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I

Sammanfattning
Det här arbetets syfte är att utvärdera olika implementationer av grundläggande 
mekanismer inom området hierarkiska tillståndsmaskiner. De grundläggande mekanismerna, 
det vill säga representationerna för tillstånd och händelser, implementeras på fyra olika sätt, 
och de hierarkiska tillståndsmaskinerna utformas utifrån de möjligheter som de 
grundläggande mekanismernas implementation ger.

I arbetet implementeras de hierarkiska tillståndsmaskinerna i programmeringsspråket C++. 
Dessa hierarkiska tillståndsmaskiners tidseffektivitet i transitioner per sekund mäts genom 
ett experiment. Utvärderingen av experimentet visar att den hierarkiska tillståndsmaskinen
som använder arv i C++ för att koppla samman tillstånden och som utnyttjar objekttillstånd 
och medlemsfunktionshändelser kan utföra runt 780 000 transitioner per sekund. Den är
därför den tidseffektivaste av de fyra hierarkiska tillståndsmaskinerna. Utvärderingen 
indikerar också att den hierarkiska tillståndsmaskinen som använder en artificiell 
trädstruktur för att koppla samman tillstånden och som används genom komposition är 
lättast att använda.

Nyckelord: Hierarkisk tillståndsmaskin, transition, implementation, C++
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1 Introduktion
En hierarkisk tillståndsmaskin är en teknik som används för att hantera dynamiska aspekter 
hos framför allt händelsebaserade system. Tillståndsmaskiner tillåter att ett systems 
beteende delas upp i separata tillstånd, som oberoende av varandra hanterar inkommande 
händelser. På så sätt kan ett komplext system brytas ned i mindre och mer lätthanterliga 
delar. Hierarkiska tillståndsmaskiner tillåter förutom denna nedbrytning även att tillstånd 
kan nästlas inom andra tillstånd. Nästlade tillstånd kan på så sätt återanvända 
händelsehantering som existerar i de tillstånd som de är nästlade inom. Detta leder till att 
mindre repetitivt arbete behövs göras och tillståndsmaskinens komplexitet minskar.

I litteraturen finns det god information om hur hierarkiska tillståndsmaskiner fungerar, men 
det finns inte samma rika mängd information om hur de kan implementeras. Detta gör det 
här arbetet intressant. Arbetet undersöker olika implementationer av grundläggande 
mekanismer inom området hierarkiska tillståndsmaskiner. Med grundläggande mekanismer 
menas representationen av tillstånd och händelser. Hierarkiska tillståndsmaskiner utformas 
beroende på de möjligheter av utformning som de grundläggande mekanismernas 
implementation ger.

Arbetet är uppdelat i två olika delsteg. Det första delsteget är mekanismer och är inriktat på 
en undersökning av olika implementationer av de grundläggande mekanismerna och 
implementation av hierarkiska tillståndsmaskiner baserade på dessa mekanismer. Det andra 
delsteget är utvärdering och är inriktat på att utvärdera de hierarkiska tillståndsmaskinernas
tidseffektivitet i transitioner per sekund, och deras användbarhet. Båda delstegen använder 
sig av en egen metod. Det första delsteget använder implementation för att verifiera att 
utformningarna av de grundläggande mekanismerna är korrekta och kompletta. Detta är 
nödvändigt för att det ska vara möjligt att sedan implementera fungerande hierarkiska 
tillståndsmaskiner utifrån dessa mekanismer. Det andra delsteget använder experiment för 
att skapa ett testfall där konkret data kan tillhandahållas angående de hierarkiska 
tillståndsmaskinernas tidseffektivitet. 

I genomförandet av det första delsteget så implementerades fyra olika hierarkiska 
tillståndsmaskiner genom programmeringsspråket C++, där två använde en artificiell
trädstruktur för att koppla samman tillstånden, och två använde arv i C++. I genomförandet
av experimentet i det andra delsteget användes en publicerad, konkret hierarkisk 
tillståndsmaskin för att representera en tillståndsmaskin bestående av maximalt fyra nivåer 
av nästlade tillstånd och som kunde utföra alla olika typer av transitioner.
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2 Bakgrund
Det här arbetet är inriktat på att utvärdera olika implementationer av grundläggande 
mekanismer inom området hierarkiska tillståndsmaskiner. De grundläggande mekanismerna 
ska implementeras på olika sätt och hierarkiska tillståndsmaskiner utformas beroende på de 
möjligheter som de grundläggande mekanismernas implementation ger. Det här avsnittet av
rapporten är därför inriktat på att redogöra för olika begrepp som är nödvändiga för att ge 
en helhetsbild över vad tillståndsmaskiner är, hur de fungerar och när de är passande 
tekniker att använda.

Bakgrundsavsnittet börjar med ett delavsnitt innehållande en diskussion om vikten av att 
designa mjukvara väl och den problematik som existerar angående hantering av dynamiska 
aspekter i mjukvara. Efter detta delavsnitt följer fyra andra delavsnitt. Det första av dessa 
delavsnitt är inriktat på begreppet händelsebaserade system. Händelsebaserade system är 
relevanta att presentera i det här arbetet då tillståndsmaskiner är passande tekniker att 
använda vid just utvecklingen av sådana system. Inom detta delavsnitt klarläggs därför vad 
begreppet händelsebaserade system innebär och hur ett sådant system fungerar. Det andra 
delavsnittet är fokuserat på notationer. Notationerna som tas upp ger olika sätt att designa 
och dokumentera tillståndsmaskiner, och påverkar på så sätt utformningen av de hierarkiska 
tillståndsmaskinerna som implementeras i det här arbetet. Det tredje delavsnittet handlar 
om området tillståndsmaskiner. Eftersom det här arbetets fokus ligger på just hierarkiska 
tillståndsmaskiner så behövs en tydlig genomgång av området. Inom delavsnittet förklaras
därför först begreppen tillstånd, finita tillståndsmaskiner och hierarkiska tillståndsmaskiner. 
Sedan följer en motivering till varför just hierarkiska tillståndsmaskiner är användbara och 
ett exempel på ett state machine diagram för en hierarkisk tillståndsmaskin ges. Det sista 
delavsnittet är fokuserat på användningsområden för hierarkiska tillståndsmaskiner. 
Delavsnittet demonstrerar tre olika användningsområden där hierarkiska tillståndsmaskiner 
har använts och givit lyckade resultat.

2.1 Design av mjukvara
Det är viktigt att mjukvara designas väl innan man börjar med utvecklingen av den.
McConnell (2004) påvisar detta genom en liknelse mellan mjukvaruutveckling och 
konstruktion av en byggnad. Han förklarar att båda företeelserna är beroende av att en klar 
design finns tillgänglig så att inte misstag görs. Det är därför viktigt att mjukvara designas väl 
och att designen dokumenteras så att det är möjligt att hålla reda på de beslut man tagit. Är 
designen dokumenterad blir det också lättare att förmedla den vidare. Utförs detta korrekt 
leder det till att arbetet med implementationen av mjukvaran blir stabilare och risken för 
kostsamma misstag minskar. Ett problem som den här rapporten tar upp är att utveckling av
dynamiska aspekter hos system dock inte är lika väldokumenterat som utveckling av statiska 
aspekter. 

Utveckling av statiska aspekter hos system, som till exempel klasser, finns det bra 
information om både vad det gäller dokumentation och implementation. Utveckling av 
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dynamiska aspekter finns det däremot inte samma mängd information om. En dynamisk 
aspekt kan till exempel vara en klass som behöver variera i sitt utförande beroende på vilka 
händelser som har inträffat. Det är inte lika självklart hur en sådan klass ska dokumenteras, 
och framför allt inte hur den ska implementeras. Detta är problematiskt då det innebär att 
design av mjukvara med dynamiska aspekter kan bli otydlig och leda till misstag.
Tillståndsmaskiner är tekniker som kan användas för att hantera just dynamiska aspekter. 
Notationer som beskriver hur tillståndsmaskiner kan designas och dokumenteras är på så 
sätt hjälpmedel för att hantera dynamiska aspekter. De ger dock ingen information om hur 
tillståndsmaskiner faktiskt implementeras.

2.2 Händelsebaserade system
Ett reaktivt system är enligt Harel (1987) karakteriserat av att vara till stor del 
händelsebaserat och måste därför kontinuerligt reagera på externa och interna stimulanser. 
Samek (2003c, 2003d, 2006) förklarar att ett händelsebaserat system är ett system som 
ständigt väntar på förekomsten av någon extern eller intern händelse. Samek (2003c, 2003d, 
2006) menar att ett händelsebaserat system därför alternativt kan kallas för ett reaktivt 
system.

