
Nendega tuuakse välja mingi osa järgnevusskeemist ja sel viisil saab näiteks näidata kordust (loop), 
valikut (alt), kriitilisi osi (region), mittelubatud interaktsioone (neg) jms Ümber võib joonida ka 
terve skeemi ja kasutades operaatorit sd öelda, et tegemist on järgnevusskeemiga.
UML1-s olnud iteraatorit * ja tõkiseid [guard] ametlikult UML2-s järgnevusskeemil pole. Nad on 
lubatud suhtlusskeemil.
Praktikud ei pea interaktsioonikaadreid parimaks lahenduseks ja väidavad, et kordusi ja tingimudi ei 
peagi hädasti järgnevusskeemil näitama. Kindlasti võib kohata ka UML1-le omast kirjaviisi.

OO tehnikate juures esineb kaks erinevat stiili tööde (vastutuse) jaotamisel klasside vahel:
a) jagatud vastutus - iga osaleja täidab osa algoritmist; Pane andmed ja tegevused, mis neid 
andmeid kasutavad/muudavad, ühte kohta. Muudatuste lokaliseerimine. Jagatud vastutus lubab ka 
rohkem kasutada polümorfismi ja teha vähem valikuid (iga klassiga on seotud omad käitumisreeglid 
ja nö peaprogrammil pole vaja kontrollida, kes on seekord tegija ning vastavalt sellele mingeid 
toiminguid ettenäha, tegija teab ise, kuidas ta käituma peab). See on nö OOP-ilikum.
b) tsentraliseeritud vastutus – üks osaleja teeb ära suurema osa tööst ja teised varustavad teda 
andmetega. Seda varianti kasutavad rohkem OO-võõrad inimesed. Nii tekib nagu rohkem 
programmi ja seda on kergem jälgida.

Millal ja milleks kasutada järgnevusskeeme?
Järgnevusskeeme kasutatakse objektide tegevuse kirjeldamiseks ühe kasutusmalli sees ja veelgi 
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soovitavam on näidata vaid ühte stsenaariumi, et skeemi loogikat mitte liiga keeruliseks ajada.

Võrdluseks stsenaariumiga: seal oli kirjas, et meil on tegutseja ja süsteem, siis järgnevusskeemil on 
süsteem detailsem, koosnedes mitmest klassist (süsteemi osast). Analüüsi etapil ei pea need klassid 
tähendama lõpuks realiseeritavaid klasse, kuid võivad nendeks ka saada.

Palju objekte ühes kasutusloos (siis võiks ta olla ka parem stsenaariumist?). Ei kirjelda ühe objekti 
käitumist nii hästi, küll aga mitme objekti koostoimet.

Küsimusi:
Mis on järgnevusskeemi peamised komponendid?
Mida saab järgnevusskeemi abil modelleerida?
Mis on elujoon (lifeline)?
Millised võivad olla aktiivsed objektid?
Kuidas aktiivsed objektid omavahel suhtlevad?
Mida tähendab sünkroonteade ja asünkroonteade?
Kuidas kujutatakse objekti loomist ja hävitamist?

Suhtlusskeem (Communication diagram)
Koostööskeem (Collaboration diagram) oli UML1-s: võimalus interaktsiooniskeemi esitamiseks, 
millel ajaline aspekt nii hästi ei avaldu kui järgnevusskeemil.UML2-s on toimunud peamiselt 
ümbernimetamine, sest skeemi sisu on suuresti samaks jäänud.

Skeemina on tegemist sellise asjaga, mis keskendub nii suhetele kui ka linkidele koostöötavate 
objektide vahel. Skeem näitab objekte ja seda kuidas sõnumeid saadetakse seostatud objektidele.
Skeemi komponendid:
Objektid on kui kastid ja nooled kujutavad saadetavad sõnumeid. Väidetavalt küll nooli ei 
joonistada joonte otstesse, vaid nad näitavad sõnumi liikumise suunda kusagil skeemi või 
seosejoone kõrval. Seosejoonega seotakse ka sõnumi silt. Sõnumite saatmise järjekord märgitakse 
numbritega (kaks varianti: 1,2,3,... või hoopis 1, 1.1, 1.2, 1.2.2, ...)  Viimane on enamasti 
eelistatavam.
Objekti kastidesse kirjutatakse: objektinimi: klassinimi.
Lisatakse sõnumite nimed, tingimused.

Millal kasutada interaktsiooniskeemi?
Kasuta interaktsiooniskeeme siis, kui tahad teada saada, kuidas objektid ühe kasutusloo piires 
tegutsevad.
Näitavad operatsiooni täitmist, kasutusloo täitmist või interaktsiooni stsenaariumit süsteemis.

Kumba skeemi (järgnevussk / suhtlusskeem) kasutada on maitseasi. Kui pole palju keerulist 
loogikat, kuid objekte on rohkem, võib kasulikuks osutuda suhtlusskeem, ajalise kulgemise 
paremaks ettekujutamiseks sobib aga järgnevusskeem. 

Interaktsiooni ülevaateskeem (Interaction overview) 
Uus UML2-s. See skeem on segu tegevus- ja järgnevusskeemist. 
Näiteks nii: meil on tegevusskeem ja selle sees olevate toimingute seletamiseks joonistatakse 
toiming lahti kui järgnevusskeem (selleks kasutatakse interaktsioonikaadreid ja operaatorit sd, mis 
teatavasti pidi märkima, et tegemist on järgnevusskeemiga). Võimalik, et kõik toimingud 
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asendatakse järgnevusskeemidega ja loosi lähevad ka teised operaatorid.
Kas sellest skeemist ka kasu on, näitab aeg.

Ajadiagramm (timing diagram)
Sedalaadi skeeme on kasutatud elektroonikas juba ammu ja ka projektijuhtimise asjad veidi 
meenutavad seda. Skeemil on põhirõhk ajalistel piirangutel – kas ühe objekti kohta või enamasti 
mitme objekti kohta – kuidas objektide eksemplarid on ajalises mõttes üksteisega seotud ja kuidas 
selles ajas muutuvad objekti olekud. Õigem oleks vist öelda, et kirjeldab objektide olekute 
muutumist ajas ja üksteise suhtes. Erinevastes olekutes olemist saab tähistada erinevatel kõrgustel 
joontega või piirkondadega ja peale saab kanda ka ajavahemikke, et siitmaalt sinnamaani on nt 15 
minutit, või vähem kui 10 sekundit (<10s).
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