
Süsteemi dünaamika. Olekumasinaskeem

Süsteemi dünaamika
Süsteemi dünaamika tähendab seda, kuidas käitub kogu süsteem ja kuidas käituvad süsteemi osad. 
Süsteemi osade käitumine loomulikult mõjutab kogu süsteemi käitumist ja toimimist. Öledakse, et 
süsteemi dünaamikal on kaks mõõdet: sisemine ja väline:

Süsteemi väline dünaamika: interaktsioonid, suhtlemine teiste süsteemidega, süsteemi väline 
käitumine.

Süsteemi sisemine dünaamika: süsteemi oleku muutumine; kuidas ja miks olek muutub.

Süsteemi oleku moodustavad objektide olekud, objektide suhtlemine ja objekti sisemine 
dünaamika.

Olekust oli juttu klasside/objektide kontekstis. Siin muutub see aktuaalseks. Üheks võimaluseks 
süsteemi dünaamika modelleerimisel (kuid mitte ainukeseks) on olekumasinaskeem. Juba 
tuttavatest skeemidest lubasid käitumist modelleerida ka tegevusskeem ja kasutusmalliskeem.

Olekumasinaskeem
(State Machine Diagram, nimetatud varem ka Statechart Diagram ning Statediagram)
Olekumasinaskeem kuulub süsteemi dünaamikat ehk käitumist esitavate skeemide hulka. 
Olekumasinaskeemi abil saab kirjeldada süsteemi olekuid ja nende muutumist. Eelkõige on see 
skeem mõeldud objekti olekute modelleerimiseks. Skeem iseloomustab objekti käitumist nendes 
olekutes ja sündmuseid, olekuid muudavad. Koos erinevate objektide olekute muutumisega muutub 
loomulikult ka kogu süsteemi olek. 
OO kontekstis sobib skeem kõige paremini ühe objekti olekute ja nende muutumise kirjeldamiseks. 
Kuid kasutatav on skeem ka nt kasutaja ekraanivormide kirjeldamiseks, keerulise kasutusloo 
seisundite kirjeldamiseks kogu tarkvarasüsteemi (või süsteemiosade) olekute jaoks jne (NB! Ära 
arva, et kui skeem on ettenähtud ühe asja kirjeldmiseks – antud juhul objekti olekud – siis muul 
juhul teda puutuda ei või.)

Võib öelda ka nii: olekumasinaskeem kirjeldab objekti, alamsüsteemi või terve tarkvarasüsteemi 
elutsüklit – alates tema tekkimisest kuni hävimiseni. Näitab, millistes olekutes objekt saab olla ja 
kuidas erinevad sündmused (teated, aja kulgemine, vead ning tõeseks saavad tingimused) neid 
olekuid mõjutavad.

Olekud ja siirded
Skeemi põhilised komponendid ning süsteemi käitumise olulised näitajad on olekud (state) ja 
siirded (transition).
Objektil on olek, see on objekti poolt tehtud toimingute tulemus ja reeglina määravad objekti oleku 
tema atribuutide väärtused ja seosed teiste objektidega. Objektide klassile võib olla määratud ka üks 
konkreetne atribuut, mis tema olekut näitab (Maali (objekt) on abielus (olek). Arve (objekt) on 
makstud (olek).). Objekti siire ühest olekust teise toimub siis, kui midagi juhtub. Toimub sündmus 
– nt arve eest tasutakse või abiellutakse. Kahe sündmuse vahel on objekt ühes konkreetses olekus. 
Olekul on seega ajaline mõõde. Iga sündmus ei pruugi loomulikult objekti olekut mõjutada.
Süsteemi dünaamikal vaadataksegi kahte mõõdet – üheks on suhtlemine (objektide vahel, nö 
objekti-väline toiming) ja teiseks olekute muutumine (objekti sees). 

Näiteks telefon: ta on olekus “ootel”. Kui toru tõstetake (sündmus) läheb ta olekusse “aktiivne”. 
Kui toru taas argile pannakse, siis läheb telefon uuesti olekusse “ootel”. 
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Olekumasinaskeemi peamiseks ülesandeks on näidata, kuidas objekt reageerib sündmustele ja 
erinevaid olekuid (atribuutide väärtuseid) omandab. Objekt läheb oma esimesse olekusse siis, kui ta 
luuakse. (Nt objekt arve on peale loomist olekus tasumata ja peale arve tasumist läheb olekusse 
tasutud.)