Då ett händelsebaserat systemet har känt igen en händelse reagerar det genom att utföra 
nödvändiga beräkningar, vilket kan innebära att hårdvara manipuleras eller att andra interna 
mjukvarukomponenter sätts i arbete (Samek, 2003c, 2003d, 2006). Samek (2003c, 2003d, 
2006) menar att när systemet är klart med händelsehanteringen av en händelse så går det
över till ett vilande tillstånd i väntan på nästa händelse.

En händelse kan enligt Samek (2003c, 2003d, 2006) till exempel vara musklick, knapptryck 
och tidssteg. Mani Chandy (2006) anser att en händelse är en signifikant förändring i ett 
systems tillstånd. Med signifikant förändring menar han en förändring i systemets verkliga 
tillstånd som skiljer sig från systemets förväntade tillstånd, där skillnaden är signifikant nog 
för att för att orsaka förändringar i planer och nödvändiggör någon form av svar. Systemets 
verkliga tillstånd förklarar han som tillståndet som systemet sätts i av händelsen, och att 
systemets förväntade tillstånd är dess tillstånd innan händelsen inträffade.

Båda förklaringarna menar att ett händelsebaserat system reagerar på de händelser som för 
systemet är relevanta, och att nödvändiga beräkningar görs därefter. Ett händelsebaserat 
system är ett bra exempel på ett system som innebär hantering av dynamiska aspekter. 
Systemet måste eventuellt kunna variera i utförande beroende på vilka händelser som har 
inträffat, vilket gör det svårt att designa och dokumentera. På så sätt relaterar detta tillbaka 
till det problem som diskuterades i inledningen bakgrundsavsnittet, att information över hur 
detta ska hanteras är bristande i jämförelse med hanteringen av statiska aspekter.

2.3 Notationer
Notationerna statecharts och UML kan användas för att designa och dokumentera 
tillståndsmaskiner, vilket underlättar problematiken av att hantera dynamiska aspekter hos 
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mjukvara. Det kvarstående problemet är dock att ingen av dessa två notationer ger någon 
information om hur en hierarkisk tillståndsmaskin implementeras, vilket begränsar hur 
mycket hjälp notationerna faktiskt kan ge.

2.3.1 Statecharts
Statecharts utvecklades av Harel (1987) som ansåg att en klar och rigorös 
beteendebeskrivning behövs för specifikation av händelsebaserade system. Hans tanke var 
att denna beteendebeskrivning skulle kunna agera som en kärna i utvecklingen av system. 
Harel (1987) utvecklade därför statecharts som en möjlig formalism för att specificera 
reaktivt beteende. 

Harel (1987) förklarar att statecharts förlänger konventionella state-transition diagram med 
tre viktiga element, vilket är notationerna för hierarki, samtidighet och kommunikation. Han 
menar att statecharts på så sätt blir ekonomiska och väl sammansatta små diagram som kan 
uttrycka komplexa beteenden. 

I kombination med datoriserad grafik menar Harel (1987) att statecharts möjliggör att till och 
med stora specifikationer blir hanterbara och begripliga.

2.3.2 The Unified Modeling Language
UML förklaras av Fowler (2003) som en familj av grafiska notationer som hjälper till att 
beskriva och designa framför allt objektorienterade mjukvarusystem. Enligt Watson (2008) 
uppkom den första UML-standarden i mitten av 1990-talet, och att innan dess var visuell 
mjukvarumodellering plågad av inkompabilitet på grund av att en mängd olika notationer 
användes inom modellering. Utvecklare hade det därför svårt att förmedla design fritt med 
varandra (Watson, 2008). Watson (2008) menar att den standard som UML har åstadkommit
utvecklare har lett till en dramatisk ökning i visuell modellering.

Fowler (2003) anser att UML i praktiskt arbete används på olika sätt beroende på vilken roll 
det har i ett projekt. Han argumenterar därför att UML har tre användningsområden, vilka 
han förklarar är som sketch, ritning och programmeringsspråk.

Sketch är det vanligaste användningsområdet av UML enligt Fowler (2003), som förklarar att 
poängen är då att använda UML som ett hjälpmedel för att kommunicera vissa delar av ett 
system. Han menar att fokus då inte ligger på detaljerna, utan på att selektivt framföra ett 
problem i koden som man vill diskussera med arbetskamrater. Till skillnad från sketch är 
poängen med att använda UML som ritningar enligt Fowler (2003) att förmedla systemets 
helhet. Han menar att detaljrikedom då är viktigt.

Att använda UML som ett programmeringsspråk menar Fowler (2003) är en följd av att 
programmering blir mer och mer mekaniskt ju mer man följer UML, och han argumenterar 
att det blir självklart efter en tid att programmering bör automatiseras. Fowler (2003) anser 
att computer-aided software engineering (CASE) verktyg då kan användas för att generera 
kod för signifikanta delar av systemet. Han menar att detta till slut leder till en punkt när 
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hela systemet kan automatgenereras enligt UML, och att UML då har blivit ett 
programmeringsspråk där utvecklare ritar UML diagram som kompileras direkt till körbar 
kod.

State machine diagrams ingår i UML och förklaras av Fowler (2003) som en familj tekniker 
som beskriver beteendet hos ett system.  State machine diagrams är enligt Douglass (1999) 
baserade på statecharts, vilket innebär att de stödjer de mer avancerade notationer som 
Harel (1987) skapade, vilket är hierarki, samtidighet och kommunikation. Douglass (1999) 
menar därför att orden statecharts och state diagram kan användas ombytligt. I slutet av 
nästa delavsnitt ges ett exempel på ett state machine diagram för en hierarkisk 
tillståndsmaskin. Alla tillståndsdiagram i den här rapporten är state machine diagrams.

2.4 Tillståndsmaskiner
Tillståndsmaskiner har rent funktionellt en nära koppling till reaktiva system, då de är lika 
varandra i sin funktion. Denna koppling leder till att tillståndsmaskiner är passande tekniker 
för att hantera just de dynamiska aspekter som ett reaktivt system medför.

2.4.1 Tillstånd
Douglass (1999) menar att ett tillstånd hos ett objekt har en mängd av händelser som den 
accepterar, och några aktiviteter och beräkningar som den utför beroende på vilka händelser 
som inträffar. Douglass (1999) förklarar vidare att ett objekt kan övergå från ett tillstånd till 
ett annat beroende på vilka händelser den accepterar. Tillstånden som ett objekt kan inta 
skiljer sig ifrån varandra enligt Douglass (1999) bland annat på vilka händelser de accepterar, 
deras möjliga transitioner och vilka aktiviteter de utför.

Vid en jämförelse mellan förklaringarna av händelsebaserade system och tillstånd så ser man 
att de är lika rent funktionellt. Förklaringen som Samek (2003c, 2003d, 2006) ger för 
händelsebaserade system skulle lika gärna kunna förklara hur ett tillstånd fungerar.

2.4.2 Finita tillståndsmaskiner
Det här arbetet tar upp två typer av tillståndsmaskiner. Finita tillståndsmaskiner är en av 
dem. Enligt Douglass (1999) är processen att modellera ett objekt som en finit 
tillståndsmaskin ett försök att reducera dess beteendes komplexitet genom att göra vissa 
förenklande antaganden.

Douglass (1999) förklarar att de förenklande antaganden som kan göras är att objektet som 
modelleras endast kan inta ett begränsat antal tillstånd, och att objektets beteende inom ett 
givet tillstånd fungerar mer eller mindre identiskt med alla andra tillstånd den kan inta. Vad 
han menar med detta påstående är att tillståndens struktur är densamma för alla tillstånd, 
men att reaktionerna på händelserna skiljer sig åt. Douglass (1999) menar att ett tillstånds 
beteende är definierat av:

1. Vilka meddelanden och händelser som accepteras.
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2. Beräkningarna som associeras med varje inkommande händelse.

