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Struktuuriskeemid
Klassi- ja objektiskeemidest on juba juttu olnud. Järgnevalt ülevaade väiksematest, kuid mitte 
vähem tähtsatest struktuuriskeemidest. Struktuuriskeemidega saab iseloomustada süsteemi 
struktuurset ülesehitust. Kuid lisaks tarkvarale on olemas vahendid ka riistvara ja tarkvara 
seostamiseks.

Paketiskeem (package diagram)
Üks vanemaid küsimusi tarkvara arendusmeetodite juures on: kuidas jagada suurem süsteem 
väiksemateks süsteemideks? Kuidas ühendada klassid moodulitesse ehk pakettidesse? Siin läheb 
paratamatult vaja ka täiendavat klassiskeemi notatsiooni ja OO põhimõttedi. Vaja meenutada, et 
info peitmine oli millekski hea ja tarkvara osade sidurdamine (coupling) oluline (st mida nõrgemad 
seosed erinevate osade vahel, seda parem).

Pakett
Pakett on konstruktsioon, mille abil saab saab võtta suvalise UML-i konstruktsiooni ja gruppeerida 
tema elemendid üldisemal tasemel. Paketiskeemiga näidatakse tavaliselt klasside kogumeid 
(pakette) ja sõltuvusi nende vahel. Kuid paketti on võimalik kasutada ka teiste UML-i osade juures.
Idee poolest saab iga klass UML-mudelis kuuluda vaid ühte paketti, kuid pakett võib kuuluda 
järgmisesse paketti. Tekib hierarhiline struktuur ja ühes paketis võivad olla koos teised paketid ja 
üksikud klassid. 
Programmeerimiskeeltes tagatakse võimalus programmi jagada füüsiliselt erinevatesse failidesse. 
Sõltuvalt keelest kutsutakse seda konstruktsiooni erinevalt. Mõnel puhul ka paketiks. Iga pakett on 
eraldi nimeruum (namespace), st klassidel ühes paketis peavad olema unikaalsed nimed. Sama 
nimega erinevad klassid võivad aga kuuluda erinevatesse pakettidesse. Iga nimi peab kuuluma 
mingisse nimeruumi. Kui on vaja üheselt näidata, kuhu paketti nimi kuulub, kasutatakse pikka nime 
(fully qualified name), iga osa vahel on koolonid.

Skeemi komponendid

Paketid
Paketid (package) - ristkülikud, kus on kirjas ainult paketi nimi või ka temas sisalduvad (olulised) 
klassid ja/või teised paketid. Viimased võivad olla välja joonistatud või ainult nimekirjana. Klassid 
võivad paketis olla public või private. Paketi liides tuleb teha võimalikult väike ja eksportida vaid 
nende avalike klasside need meetodid, mida vaja on. 
Kuidas valida, millised klassid ühte paketti kokku panna? Üheks soovituseks on järgmised kaks 
printsiipi:
Ühise sulundi printsiip (Common Closure Principe): pane kokku klassid, mida tuleb muuta samadel 
põhjustel. 
Ühise taaskasutuse printsiip (Common Reuse Principe): ühes paketis olevaid klasse tuleks koos 
korduvkasutada. 
Kuid mitmed põhjused on seotud ka klasside vaheliste sõltuvustega.

Sõltuvused
Sõltuvus (dependency) on seos kahe mudelielemendi vahel, kus muudatus ühes (sõltumatus) 
mudelielemendis mõjutab teist (temast sõltuvat) mudelielementi.
Sõltuvust kujutatakse katkendnoolena kahe paketi vahel. Sõltuvus võib eksisteerida ka kahe klassi 
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vahel: kui ühe klassi kirjelduse muutmine võib põhjustada muudatusi teises klassis. Sõltuvust saab 
põhjustada see, kui:

• üks klass saadab teisele klassile teate; 
• üks klass kuulub teise klassi andmete hulka; 
• ühe klassi jaoks on teine klass mõne meetodi parameetriks. 