Objekti elu algust märgitakse skeemil musta mummuga, millest nool näitab esimesele olekule. 
Musta mummu kutsutakse algne pseudoolek (initial pseudostate). See siis ise tegelikult olek ei ole, 
vaid temast läheb nool esimesele olekule. Skeemil on üks algolek. Olekuid tähistavad ümardatud 
nurkadega ristkülikud, millesse on kirjutatud oleku nimi. Olenevalt süsteemist ei pruugi alg- ja 
lõppolekut olla. Nt siis, kui süstem toimib pidevalt. Lõppolek (final state) näitab, millal objekt 
hävib (täpsemalt peale millises olekus olemist ta hävib). Lõppolekuid võib olla ka mitu. Siirete 
märkimiseks kasutatakse nooli, kus noole suund näitab olekute muutumise suunda, liikumist 
olekute vahel.

Lisaks olekutele kujutatakse skeemil ka reegleid, kuidas/millal ühest olekust teise minnakse. 
Reeglid selguvad sellest, millise sündmuse (event) peale võivad toimuda olekute vahelised siirded 
(transition) ja tingimustest, mis on sildina fikseeritud siirete juures. Siirded näitavad üleminekuid 
ühest olekust teise. Siiret tähistab avatud otsaga nool. Siirete nooled saab sildistada sündmuste 
nimedega – tähendus oleks see, et siire toimub siis, kui vastav sündmus toimub. Objekt (süsteem) 
läheb sündmuse toimumisel esimesest olekust teise olekusse.

Oleku  ristkülik võib sisaldada kolme osa (jaotus horisontaalsete joontega, nagu klassiskeemi 
puhulgi). Esimene osa on kohustuslik, teised osad võivad ka puududa.
• Esimene osa on oleku nimi, see osa peab kindlasti olema. Olek võib olla ootel, liikuv, makstud 

jne. Oleku nimi peaks olema kirjeldav.
• Teine osa on tegevuste osa. Kui objektil on ettenähtud mingid tegevused vastuseks sündmusele, 

siis selle saab teise osasse kirja panna. On olemas standardsündmused, nagu entry 
(Sisenemistoimingud - mida teha siis, kui objekt läheb antud olekusse), exit 
(Väljumistoimingud: mida teha siis, kui objekt läheb sellest olekust välja), kuid sündmusi saab 
ka ise juurde kirjeldada. Tegevuste osa süntaks on: 
event-name argument-list '/' action-expression.

• Kolmas osa on sisemiste siirete osa. Üht ja sama siiret saab olla selles loetelus mitu korda, kui 
sellel on erinevad tõkised. 

Teine ja kolmas osa kuuluvad rohkem edasijõudnute arsenali. Esile tuuakse ehk veel teise ossa 
kuuluvad do-tegevused – töötoimingud. Mis tähendab, et toiminguks on toiminguolek.

Siirdega saab siduda siirdesildi. Siirde silt näitab, millal ja kuidas siire toimub.
Üldine kuju siirde sildil: trigger-signature [guard]/activity.
päästikusignatuur – (trigger-signature) on üksiksündmus, mis põhjustab oleku muutuse
lisatingimus – (guard) on loogikaavaldis, mis peab olema true, et midagi toimuks, ta ei ole 
kohustuslik
toiming – (activity) on see asi, mida tehakse siirde jooksul (üleminekul ühest olekust teise)

Ükski osa siirde sildil ei ole kohustuslik. Kuid neid osi võib olla ka mitu (nt mitu sündmust). 
• Kui toimingut pole, siis ei tehta siirde jooksul midagi. 
• Kui lisatingimust pole, siis siire toimub alati kui vastav sündmus aset leiab. 
• Päästikusignatuur puudub harva, kuid see tähendab, et siire tehakse otsekohe peale eelmisesse 
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olekusse minekut. 

Ühe sündmuse puhul saab korraga toimuda vaid üks siire teise olekusse (või sellest olekust välja). 
Kui on teoreetiliselt võimalik, et sündmus põhjustab mitu siiret, siis peavad lisatingimused olema 
üksteist välistavad ning nad määravad, millist siiret valida. Sündmust võib ka ignoreerida, kui ühegi 
siirde tingimused ei sobi.

Lõppolek (final state) näitab, et olekumasin on oma töö teinud ja vastav juhtobjekt likvideeritakse.
Olekumasinaga näidatakse ainult seda, mida antud objekt otseselt teeb või jälgib. Et samal ajal 
muude objektidega midagi toimub, see ei kuulu selle sekeemi sisse.

Ehkki tihti nimetatakse objekti olekuks igasuguseid erinevaid kombinatsioone objekti omaduste 
väärtustest, on antud juhul tegemist abstraktsemate olekutega (vaadeldakse vaid olulisemaid 
omadusi või tervet omaduste komplekti korraga). Erinevate olekute mõte selle skeemi juures on 
selles, et objekt nendes olekutes reageerib samadele sündmustele erinevalt.