3. Vilka övergångar till andra tillstånd som tillståndet kan utföra.

4. Aktiviteterna som sker inom tillståndet och beräkningarna som görs när 
tillståndet blir aktivt eller lämnas.

2.4.3 Hierarkiska tillståndsmaskiner
Hierarkiska tillståndsmaskiner är den andra typen av tillståndsmaskin som tas upp i det här 
arbetet. Hierarkiska tillståndsmaskiner tillåter enligt Samek (2003b, 2003d, 2006) hierarkiskt
nästlade tillstånd. Samek (2003b, 2003d, 2006) förklarar att en hierarkisk tillståndsmaskin 
som befinner sig i ett subtillstånd, det vill säga ett tillstånd som är nästlat inom ett eller flera 
andra tillstånd, kommer att försöka att hantera en händelse i sin kontext, men om tillståndet 
inte kan hantera händelsen så förkastas den inte som den skulle ha blivit i en finit 
tillståndsmaskin. Han menar att den hierarkiska tillståndsmaskinen istället kommer att 
automatiskt försöka hantera händelsen högre upp i det aktuella tillståndets hierarki.

Förutom mekanismen av hierarkiskt nästlade tillstånd så fungerar en hierarkisk 
tillståndsmaskin på samma sätt som en finit tillståndsmaskin. En hierarkisk tillståndsmaskin 
är därför en finit tillståndsmaskin med förlängd funktionalitet.

Enligt Douglass (1999) finns det vissa experter som menar att behovet av nästlade tillstånd 
är en indikation på att systemets grundläggande tillstånd inte representerar systemet på ett 
korrekt sätt. Douglass (1999) menar dock att de flesta experter som är aktivt involverade i 
The Unified Modeling Language, inklusive han själv, är av den åsikten att nästlade tillstånd 
oftast leder till ökad förståbarhet och på ett praktiskt sätt ökar skalbarheten av själva 
tillståndsmaskinen.

2.4.4 Motivering för användandet av hierarkiska tillståndsmaskiner
Samek (2003a) menar att händelsebaserade system ofta är enkla och strukturerade i början, 
men att ju mer funktionalitet som läggs till, desto svårare blir de att hantera. Ju komplexare 
logiken är, desto svårare blir det att koda det (Samek, 2003d). En vanlig konsekvens av detta 
är enligt Samek (2003a, 2003d) att systemet måste lagra information om vad som har 
inträffat i variabler och flaggor. Han fortsätter med att förklara att programmets flöde sedan 
måste kontrolleras genom komplicerade if- och else-satser. Resultatet av detta är enligt 
Samek (2003a) att koden blir svår att läsa.

För att motverka detta föreslår Samek (2003a, 2003d) användandet av finita 
tillståndsmaskiner. Samek (2003a, 2006) förklarar att tekniken går ut på att beteendet hos 
det händelsebaserade systemet delas upp i mindre, separata delar som individuellt 
representerar ett tillstånd hos systemet. Varje tillstånd har ett eget beteende och hanterar 
på så sätt varje händelse på sitt sätt, oberoende av tidigare händelser som har påverkat 
systemet. Denna förklaring styrks av Buckland (2005) som menar att idén bakom finita 
tillståndsmaskiner är att bryta ned objekts beteende till mindre och mer lätthanterliga delar. 
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Samek (2003a, 2006) menar att genom denna uppdelning behöver systemet inte längre lagra 
information över vilka händelser som har inträffat, utan behöver bara gå mellan olika 
tillstånd. Resultatet av detta är enligt Samek (2003a) att koden blir mer lättläst eftersom de 
komplicerade if- och else-satserna inte längre behövs då tillstånden själva blir en koncis 
representation av systemets tidigare relevanta historia, och endast en tillståndsvariabel 
behövs för att finna vägen som systemet ska exekvera. 

Enligt Buckland (2005) så har finita tillståndsmaskiner under många år varit AI-
programmerarnas favoritverktyg för att skapa en illusion av intelligens. Han förklarar att man 
kan finna finita tillståndsmaskiner i nästan alla datorspel som har sålts sedan de första 
datorspelen släpptes. Buckland (2005) argumenterar att det ligger i människans natur att 
tänka på saker som om de befinner sig i olika tillstånd. För att stärka detta påstående 
använder han talesättet ”the right state of mind” (Buckland, 2005, s. 43) och förklarar att en 
människa inte fungerar som en tillståndsmaskin, men att det ibland kan vara användbart att 
tänka på vårt beteende på ett sådant sätt. Buckland (2005) anser också att finita 
tillståndsmaskiner är snabba och enkla att implementera, vilket han menar gör dem till ett 
bra alternativ för att representera det komplexa beteende som AI innebär.

UML har utvecklat state machine diagrams som Fowler (2003) förklarar som en familj 
tekniker som beskriver beteendet hos ett system. Att state machine diagrams ingår i UML 
innebär därför att tillståndsmaskiner anses vara en lämplig teknik för att dokumentera och 
visualisera komplexa beteenden. Genom den grafiska representation av tillståndsmaskiner 
som state machine diagrams ger kan ett systems komplexitet brytas ned i mindre, mer 
lättförståliga bitar. På grund av den standard som UML utgör kan utvecklare på så sätt enligt 
Watson (2008) fritt förmedla design, vilket leder till att state machine diagrams kan 
underlätta förmedlandet av ett systems design. 

Finita tillståndsmaskiner kan dock medföra problem enligt Samek (2003b, 2006).  Han 
förklarar att när system som använder finita tillståndsmaskiner ska byggas ut för att stödja 
nya tillstånd så kan de nya tillstånden inte ärva händelsehantering som de har gemensamt 
med tidigare implementerade tillstånd. Varje nytt tillstånd måste därför implementeras från 
grunden. Enligt Samek (2003b, 2006) leder detta till ett fenomen som kallas state explosion, 
vilket han förklarar som att komplexiteten hos en finit tillståndsmaskin växer mycket 
snabbare än det händelsebaserade system den representerar. Detta är problematiskt 
eftersom det inte alls är den effekt man eftersträvar med tekniken. Samek (2003b, 2006) 
menar att det som saknas är en mekanism som tillåter återanvändning av gemensamt 
beteende över flera tillstånd.

Samek (2003b, 2003d, 2006) föreslår att hierarkiska tillståndsmaskiner är lösningen på 
problemet som finita tillståndsmaskiner medför. Han menar att nästlade tillstånd i 
hierarkiska tillståndsmaskiner kan liknas med arv i objektorienterad programmering, och 
menar att nästlade tillstånd introducerar en ny fundamental typ av arv som han kallar 
behavioral inheritance. Samek (2003b, 2006) förklarar att behavioral inheritance tillåter ett 
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nytt tillstånd att definieras som en specifik sort av ett annat tillstånd genom att endast 
specificera dess skillnad från det existerande tillståndet, istället för att definiera ett helt nytt 
tillstånd från grunden. På så sätt argumenterar Samek (2003b, 2003d, 2006) att en hierarkisk 
tillståndsmaskin kan liknas vid en klasshierarki i objektorienterad programmering, där 
subklasser kan återanvända funktionalitet som de har ärvt från sina basklasser eller skriva 
över den med egen funktionalitet, och även lägga till ny funktionalitet som dess basklass inte 
erbjuder. Resultatet av detta är att tidigare implementerade tillstånd kan återanvändas vid 
utbyggnad av en tillståndsmaskin (Samek, 2003b, 2003d, 2006). Enligt Samek (2003b, 2003d, 
2006) hålls tillståndsmaskinens komplexitet på så sätt ned eftersom det repetitiva arbetet 
med att skriva nya tillstånd från grunden inte längre behövs. Detta leder till att fenomenet 
state explosion motarbetas, menar Samek (2003b, 2006).

Hierarkiska tillståndsmaskiners funktion är väldokumenterad inom UML och annan litteratur, 
men dokumentation om hur tekniken faktiskt implementeras finns det inte samma rika 
mängd av. UML ger till exempel riktlinjer på hur olika mekanismer fungerar genom state 
machine diagrams, men hur dessa mekanismer kan implementeras förklaras ej. 
Implementationsinformation om mekanismer som ofta förekommer i finita 
tillståndsmaskiner för att representera händelser och tillstånd finns tillgänglig, men 
information om hur dessa mekanismer kan kombineras till fungerande hierarkiska 
tillståndsmaskiner finns det mindre information om. Samek (2003a, 2003d) menar att en 
anledning för att just avancerade tillståndsmaskiner är mindre dokumenterade än finita 
tillståndsmaskiner kan vara att tillståndsmaskiner har lärts ut som tekniker som används av 
särskilda verktyg, och inte som sätt att designa system. Han menar att många 
programmerare därför förknippar tillståndsmaskiner med användandet av sofistikerade 
CASE-verktyg. Denna förklaring stärks av Heinzmann (2004) som även han anser att 
användandet av kodgenererande verktyg är en bidragande faktor. Isla (2005) hävdar 
däremot att hierarkiska tillståndsmaskiner är en vida känd teknik. Han förklarar dock inte i 
sitt påstående om det endast är kunskapen om att vad tekniken kan användas till som är 
känd, eller om det även är kunskapen om hur tekniken implementeras. Denna brist på 
information över hur hierarkiska tillståndsmaskiner kan implementeras togs tidigare upp i 
inledningen av bakgrundsavsnittet och är den främsta motiveringen till detta arbete.
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2.4.5 Ett exempel på en hierarkisk tillståndsmaskin

Figur 1 Ett exempel på ett state machine diagram för en hierarkisk tillståndsmaskin.