Sõltuvus on alati suunatud ja ei ole transitiivne, st kui klass1 sõltub klass2st, siis 
automaatselt klass2 ei sõltu klass1st. Reaalselt võib ka vastassuunas sõltuvus tekkida, kuid 
siis on tegemist tõsiste disaini probleemidega. Heaks tavaks on süsteemi ülesehitamisel tema 
kasutajaliidese ja sisu eraldamine. Tavaliselt on sõltuvus sel juhul suunatud kasutajaliideselt sisu 
poole, st kui muutub töötava süsteemi sisu, tuleb muuta ka kasutajaliidest, kuid kasutajaliidese 
muutmine ei tohiks põhjustada süsteemi muutmist.

Pakettide vahel on samuti sõltuvused. Esituspaketi ja valdkonnapaketi vahel on sõltuvus siis, kui 
ükskõik millisel klassil esituspaketis on sõltuvus ükskõik millisest klassist valdkonna paketis. Seega 
pakettidevahelised sõltuvused võtavad kokku nendes pakettides olevate klasside sõltuvused.

Miks need sõltuvused meid huvitama peaksid?

Üks tarkvaraarendussüsteemi plussidest on kindlasti pöördprojekteerimise korras välja joonistada 
paketiskeeme ja klassiskeeme, kus tegelikud sõltuvused selguvad. See on CASE-vahendite  pluss 
võimaldada koodi järgi skeemide genereerimist. Samas lihtsamad ja odavamad versioonid (ka VP 
Community Edition) seda ei võimalda.

Hea disaini eesmärgiks on klasside ja pakettide ülesehitamine selliselt, et sõltuvusi oleks 
minimaalselt. Pakettide-vahelised seosed peavad olema selged ja ei ole üheseid reegleid, mis on hea 
struktuur ja kuidas sead saavutada. Üks on kindlasti see, et sõltuvused jookevad ühes suunas. Pakett 
A sõltub B-st ja viimane omakorda C-st. Teine levinud arvamus ütleb: pakettide vahel ei tohiks olla 
sõltuvuste tsükleid. See on peaaegu sama, kui vastastikune sõltuvus kahe paketi vahel. Kui tarkvara 
on jaotatud kihtideks (kolemkihiline arhitektuur), ei tohiks olla tsükleid kihtide vahel. Mida rohkem 
sõltuvusi tuleb paketi liidesesse, seda stabiilsem peab ta olema, et tema muudatused vähem teisi 
pakette mõjutaksid. Suurema stabiilsuse saavutamisele peaks kaasa aitama oskuslikum liideste ja 
abstraktsete klasside kasutamine.
Kui mõnest paketist on praktiliselt kõik teised sõltuvad, võib kasutada stereotüüpi <<global>>, 
mis aitab skeemi lihtsustada.

Ka pakettide puhul (nagu klassidegi juures) saaks kasutada nö liidesepaketti. Näiteks juhuks, kus 
oleks vaja kasutada ühendust andmebaasiga. See, mida andmebaasist vajatakse ja mil viisil on üsna 
standardne, kuid erinevate andmebaasidega tuleb erinevalt suhelda. Andmebaasiliidese pakett 
koosneb abstraktsetest klassidest ja klasside tegelikud realisatsioonid on baaside kaupa eraldi 
pakettides. Sellisel puhul saab paketi juures kasutada võtmesõna abstract.

Veel komponente:
Paketi sisu ([olulisemate] klasside nimekiri/tähised, terve klassiskeem või sisalduvad paketid), sel 
juhul kirjutatakse paketi nimi sildile ülal vasaku nurgas.
Avalik pakett (common p) ( tunnusega {global}), pakett on nähtav kogu süsteemile, kõik teised 
paketid võivad olla temast sõltuvad.
Üldine pakett (general p) (tunnusega {abstract}) pakette saab üldistada - liides on sama, kuid sisu 
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selle taga võib erinevateks vajadusteks olla erinev. Tunnus {abstract} annab märku olukorrast, et 
pakett kirjeldab vaid liidest, kogu sisu aga tuleb teisest paketist.