Sisetoimingud (internal activities)
Objektid võivad sündmustele reageerida ka siirdeid ettevõtmata, kasutades selleks sisetegevusi. Sel 
juhul peavad tegevus, tõkis ja sündmus olema olekukasti sees. Minnakse tagasi samasse olekusse 
(jäädakse sellesse olekusse?). Sisetegevuse toimumiseks toimub sisemine siire (internal transition) 
või hoopis endassesiire (self-transition). On kaks erilist sisetegevust: entry activity ja exit activity. 
Esimene täidetakse alati antud olekusse minemisel ja teine sellest olekust väljumisel.

Toiminguolekud (actuvity states)
Üldiselt on objektid vait ja ootavad järgmist sündmust, enne kui midagi toimetama hakata. Võib 
olla ka olekuid, kus objekt teeb jätkuvalt mingit asja. Sellisele tegevusele kirjutatakse do/ ette ja 
nimetatakse teda do-activity. Sellise tegevuse jaoks võib olla võimalik rakendada katkestust. Kui 
toimub katekstus, läheb objekt tavaliselt eelmisesse olekusse tagasi. Kui ei toimu katkestust, toimub 
siire teise olekusse kohe, kui lõppeb do-tegevus.

Seega on meil regulaarsed ja nö do-tegevused. Teised toimuvad teatud kindla aja jooksul ja neid 
saab katkestada. Esimesi ei saa katkestada tavalised sündmused.

Ülemolekud ja alamolekud (Super- ja substates)
On midagi ülem- ja alamklasside sarnast.
Kui mitu olekut jagavad sama funktsionaalsust – samu siirdeid ja samu tegevusi, võib jagatava osa 
panna ülemolekusse ja teha alamolekud erinevate osade jaoks.

Sündmused (Events)
Sündmus on midagi, mis saab toimuda ja mis võib põhjustada tegevusi. Nt vajutades play-nuppu 
hakkab CD mängija mängima, kuid eeldusel, et ta on sisselülitatud ja plaat on sees. Sündmus on sel 
juhul Play-nupu vajutamine ja tegevus on mängima hakkamine. Sündmuste ja toimingute vahel on 
põhjuslik seos, kui on olemas selgelt formuleeritud ühendus. Tarkvaras peaksid seosed olema 
põhjuslikud (vastandina sellele, kui politsei peab  maanteel kinni kihutamise eest, mis on suhteliselt 
juhuslik nähtus – st mitte kihutamine aga kinnipüüdmine).
UML-is eristatakse 4 tüüpi sündmuseid (ka nn päästikuid):
• Tingimus, mis saab tõeseks (seda näidatakse lisatingimusena siirde juures – loogikaavaldis, nn 

(guard), kandiliste sulgude vahel[])
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• Signaali saamine teiselt, väliselt objektilt, nn sõnum (sündmuse nimi siirde juures)
• Mingi operatsiooni väljakutsumine teise objekti poolt või ka objekti enda poolt, nn sõnum 

(samuti sündmuse nimi siirde sildil).
• Mingi ajaperioodi möödumine. Aega saab arvutada mingi teise sündmuse järgi (nt alates antud 

seisundisse minemise hetkest) (siirdele kirjutatakse aja-avaldis).
Ka vead on olulised sündmused, millele modelleerimisel tähelepanu pöörata.

Sündmuste tähenduste põhitõed:
• Sündmused on päästikud, mis käivitavad siirde.
• Sündmuseid töödeldakse ühe kaupa.
• Kui sündmus võib põhimõtteliselt käivitada mitu siiret, siis käivitatakse siiski üks nendest 

(milline konkreetselt, see ei ole määratud).
• Kui sündmus toimub ja lisatingimuse väärtus on false, siis siiret ei toimu, ka mitte hiljem, kui 

lisatingimus tõeseks peaks saama (püssi ei saa nö sündmustega laadida, et see hiljem suvalisel 
ajal tulistama panna.).

Kasutamine
• Sobib aparaatide töö kirjeldamiseks. Aparaatidega on tihti nii, et sõltuvalt tema seisundist 

reageerib ta samade nuppude vajutustele erinevalt. Miks mitte iseloomustada mõne 
süsteemis kasutatava riistvara käitumist/reaktsioone olekumasinaskeemi abil?

• Mingi objekti rollide muutumine.
• Kasutajaliides: näiteks lehekülgede ja akende vahetumine: erinevate lehekülgede kuvamine 

võib tihti sõltuda sellest, millises olekus süsteem on (st mida on enne tehtud).
• Kommunikatsiooniprotokollide käitumine.
• Objekti käitumine läbi mitme erineva kasutusmalli. Ei sobi nii hästi mitme objekti jaoks, 

mis koostööd teevad. Üldiselt kombineeritakse teiste vahenditega. 
• Ära joonista iga klassi kohta!

UP-s pakutakse ka võimalust joonistata olekuskeemi kasutuslugudele, kus sündmusteks on 
üldiselt süsteemis toimuvad sündmused ja nende järgnevus.
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