I Figur 1 ovanför demonstreras ett exempel på ett state machine diagram som representerar 
en hierarkisk tillståndsmaskin. Den hierarkiska tillståndsmaskinen innehåller fem tillstånd 
vilket indikeras av de fem avrundande rektanglarna. Tillståndet s är bastillståndet för alla 
andra tillstånd. Tillstånden s1 och s2 är nästlade tillstånd inom s, och s11 och s21 är i sin tur 
nästlade inom s1 respektive s2.

Den svarta punkten utanför tillståndet s, som har en pil till tillståndet s1, är en så kallad 
initial transition. Den indikerar vilket tillstånd som är det första aktiva tillståndet när 
tillståndsmaskinen startas. De andra initial transitions som finns i diagrammet används för 
att leda tillståndsmaskinen till tillstånd som är tänkta att fungera som aktiva tillstånd.

Pilarna mellan de olika tillstånden representerar transitioner. En transition är en övergång 
från ett tillstånd till ett annat. Tillståndet som pilen utgår ifrån är det tillstånd som hanterar 
händelsen, och tillståndet som pilen pekar på är det tillstånd som transitionen leder till.
Texten som står bredvid pilarna indikerar vilken händelse som ligger bakom transitionen. Om 
tillstånd s11 är det aktuella tillståndet och händelsen B_EVENT inträffar, så kan tillståndet 
inte hantera händelsen. I en finit tillståndsmaskin så skulle händelsen då förkastas. I en 
hierarkisk tillståndsmaskin så går händelsen istället vidare till tillståndets föräldertillstånd
(om den har ett sådant) som på grund av stödet av hierarkiskt nästlade tillstånd också är ett 
aktivt tillstånd. I det här exemplet är tillståndet s1 förälder till s11 och kan hantera 
händelsen. Händelsehanteringen i s1 kan på så sätt återanvändas av tillståndet s11.

Inom alla tillstånd kan man se att det står entry och exit. Entry- och exit-hantering innebär 
att varje tillstånd kan ha speciell hantering som körs när tillståndsmaskinen antingen går in i 
tillståndet, eller lämnar det. Denna hantering används för att utföra initiala och avslutande 



10

operationer på tillstånd och kan liknas vid konstruktorer och destruktorer i 
objektorienterade programmeringsspråk.

Inom tillståndet s11 visas ett exempel på en internal transition genom dess hantering av
händelsen D_EVENT. Vid en internal transition genereras ingen transition, vilket man kan se i 
figuren. Tillstånd s11 utför också en så kallad self-transition när den hanterar händelsen 
E_EVENT. Det betyder att s11 utför en transition till sig själv. Tillståndsmaskinen kommer då 
att först lämna s11, och sedan gå in i tillståndet igen direkt efteråt.

Händelsen A_EVENT hanteras av bastillståndet s och genererar en så kallad local transition. 
Vid en local transition så går en transition från ett föräldertillstånd till dess barntillstånd, 
eller från ett barntillstånd till dess föräldertillstånd. Det finns även en annan liknande 
transition som kallas external transition, men den transitionen stöds inte i det här arbetet.

I den här rapporten benämns alla dessa notationer som mekanismer.

2.5 Användningsområden för hierarkiska tillståndsmaskiner
Hiearkiska tillståndsmaskiner kan utnyttjas inom många olika användningsområden. I det här 
avsnittet demonstreras några områden där de har använts.

2.5.1 Grafiska användargränssnitt
Blanch och Beaudouin-Lafon (2006) förklarar att utveckling av interaktiva applikationer är 
känt för att vara både komplicerat och dyrt, och att den teknik som mest används för att 
minska denna kostnad och komplexitet är verktygsuppsättningar för användargränssnitt. De 
menar att det framför allt är så kallade widgets som används.  Exempel på widgets är 
menyer och knappar enligt Blanch och Beaudouin-Lafon (2006). 

Blanch och Beaudouin-Lafon (2006) menar att widget-baserade verktygsuppsättningar har
visat sig vara användbara, men att interaktionsstilen som de ofta leder till inte passar i alla 
lägen. De anser att en bättre lösning är att utnyttja så kallade post-WIMP-
interaktionstekniker. Post-WIMP förklarar de som verktyg som är inaktiva och transparenta
tills användaren integrerar med dem. De kan på så sätt användas på ett flexiblare sätt än 
vanliga widgets.

Blanch och Beaudouin-Lafon (2006) har därför utvecklat en hierarkisk tillståndsmaskin som 
utnyttjar post-WIMP-interaktionstekniker. De förklarar att deras lösning möjliggör att
hierarkiska tillståndsmaskiners tillstånd kan associeras med delar av användargränssnitt utan 
att behöva ha full kunskap om gränssnittets struktur. Blanch och Beaudouin-Lafon (2006)  
menar att lösningen på så sätt tillåter designers och programmerare att samtidigt förfina 
grafik och interaktion.

Blanch och Beaudouin-Lafon (2006) förklarar att den hierarkiska tillståndsmaskin som de har 
utvecklat har använts i flera större projekt, bland annat i ett multiplayerspel, ett 
filhanteringsprogram och en distruberad generisk post-WIMP applikation som kallas Indigo.
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2.5.2 Regular expressions
Lin, C. och Hsiao, H. (2009) hävdar att regular expressions är vida använt i system som 
skyddar mot nätverksintrång. Anledningen för detta menar de beror på att regular 
expressions är kraftfulla och flexibla i sin uttrycksförmåga.

Lin, C. och Hsiao, H. (2009) påstår att traditionella minnesarkitekturer som används i system 
som skyddar mot nätverksintrång lider av att vissa komplexa regular expressions tar upp 
stora mängder minne. Lin, C. och Hsiao, H. (2009) har därför utvecklat en alternativ lösning 
som är baserad på användandet av två samtidiga hierarkiska tillståndsmaskiner, där den ena 
agerar master och den andra slave. De två hierarkiska tillståndsmaskinerna arbetar 
tillsammans med att möjliggöra komplicerade regular expressions, vilket Lin, C. och Hsiao, H. 
(2009) genom experiment påvisar använder mindre minne i jämförelse med andra lösningar.
De poängterar även att deras lösning gör denna effektivisering utan att få sämre 
tidskomplexitet än andra lösningar.

2.5.3 Artificiell intelligens i datorspel
Isla (2005) förklarar att vid utveckling av AI är det alltid intressant att försöka lägga till så 
mycket komplexitet som möjligt i de virtuella hjärnorna. Tyvärr är komplexitet enligt Isla 
(2005) kostsamt på flera sätt, bland annat för att tidsåtgången ökar, skalbarheten minskar 
och att det blir svårt att kontrollera AI:ns beteende. Detta argumenterar han att i värsta fall 
kan leda till att spelaren uppfattar AI:ns beslut som slumpmässiga, och på så sätt förstör 
spelkänslan för spelaren.

Isla (2005) förklarar att när han och hans arbetskamrater arbetade med att utveckla AI:n för 
Halo 2 (2004) låg deras främsta intresse i att försöka implementera beteenden. Kvantitet var 
enligt Isla (2005) det begrepp som de ansåg vara viktigast, att ju fler beteenden de kunde ge 
AI:n, desto bättre. Men på grund av att kvantitet medför komplexitet var de enligt Isla (2005) 
tvungna att finna en representation som både passade deras behov och kunde minska 
komplexiteten. De valde därför att implementera en hierarkisk tillståndsmaskin för att 
representera beteendena och relationerna mellan dem. Isla (2005) förklarar att genom detta 
användande lyckades de skapa en dynamisk AI med upp till 50 olika beteenden.