Millal kasutada?
Paketiskeeme võib kasutada näiteks visandamise käigus, kui klassiskeemid liiga suureks kipuvad 
minema ja ei mahu enam A4 paberil trükkida. Pakettide kaupa saab ka testida.
Pakettide vaheliste sõltuvuste joonistamine aitab saada ülevaadet kogu süsteemist ja paneb aluse 
sõltuvuste vähendamiseks. (Mida on väga soovitav teha!)

Liitstruktuuri skeem (Composite Structures)
Uus skeem UML2-s. Võimalus jaotada klass hierarhiliselt oma seesmise struktuuri järgi. Võib võtta 
keerulise objekti ja jagada ta osadeks. Näidatakse klassi seesmist struktuuri ja millised osad vajavad 
ja pakuvad milliseid liideseid. Selleks kasutatakse juba tuttavat pall ja pesa-esitust. Klassi kasti sisse 
joonistatakse järgmised kastid, mis tähistavad osi. Klassi liidesed (pakutavad ja vajatavad) saab 
ühendada vastavate osade külge. Osade puhul kasutatakse ka mitmesuse näitamise võimalust. 
Asjatundjad arvavad, et need on väga vajalikud, kuid esialgu esitatavad kirjeldused on äärmiselt 
lakoonilised.

Füüsilise arhitektuuri kujutamine
Süsteemi füüsilist arhitektuuri võib olla vaja näidata selleks, et seostada tarkvara konkreetse 
riistvaraga. Skeemide abil saab kujutada, kuidas mitmesugused tehised on paigutatud laiali mööda 
füüsilisi sõlmi – seega nii riistvara kui ka tarkvara on selles arhitektuuris haaratud. Eesmärk – 
efektiivselt kasutada nii riistvara kui tarkvara ressursse. 

Füüsilise arhitektuuri kujutamisel otsitakse vastuseid küsimustele:
1. Millised arvutid ja muu riistvara on süsteemis, kuidas nad on üksteisega ühendatud
2. Millised on need käituskeskkonnad, kus süsteemi erinevad osad töötavad.
3. Millistel arvutitel paiknevad erinevad töötavad tehised.
4. Kuidas on erinevad failid omavahel seotud, kui üks fail muutub, millised failid on siis vaja 

ümber teha/kompileerida/uuesti kokku panna.

Kirjeldatakse nii loogilist kui füüsilist arhitektuuri. Klassid, komponendid jms seatakse vastavusse 
tehiste, protsesside, arvutitega füüsilisel tasemel. Peab olema võimalik viia klassi loogilisel tasemel 
vastavusse tema füüsilise esitusega.

Tarkvara on püütud pikka aega osadeks jagada (nö alamsüsteemideks). UML-is on seda võimalik 
väljendada stereotüübi <<subsystem>> abil. Alamsüsteem erineb paketist. Paketil ei ole semantikat 
kogu temas sisalduva koodi jaoks, alamsüsteemil aga on. Alamsüsteemile saab kirjeldada ühe või ka 
mitu liidest, nö fassaadi. Nii muutub alamsüsteem modulaarseks ja peidab oma seesmist ehitust. 
Liides on ka alamsüsteemi puhul see, mida teised süsteemi osad kasutada saavad/võivad. 
Alamsüsteemi moodustavad loogilisel tasemel klassid. Füüsilisel tasemel on alamsüsteem 
konkreetne tehis, mis paikneb mõnel seadmel. 

Füüsilisel tasemel tarkvara kirjeldamiseks on peamised mõisted:
Komponent (component) – korduvkasutatav osa, mida pakub füüsiline pakett e kollektsioon mudeli 
elementidest. Komponent on füüsiline realisatsioon, mis realiseerib loogilist mudelielementi klassi- 
või interaktsiooniskeemilt.Ta on süsteemi loogiline osa, mitte mingi suvaliselt välja lõigatud tükk.
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Tehis (artifact) – see on füüsiline tükk informatsiooni, mida kasutatakse või toodetakse 
tarkvaraarenduse jooksul ja mida saab jaotada süsteemi sõlmedesse, st erinevatele riistvara osadele 
või käituskeskkondadesse. Tehised on füüsiliselt igasugused failid.