På grund av denna framgång avslutar Isla (2005) sitt arbete med insikten att svåra problem 
kan göras triviala genom klok användning av rätt representationer.
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3 Problem
Det här arbetet är inriktat på att utvärdera implementationer av grundläggande mekanismer 
inom området hierarkiska tillståndsmaskiner. Händelser och tillstånd implementeras på fyra 
olika sätt och hierarkiska tillståndsmaskiner utformas baserat på dessa implementationer. 

I det här avsnittet presenteras först ett delavsnitt med diskussioner om tre tidigare arbeten
som också har inriktats på att studera implementationer av hierarkiska tillståndsmaskiner. 
Sedan följer ett delavsnitt där det här arbetets syfte, motivering och olika delsteg
presenteras. Den sista delen av avsnittet består av en metodbeskrivning där metoderna som 
ska användas för delstegen klarläggs.

3.1 Tidigare arbeten
I det här delavsnittet presenteras först ett arbete gjort av Miro Samek, och sedan två andra 
arbeten som har utgått ifrån de resultat Samek nådde med sitt arbete.

3.1.1 Practical UML Statecharts in C/C++, Second Edition: Event-Driven Programming for 
Embedded Systems

Samek (2008) förklarar i början av sin bok att han i flera år har letat efter en bok eller 
tidsningsartikel som på ett praktiskt sätt beskriver hur moderna tillståndsmaskiner 
programmeras i programmeringsspråk som C eller C++. Med moderna tillståndsmaskiner 
menar han UML state machine diagrams. Samek (2008) menar att han aldrig har lyckats 
finna en sådan källa.

Samek (2008) förklarar att han därför skrev Samek (2002). Han menar att han där
tillhandahöll den information som han ansåg fattades i litteraturen inom området, och att 
målet med boken var att ge en kompakt, effektiv och hanterbar implementation av 
tillståndsmaskiner som följer UML, är skrivna i programmeringsspråken C och C++, och som 
till fullo stödjer hierarkisk nästling av tillstånd.

I uppföljaren till Samek (2002) så har Samek (2008) implementerat en helt ny version av 
mjukvaran som han presenterade i sin första bok, med målet att bland annat öka dess 
effektivitet och testbarhet. Samek (2008) kallar mjukvaran Quantum Platform (QP) och är 
enligt Quantum Leaps (2011) en familj icke minneskrävande ramverk av öppen källkod för 
inbyggda mikroprocessorer. QP tillåter enligt Quantum Leaps (2011) utvecklandet av 
välstrukturerade inbyggda applikationer som en mängd samtidigt exekverande hierarkiska 
tillståndsmaskiner som följer UML.

3.1.2 Yet Another Hierarchical State Machine
Heinzmann (2004) hade som motivering till sitt arbete att implementera en egen hierarkisk 
tillståndsmaskin som är bättre på vissa egenskaper än den hierarkiska tillståndsmaskin som 
implementerades av Samek (2002). Heinzmann (2004) argumenterar att direkta 
implementationer av hierarkiska tillståndsmaskiner är ovanliga att hitta publicerade, och 
förklarar att UML-verktyg ofta används för att generera källkod direkt från tillståndsdiagram. 
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Heinzmann (2004) är noggrann med att klargöra att han har valt att endast representera en 
delmängd av de möjliga mekanismer som UML specificerar och att han medvetet har 
utelämnat mer avancerade mekanismer, som till exempel samtidiga tillstånd och history 
pseudostates. Det tillvägagångssätt han valde var att utnyttja template-tekniker för att låta 
kompilatorn optimera koden genom inlining. Han menar att templates tillsammans med 
inlining kan reducera mängden kod som genereras av kompilatorn.

För att representatera tillstånden i sin hierarkiska tillståndsmaskin valde Heinzmann (2004) 
att utnyttja den objektorienterade representation som föreslås av Gamma och Helm och 
Johnson och Vlissides (1994) genom state-designmönstret. Händelserna valde han att 
representera med hjälp av en enumerator.

Heinzmann (2004) menar att hans lösning följer UMLs regler på ett mer korrekt sätt än 
Sameks lösning. Han demonstrerar detta genom en jämförelse på ett testfall, där hans egen
och Sameks tillståndsmaskin utför en rad transitioner genom en hierarki av tillstånd. 
Jämförelsen visar att hans lösning följer UML:s regler för transitioner på ett korrekt sätt, 
medans Sameks lösning utför transitionen i en icke korrekt ordning. Heinzmann (2004) 
menar att hans design gör det lättare att uföra transitionerna i rätt sekvens, och påstår att
Samek medvetet har accepterat sin felaktiga implementation för att underlätta sin lösnings 
design. Detta påstående är korrekt då Samek (2008) förklarar att han valde att låta sin 
transitionssekvens vara felaktig på grund av att den transitionssekvens som UML förespråkar 
är komplicerad att implementera i objektorienterade programmeringsspråk.

I sammanfattningen av sitt arbete argumenterar Heinzmann (2004) att templates kan 
användas till fördel genom att låta kompilatorn optimera koden. Han förklarar också att 
lösningen på så sätt inte behöver använda varken casting eller preprocessor-macros som
Miro Samek använder sig av i sin implementation.

En intressant observation är att Heinzmann (2004) aldrig utförde ett konkret experiment för 
att mäta skillnaderna i tidseffektivitet mellan de två implementationerna, utan valde att 
endast argumentera för deras för- och nackdelar. Hans arbete skiljer sig därför ifrån det här 
arbetet, som har som mål är att utföra ett konkret experiment mellan olika 
implementationer av hierarkiska tillståndsmaskiner.

3.1.3 Hierarchical State Machine Design in C++
Babitsky (2005) utförde liksom Heinzmann (2004) ett arbete inriktat på att implementera en 
egen lösning för en hierarkisk tillståndsmaskin, som ett alternativ till den implementation
som Samek (2002) ger. Han inriktade sig dock inte liksom Heinzmann (2004) på att 
implementera en mer tidseffektiv lösning, utan Babitsky (2005) hävdar att hans mål var att 
finna en enklare lösning än den Samek designat. Babitsky (2005) förklarar att hans mål
framför allt var att undvika att behöva använda switch-satser för händelsehanteringen i varje 
tillstånd, och att inte behöva använda preprocessor-macros, vilket han argumenterar gör 
koden förvirrande.
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Babitsky (2005) valde liksom Heinzmann (2004) att delvis basera sin lösning på state-
designmönstret givet av Gamma, et al (1994). Babitsky (2005) förklarar att tillstånden i hans
lösning därför representerades av objekt, och händelserna representeras av pekare till 
funktioner i tillstånden.

Babitsky (2005) menar att programmeringsspråket C++ på ett naturligt sätt kan representera 
en hierarki genom arv. På grund av den objektorienterade approachen han valde 
argumenterar han att det därför inte finns något behov att liksom Samek representera 
hierarkin genom en artificiell trädstruktur.

Babitsky (2005) förklarar att han under arbetets gång fann det var svårt att implementera en 
lösning som gjorde det möjligt att använda konstruktorerna och destruktorerna i 
tillståndsklasserna för att representera entry- och exit-hanteringen. Han förklarar att detta 
ledde till att han slutligen beslöt att strunta i det alternativet och att istället gå vidare med 
att implementera entry- och exit-funktioner i varje tillstånd.

I summeringen av sitt arbete klarlägger Babitsky (2005) att han har lyckats implementera en 
hierarkisk tillståndsmaskin i programmeringsspråket C++, som genom användandet av arv 
och polymorfism kan hantera samma händelse på olika sätt beroende på vilket tillstånd som 
systemet befinner sig i. Hans arbete liknar det här arbetet på så sätt att han har 
implementerat en alternativ lösning på en hierarkisk tillståndsmaskin, men han utför inte 
något konkret experiment, vilket det här arbetet har som medel.

3.2 Det här arbetet
Syftet med det här arbetet är att utvärdera implementationer av grundläggande 
mekanismer inom området hierarkiska tillståndsmaskiner. Händelser och tillstånd 
implementeras på fyra olika sätt och hierarkiska tillståndsmaskiner utformas baserat på 
dessa implementationer. 

I det här arbetet anses grundläggande mekanismer inom området hierarkiska 
tillståndsmaskiner vara tillstånd och händelser. Anledningen att just dessa två mekanismer 
anses vara de mest grundläggande är att det är dessa mekanismers utformning som 
påverkar en hierarkisk tillståndsmaskins design mest. Olika utformningar av dessa 
mekanismer kan alltså leda till flera olika implementationer av hierarkiska 
tillståndsmaskiner.

Som tidigare har påvisats i den här rapporten så används tillståndsmaskiner ofta i 
spelindustrin. Enligt Buckland (2005) är det framför allt finita tillståndsmaskiner som 
används inom AI för att representera en AI:s komplexa beteende. Eftersom hierarkiskt 
nästlade tillstånd är en förlängning av finita tillståndsmaskiners funktionalitet för att 
ytterligare minska ett systems komplexitet, så är det intressant att det inte istället är 
hierarkiska tillståndsmaskiner som används. Tidigare i den här rapporten klarlades det att 
tekniken hierarkiska tillståndsmaskiner underlättar en tillståndsmaskins utbyggnad eftersom 
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den tillåter återanvändning av händelsehantering, och på så sätt minskar tillståndsmaskinens 
komplexitet. Om tekniken användes för AI, så skulle på så sätt komplicerad AI kunna 
implementeras utan att påverka systemets komplexitet lika mycket som en finit 
tillståndsmaskin skulle göra. Ett exempel på detta ges av Isla (2005), som menar att 
hierarkiska tillståndsmaskiner användes för att representera AI:ns beteende i Halo 2 (2004), 
och att de på så sätt lyckades implementera AI med upp till 50 olika beteenden.

Ett intressant och återkommande fenomen som har diskuterats tidigare i rapporten är att 
det finns det god information om hur hierarkiska tillståndsmaskiner fungerar, men att det 
inte finns samma rika mängd information om hur de kan implementeras. Detta gör det här 
arbetet intressant. Tanken med arbetet är nämligen att bidra med information om hur 
hierarkiska tillståndsmaskiner kan implementeras. Arbetet ska även utvärdera dessa 
hierarkiska tillståndsmaskiners tidseffektivitet och användbarhet beroende på deras 
grundläggande mekanismers utformning, och på så sätt även ge information om hur bra de 
är på dessa egenskaper. Genom att arbetets fokus ligger på just alternativa 
implementationer av grundläggande mekanismer så undviks ytterligare mekanismer som 
endast skulle leda till att arbetets syfte blir otydligt. Eftersom arbetet bidrar med 
information om hur hierarkiska tillståndsmaskiner kan implementeras så bidrar det även 
med information om hur dynamiska aspekter inom mjukvaruutveckling kan hanteras.

Arbetets begränsade inriktning kompletterar också redan tidigare skriven litteratur. Samek 
(2008) ger bra information angående området tillståndsmaskiner, men han lämnar mer att 
önska gällande olika sätt att implementera hierarkiska tillståndsmaskiner. Det här arbetet
hjälper på så sätt till med att bidra med implementationsrelaterad information. Heinzmann 
(2004) och Babitsky (2005) hade båda två syften som liknar det här arbetets. Vad de dock 
inte gjorde var att utföra konkreta experiment för att verkligen utvärdera sina hierarkiska 
tillståndsmaskiners tidseffektivitet. Det här arbetet har däremot som mål att utvärdera 
tidseffektiviteten hos de hierarkiska tillståndsmaskiner som implementerats, och kan på så 
sätt bidra med konkreta jämförelser.

3.2.1 Delsteg 1: Maskiner
Det första delsteget går ut på att utforma olika sätt att realisera de grundläggande 
mekanismerna och finna olika sätt att utveckla hierarkiska tillståndsmaskiner utifrån de 
möjligheter som mekanismernas utformning ger. På så sätt kommer de hierarkiska 
tillståndsmaskinernas design att vara baserade på mekanismernas utformning. De 
grundläggande mekanismerna är i det här arbetet tillstånd och händelser, då det är dessa 
mekanismer som till störst del påverkar en hierarkisk tillståndsmaskins design beroende på 
deras utformning. Förutom att stödja dessa grundläggande mekanismer så måste de 
hierarkiska tillståndsmaskinerna stödja mekanismerna för entry- och exit-hantering, initial 
transitions, internal transition och self-transitions för att kunna testas på ett korrekt sätt. 
Dessa mekanismer påverkar inte en hierarkisk tillståndsmaskins design och kan på så sätt 
inte riskera att sätta arbetet ur fokus.
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Denna realisering av mekanismer och hierarkiska tillståndsmaskiner görs i 
programmeringsspråket C++. 

3.2.2 Delsteg 2: Utvärdering
I det andra delsteget utvärderas de implementerade hierarkiska tillståndsmaskinerna.
Tidseffektiviteten hos tillståndsmaskinerna mäts då genom antalet transitioner per sekund 
de kan utföra. Detta är ett passande sätt att mäta hur effektiv en tillståndsmaskin är då det 
är transitioner mellan tillstånd som är den mest tidskrävande operationen inom området 
tillståndsmaskiner. 

Egenskapen användbarhet analyseras också hos de hierarkiska tillståndsmaskinerna. 
Användbarhet är en intressant egenskap att utvärdera eftersom den kan vara en viktig faktor 
för en eventuell användare av en hierarkisk tillståndsmaskin. Analysen ska göras efter hur 
lätta de hierarkiska tillståndsmaskinerna är att bygga ut och hur lätta de är att använda med 
avseende på hur mycket ansvar som de lägger på användaren.

3.3 Metodbeskrivning
Arbetet är uppdelat i två delsteg, där varje steg använder en egen metod.

3.3.1 Metod för delsteg 1: Implementation
Syftet med delsteg 1 är verifiera att utformningarna av de grundläggande mekanismerna är 
korrekta och kompletta genom implementation. Detta är nödvändigt för att det ska vara 
möjligt att implementera fungerande hierarkiska tillståndsmaskiner utifrån dessa 
mekanismer. De hierarkiska tillståndsmaskinerna testas för korrekthet, så att inte buggar 
eller eventuella krascher existerar som kan påverka validiteten hos senare gjorda 
experiment. Resultatet av metoden är körbara hierarkiska tillståndsmaskiner som kan 
användas i nästkommande steg.

Det är svårt att finna en alternativ metod till metoden implementation eftersom delsteget är 
så starkt kopplat till just implementation av kod. Användandet av metoden implementation 
blir då av sin natur det bästa alternativet.

3.3.2 Metod för delsteg 2: Experiment
Metoden för att utvärdera de hierarkiska tillståndsmaskinernas tidseffektivitet är att utföra 
ett experiment där varje hierarkisk tillståndsmaskin får representera en konkret 
tillståndsmaskin som har utformats av Samek (2008). Tanken är att denna tillståndsmaskin 
ska användas för att representera en typisk tillståndsmaskin. Den är passande att använda 
då Samek (2008) har utformat tillståndsmaskinen för att kunna utföra alla möjliga typer av 
transitioner. De hierarkiska tillståndsmaskinerna kommer därför att få utföra alla de möjliga 
transitionerna i följd, från den enklaste till den mest komplicerade. Experimentet kommer 
att på så sätt att vara genomgående och grundläggande.

Att använda en publicerad tillståndsmaskin som testfall är ett bra sätt att ge andra arbeten 
en chans att på ett enkelt sätt kunna jämföra sina hierarkiska tillståndsmaskiner mot de som 
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ges av det här arbetet. Heinzmann (2004)  använde till exempel i sitt arbetes jämförelse en 
tidigare version av denna tillståndsmaskin, som ingick i Samek (2002).

De hierarkiska tillståndsmaskinernas tidseffektivitet mäts på hur lång tid det tar för dem att 
utföra alla möjliga transitioner i följd. Tidsåtgången för varje enskild transition ska också 
mätas för att eventuella variationer i de hierarkiska tillståndsmaskinernas tidsåtgång 
beroende på transitionernas komplexitet lätt ska kunna identifieras och noteras. Egenskapen
användbarhet studeras genom en analys över hur lätta de olika hierarkiska 
tillståndsmaskinerna är att bygga ut och hur lätta de är att använda.