Komponendiskeem (Component Diagram)
Mis vahe on komponendil ja suvalisel klassil? Sellele võib vastust otsida internetist.

UML1 tegi suuremat vahet skeemil. Vastavalt UML2-le näeb komponendiskeem välja sarnane 
klassiskeemile. Eristamaks klassidest, saab kasutada väikest komponendiikooni klassi kasti sees või 
kasutada stereotüüpi <<component>>. Skeemil pole midagi uut. Komponente ühendatakse 
liideste kaudu, kasutatakse kuuli ja pesaga tähistust. 

Komponendid kui tarkvarasüsteemi osad peavad olema sõltumatult ostetavad ja värskendatavad 
Seega jaotamine komponentideks on sama palju turu otsus (mida tasub osta/müüa) kui tehniline 
otsus.

Evitusskeem (Deployment diagram)
Evitusskeem näitab füüsilisi seoseid tarkvara ja riistvara komponentide vahel. Sellega saab näidata, 
kuidas kogu tarkvara  mööda hajussüsteemi laiali paisatud on. Näitab kogu süsteemi topoloogiat – 
millised on seadmed, töötavad keskkonnad ja tehised, mis on selles arhitektuuris. Saab vaadata 
igasse sõlme ja näha, mis selles sõlmes paikneb.

Komponendid:
Sõlm (node) - tükike riistvara, alates lisaseadmest ja lõpetades suurarvutiga. Sellel saab paikneda 
tehis. Sõlmel saavad olla alamsõlmed (subnodes), mis võivad olla töötavad keskkonnad 
(andmebaasid, ..., mille najal saab töötada mingi tarkvara). Sõlm võib olla nii tüüp (nt teatud tüüpi 
protsessoriga arvuti) kui ka isend (üks konkreetne arvuti). Konkreetsete omaduste kirjeldamiseks on 
sõlmel atribuudid. Teinekord võib osutuda vajalikuks näiteks arvuti konfiguratsiooni kirjeldamine – 
sellel skeemil saab ka seda teha.

Sõlme iseloomustamiseks võib kasutada stereotüüpe <<device>> ja <<execution 
environment>>. Seega sõlm võib olla ühelt poolt konkreetne seade ja teiselt poolt 
käituskeskkond (operatsioonisüsteem, andmebaasisüsteem jms) Sõlme juures võib näidata tema 
kohta igasuguseid omadusi: tootja, opsüsteem, vastavat tüüpi sõlmede arv. Viimase jaoks ei ole 
eritähistust ette nähtud.

Seosed sõlmede vahel (connection) - millised on suhtlusteed, mida mööda süsteemis info liigub. 
See näitab, et sõlmed suhtlevad üksteisega, saates üksteisele objekte või sõnumeid. Võib lisada 
stereotüübi, mis näitab, millise protokooli abil suheldakse, nt <<TCP/IP>>.
Tehised (artifacts) – Tehised saavad olla mööda sõlmi laiali paisatud. Nad kirjutatakse sõlmede 
sisse. Pikemate kirjelduste jaoks võib kasutada eraldiseisvat <<deployment spec>>-i. St 
pikemat kirjeldust ei ole mõistlik skeemile lisada ja spetsifikatsiooni võib eraldi lugeda.
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Tõmbame UML-iga otsad kokku
UML-i kasutamine peab mahtuma valitud protsessi. Ei ole ühte ainuõiget protsessi UML-i jaoks (ka 
mitte RUP). Ei ole ühte ja ainuõiget skeemide kasutamise järjekorda ja süsteemi ja ei ole ühte ja 
ainuõiget tarkvara. Ka ilma spetsiaalse tarkvarata võib UML-ist kasu saada, joonistades 
koosolekutel vajalikke skeeme tahvlile.