Metoden experiment är ett självklart val för att utvärdera de hierarkiska 
tillståndsmaskinernas tidseffektivitet eftersom konkret data kan erhållas. Det är på så sätt en 
väldigt tacksam metod att utnyttja. Vad gäller egenskaperna användbarhet passar inte 
metoden experiment riktigt lika bra som den gör för tidseffektivitet. Eftersom denna
egenskap inte kan mätas på samma konkreta sätt som tidseffektivitet så lämnar den
utrymme för spekulation och tolkning, vilket gör den svåra att utvärdera. En 
enkätundersökning skulle kunna användas för att låta utvecklare avgöra vilken av de 
hierarkiska tillståndsmaskinerna som de anser skulle vara lättast att använda och bygga ut. 
Den hierarkiska tillståndsmaskin som majoriteten valde skulle på så sätt anses ha bäst 
användbarhet, men den behöver inte vara bäst på grund av det. Utnyttjandet av metoden 
experiment och argumentation och analys över hur de hierarkiska tillståndsmaskinerna 
beter sig beroende på testfallet är därför det bästa alternativet. Det är sedan upp till läsaren 
själv att avgöra om slutsatsen som tas för egenskapen användbarhet är korrekt eller ej.
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4 Genomförande
I det här avsnittet presenteras genomförandet av arbetet. Avsnittet består av två delavsnitt.
Det första delavsnittet handlar om genomförandet av det första delsteget som tidigare 
klarlades i rapporten. Inom detta delavsnitt diskuteras de fyra hierarkiska tillståndsmaskiner
som har utvecklats under det här arbetet och de designbeslut som har tagits angående deras 
utformning. Det andra delavsnittet är inriktat på det andra delsteget som tidigare togs upp i 
rapporten. Inom detta delavsnitt diskuteras uppsättningen av experimentet som de 
hierarkiska tillståndsmaskinerna ska utvärderas genom.

4.1 Delsteg 1: Maskiner
Tidigare i rapporten klarlades det att syftet med det här arbetet är att utvärdera 
implementationer av grundläggande mekanismer inom området hierarkiska 
tillståndsmaskiner. Händelser och tillstånd implementeras på fyra olika sätt och hierarkiska 
tillståndsmaskiner utformas baserat på dessa implementationer.

Detta finns många faktorer som påverkar utformningen av en hierarkisk tillståndsmaskin. 
Vad beträffar de grundläggande mekanismerna tillstånd och händelser, som det här arbetet
är fokuserat på, så är det framför allt tillståndens utformning som till störst del påverkar de
sätt som de hierarkiska tillståndsmaskinerna kan designas och implementeras på. Om 
tillstånden till exempel representeras av medlemsfunktioner så måste funktionaliteten som 
sköter transitionerna mellan tillstånden formas efter denna representation. Hur en 
hierarkisk tillståndsmaskin är tänkt att användas är också en betydande faktor som påverkar 
dess utformning. Ett tydligt exempel är skillnaden mellan en hierarkisk tillståndsmaskin som 
är designad för att låta användaren utnyttja arv för att kunna använda tillståndsmaskinen,
och en hierarkisk tillståndsmaskin som är utformad för att låta användaren genom 
komposition använda den.

I det här arbetet har fyra olika hierarkiska tillståndsmaskiner utvecklats. Två av dessa 
tillståndsmaskiner använder vad man kan kalla en artificiell trädstruktur och kan liknas vid 
den lösning som ges av Samek (2008). Dessa två hierarkiska tillståndsmaskiner skiljer sig 
ifrån varandra genom representationen av tillstånd och hur de används, men de använder 
samma representation av händelser. Vad som i den här rapporten menas med artificiell 
trädstruktur är att tillstånden inte har något konkret koppling till varandra som till exempel 
klasser har vid arv. Kopplingen får därför implementeras på ett artificiellt sätt genom att 
varje tillstånd blir tilldelad en pekare till sitt föräldertillstånd. Trädstrukturen byggs på så sätt 
upp av dessa pekare. De andra två hierarkiska tillståndsmaskinerna som utvecklats i det här 
arbetet använder sig av språkstödet för arv som ges av programmeringsspråket C++, för att 
på så sätt skapa en hierarki av nästlade tillstånd. Denna lösning är inspirerad av arbetet som 
utfördes av Babitsky (2005). Dessa två tillståndsmaskiner representerar tillstånden på 
samma sätt, men skiljer sig genom utformningen av händelser. Senare i detta delavsnitt 
kommer dessa fyra hierarkiska tillståndsmaskiner att presenteras och diskuteras.
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I utvecklingen av de hierarkiska tillståndsmaskinerna har vissa beslut tagits som inte följer de 
riktlinjer som ges av UML. För det första så stödjer inte det här arbetes hierarkiska 
tillståndsmaskiner external transitions, utan stödjer endast local transitions. Enligt Samek 
(2008) så infördes local transitions i UML 2 och external transitions behölls på grund av 
bakåtkompatibilitet. För att begränsa arbetet och underlätta implementationen så uteblir 
därför external transitions. För det andra så följer inte det här arbetets hierarkiska 
tillståndsmaskiner liksom den hierarkiska tillståndsmaskin som ges av Samek (2008) den 
transitionssekvens som UML förespråkar. Samek (2008) förklarar att ordningen som UML 
förespråkar kräver att alla nästlade tillstånd från det aktuella tillståndet upp till den lägsta 
gemensamma förfadern måste lämnas innan en transition hanteras i kontextet av det 
tillstånd som hanterar händelsen. Efter att operationerna som associeras med transitionen 
hanterats så går tillståndsmaskinen vidare utifrån den lägsta gemensamma förfadern in i 
måltillståndets tillståndshierarki. Denna transitionssekvens är besvärlig eftersom den kräver 
att tillståndet som ska hantera en händelse först eventuellt lämnas, och sedan bes utföra 
transitionen. Samek (2008) jämför detta med att anropa ett objekt i objektorienterad 
programmering efter det delvis har förstörts. Han menar att en sådan process är olaglig i 
objektorienterad programmering och också är svår att implementera för tillståndsmaskiner. 
På grund av detta följer det här arbetets hierarkiska tillståndsmaskiner den 
transitionssekvens som Samek (2008) använder och utför därför först operationerna 
associerade med transitionen i tillståndet som hanterar händelsen, och går sedan vidare 
med att lämna respektive gå in i vidare tillstånd.

Inom de följande diskussionerna av arbetets hierarkiska tillståndsmaskiner visas 
klassdiagram för att förtydliga tillståndsmaskinernas design. I dessa klassdiagram betecknas 
vissa klasser med ordet User. Dessa klasser är problemspecifika och implementeras därför av 
användaren av den hierarkiska tillståndsmaskinen baserat på kunskapen om det problem 
som tillståndsmaskinen ska användas för.

4.1.1 Artificiell trädstruktur: Medlemsfunktionstillstånd och objekthändelse
Att implementera hanteringen av en artificiell trädstruktur är inte enkelt. Det finns enligt 
Samek (2008)  åtta olika transitioner som kan utföras av en hierarkisk tillståndsmaskin, och 
implementationen måste på så sätt kunna identifiera och hantera alla dessa olika 
transitioner. Helst ska den göra detta i en ordning av ökande komplexitet, det vill säga att 
den kontrollerar de billigaste transitionerna först och fortsätter successivt vid behov med de 
mer komplicerade. Koden som ges av Samek (2008) för detta är inte lätt att förstå, dels på 
grund av att det är en komplicerad process, men också på grund av att hans kod är svårläst
då han bland annat använder variabelnamn bestående av endast en bokstav. Koden för 
detta som har utvecklats i det här arbetet bör vara lättare att förstå än den som ges av 
Samek (2008) på grund av att den är tydligt uppdelad i hanteringen av olika transitioner, 
använder beskrivande variabelnamn och är rikt kommenterad. Koden är dock möjligen inte 
lika tidseffektiv som den som ges av Samek (2008).
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Den här hierarkiska tillståndsmaskinen har implementerats för att använda 
medlemsfunktioner för att representera tillstånden och objekt för att representera 
händelserna. Målet med dess design är att inte tvinga användaren av den hierarkiska 
tillståndsmaskinen till att ärva ifrån en specifik basklass, utan genom komposition endast 
behöva erhålla en instans av en hierarkisk tillståndsmaskin som en medlemsvariabel. Genom
denna medlemsvariabel hanteras sedan transitionerna mellan tillstånden. Det enda kravet 
på användaren är att han följer de riktlinjer för tillstånds- och händelserepresentation som 
lösningen kräver. Ett klassdiagram för den hierarkiska tillståndsmaskinens design visas 
nedanför Figur 2.

Figur 2 Klassdiagram för en tillståndsmaskin med artificiell trädstruktur, där tillståndsmaskinen fungerar som 
en komposition och medlemsfunktionstillstånd och objekthändelser används.