Nõudmiste analüüsi etapil, kui püütakse kõigest hingest välja selgitada, mida klient tahab, sobib 
UML-i kasutada:
• kasutusmalle, et leida inimeste interaktsioonid süsteemiga
• klassiskeemi abil mõistemudelt ja jõuda sealt sõnastikuni (või kasutada skeemi sõnastiku asemel)
• tegevusskeemi, et näidata tööde käiku organisatsioonis, kus kasutusel tarkvara, keerulisemate 

kasutuslugude detaile
• olekuskeemi, kui mõnel mõistel on “põnev elu”
Suhtlemine kliendiga eeldab, et kõik need skeemid jäävad lihtsaks. Ja nendele skeemidele ei tohi 
tekitada realisatsioonile spetsiifilisi osi.

Projekteerimisetapil muutuvad skeemid tehnilisemaks.
• klassiskeemid näitavad klasse je nende vahelisi seoseid tarkvaras
• järgnevusskeemide abil saab joonstada lahti stsenaariume
• paketiskeemid aitavad näidata tarkavara organiseeritust
• olekumasinaskeemid kirjeldavad keerulise eluga klasse
• evitusskeemid näitavad tarkvara füüsilist paiknemist.
Sel viisil dokumenteerub ka osa tarkvarast. Iteratiivse arenduse korral on sobiv samu skeeme edasi 
arendada

Dokumenteerimine
Skeemide abil õnnestub dokumenteerida süsteemi üldisemat vaadet, kuid mitte kogu süsteemi. Siis 
juba pigem dokumenteerida koodi (javadoc). Sobib kasutada 
• paketiskeemi üldise jaotuse näitamiseks ja pakettide vaheliste seoste nägemiseks.
• klassiskeemi olulisemate võimalustega
• olekuskeeme keeruliste objektide tarvis
• tegevusskeeme põnevate algoritmide jaoks
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Mis siis on komponent?
Components are not a technology. Technology people seem to find this hard to understand. 
Components are about how customers want to relate to software. They want to be able to buy their 
software a piece at a time, and to be able to upgrade it just like they can upgrade their stereo. They 
want new pieces to work seamlessly with their old pieces, and to be able to upgrade on their own 
schedule, not the manufacturer's schedule. They want to be able to mix and match pieces from 
various manufacturers. This is a very reasonable requirement. It is just hard to satisfy. 
-RalphJohnson 

If one of your goals is to make a system that users can extend with components, it helps to view 
your architecture as a big circle. In the center you have your domain code. The boundary of the 
circle is where you interface with the world (databases, devices, UI, etc). 
Every time you add a new capability to your system, you have to change your domain classes and 
work your way outward to express the new capability at the edge of the circle. This is one of the 
reasons why most components are graphical rather than NonGraphicalComponents. Decreasing the 
amount of code that has to change from the center to the edge of the circle makes extensibility 
easier. One of the ways to avoid code change is use data and metadata extensively. For instance, if 
you use XML, you can add components closer to the center of the system and give them a data 
channel to the UI. 
-- MichaelFeathers 

I am not saying that components are about users. I'm saying they are about customers. It is the 
people who pay for software who are driving components. That is why sales and marketing people 
are talking about them. They know that people want this. So, they tell us to make it, or they tell us 
they have it already and our management buys it and tells us to use it. 
In fact, making good components requires more than a particular technology like COM or EJB. It 
requires understanding the problem domain and figuring out how to carve it into the right kind of 
pieces. Component software requires some sort of underlying structure like COM or EJB, but that is 
just the start. You also have to develop standard interfaces on top of it, and they have to be the right 
kind of interfaces. 
People do buy software in pieces and plug it into the rest of their software and have it work. In that 
sense, components exist. They aren't perfect, and the components you want often don't exist, but the 
fact that you can buy a new program and have it fit in with the others you already have shows that, 
by my definition, components exist. 
--RalphJohnson 
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