Tillstånden i lösningen är representerade av medlemsfunktioner som är implementerade i 
användarens tillståndsmaskinsklass. I klassdiagrammet i Figur 2 är det klassen UserMachine. 
När en av dessa medlemsfunktioner hanterar en händelse så returnerar den 0, annars så 
returnerar den en instans av en struct som innehåller en medlemsfunktionspekare till 
tillståndets föräldertillstånd. Om den hierarkiska tillståndsmaskinen ser att det aktuella 
tillståndet returnerar en medlemsfunktionspekare så använder den pekaren för att be 
tillståndets föräldertillstånd att hantera händelsen. På så sätt kan en hierarkisk 
händelsehantering utföras. Koden för definitionen av medlemsfunktionspekaren och 
structen som lagrar den visas här nedanför.

struct MemberFuncPtrStr;
typedef MemberFuncPtrStr (UserMachine::*MemberFuncPtr)(const HSMEvent* 
hsmEvent);

struct MemberFuncPtrStr
{

MemberFuncPtrStr(MemberFuncPtr ptr) : mPtr(ptr) {}
operator MemberFuncPtr() {return mPtr;}
MemberFuncPtr mPtr;

};
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Lösningen framåtdeklarerar först en strukt som heter MemberFuncPtrStr. Sedan definieras 
medlemsfunktionspekaren MemberFuncPtr, som pekar på en medlemsfunktion i klassen 
UserMachine som tar emot en pekare till en instans av en HSMEvent och returnerar en 
instans av MemberFuncPtrStr. Sedan definieras strukten MemberFuncPtrStr, som i sin
konstruktor tar emot en MemberFuncPtr och lagrar den. Genom operatorn 
MemberFuncPtr() kan denna medlemsfunktionspekare sedan tillhandahållas.

En nackdel med att representera tillstånden med medlemsfunktioner är att de inte kan 
stödja extended state variables. Alla variabler vars värde måste kunna lagras måste därför 
vara medlemsvariabler inom klassen som tillstånden tillhör.

Som tidigare nämndes så designades lösningen för komposition istället för arv. Komposition 
kan vara att föredra när man inte vill tvingas till att använda till exempel multipelt arv. Enligt 
McConnell (2004) är multipelt arv ett osäkert verktyg att använda. Stroustrup (1989) delar 
dock inte denna åsikt, utan menar att multipelt arv är effektivt i tid och rum och är enkelt att 
implementera. Ett exempel där multipelt arv kan behövas är vid användandet av en 
spelmotor, där en ny entitetsklass måste ärva ifrån en redan befintlig entitetsklass. Om man 
inte vill tvingas till multipelt arv för att också kunna använda klassen som en hierarkisk 
tillståndsmaskin så är komposition ett bra alternativ. Komposition gör det också möjligt för 
en klass att innehålla flera hierarkiska tillståndsmaskiner, vilket kan ses i Figur 2. För att 
tillåta komposition så är klassen HSMMachine implementerad som en template-klass.
Klassen behöver två template-parametrar för att kunna användas korrekt. Den ena är en 
pekare till klassen som erhåller instansen av HSMMachine, och den andra är 
medlemsfunktionspekaren som tidigare beskrevs. Genom användandet av dessa två 
template-parametrar blir klassen generisk och kan på så sätt användas för alla klasser som 
följer riktlinjerna som tidigare beskrevs.

Samek (2008) menar att låta tillstånden representeras av medlemsfunktioner inte är ett bra 
alternativ då det innebär att medlemsfunktionspekare måste användas. Samek (2008) påstår 
att medlemsfunktionspekare leder till dålig prestanda om andra språkfunktioner som 
multipelt arv och virtuella funktioner används. Detta påstående stärks av Lippman (1996) 
som även han menar att virtuella funktioner och multipelt arv komplicerar 
medlemsfunktionspekare. Samek (2008) förklarar att han i Samek (2002) använde sig av 
medlemsfunktioner för att representera tillstånden, men fick rapporter från sina läsare att 
hans hierarkiska tillståndsmaskin ledde till oerhört dålig prestanda inom inbyggda system. 
Han förklarar att vissa läsare till och med rapporterade att tillståndsmaskinen inte ens 
fungerade. I sin nya bok förklarar Samek (2008) att han istället använder sig av statiska 
medlemsfunktioner för att representera tillstånden, och använder sig då inte av 
medlemsfunktionspekare. Han behöver på så sätt inte oroa sig för att användandet av 
multipelt arv och virtuella funktioner ska påverka hans hierarkiska tillståndsmaskins 
prestanda. Den hierarkiska tillståndsmaskinen som presenteras i det här delavsnittet
använder sig varken av medlemsfunktionspekare till virtuella funktioner eller av multipelt 
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arv. Enligt Lippman (1996) så är en medlemsfunktionspekare lika effektiv som en icke-
medlemsfunktionspekare om varken virtuella funktioner eller multipelt arv används. Den 
hierarkiska tillståndsmaskin som presenterats här bör på så sätt kunna användas med
samma prestanda som om den vore en tillståndsmaskin som använder sig av icke-
medlemsfunktionspekare.  Samek (2008) påstår att många C++ kompilatorer inte stödjer 
medlemsfunktionspekare, men detta påstående är inte något som undersöks i det här 
arbetet.

Händelserna i lösningen är representerade av objekt. Klassen HSMEvent fungerar som en 
basklass för alla händelser, vilket kan ses i Figur 2. Den innehåller en enumerator som 
hänvisar till vilken typ av händelse som en instans av klassen representerar. Denna 
enumerator används av tillstånden genom en switch-sats för att nå rätt händelsehantering.
Om en användare vill kunna skapa händelser som innehåller ytterligare händelseparametrar 
så måste han ärva ifrån klassen HSMEvent och sedan genom polymorfism låta händelsen 
hanteras som en HSMEvent, för att sedan kasta om den till rätt subklass inom tillstånden. 
Fördelen med att representera händelserna på det här sättet är att de endast behövs kastas 
om först när enumeratorn inom HSMEvent har kontrollerats. Casting behövs allstå endast 
göras när händelsen bevisats vara en subklass till HSMEvent. Kombinationen av 
medlemsfunktionstillstånd och objekthändelser gör också händelsehanteringen kompakt 
och enkel att läsa.

Den största utmaningen vid implementation av den här hierarkiska tillståndsmaskinen var 
hanteringen av medlemsfunktionspekarna. Beroende på hur de definierades och hanterades 
så påverkades de övriga delarna av lösningen markant. Tillståndsmaskinen implementerades 
därför i två versioner, där den första versionen förkastades. Den använde sig nämligen av två 
typedef-definitioner för medlemsfunktionspekare, vilket visade sig inte vara ett bra 
alternativ. Dessa två medlemsfunktionspekare kombinerades för att låta medlemsfunktioner 
referera till varandra. Nedanför visas koden för dessa två typedef-definitioner.

typedef void (UserMachine::*HSMPseudoState)(const HSMEvent* hsmEvent);
typedef HSMPseudoState (UserMachine::*HSMState)(const HSMEvent* hsmEvent);

Operationen reinterpret_cast användes för att kasta om pekarna. Följden av dessa två 
typedef-definitioner var att lösningen varken var säker eller effektiv, och koden blev väldigt 
svårläst.

4.1.2 Artificiell trädstruktur: Objekttillstånd och objekthändelse
Liksom den föregående hierarkiska tillståndsmaskinen i delavsnitt 4.1.1 så använder även 
den här tillståndsmaskinen en artificiell trädstruktur för att koppla samman tillstånden. Den 
använder också en objektrepresentation för händelserna och en diskussion angående denna 
representation kan läsas i delavsnitt 4.1.1. Till skillnad från den föregående 
tillståndsmaskinen så måste användaren av den här hierarkiska tillståndsmaskinen dock ärva 
från basklassen HSMMachine för att kunna få sin klass att fungera som en hierarkisk 
tillståndsmaskin. Tillståndsmaskinen använder också en objektrepresentation för tillstånden, 
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vilket innebär att användaren måste implementera klasser som representerar de tillstånd
som ska ingå i tillståndsmaskinen. Varje tillståndsklass måste därför ärva ifrån basklassen 
HSMState.

Tillståndsklasserna lagras som medlemsvariabler inom tillståndsmaskinsklassen. Varje 
instans av ett tillstånd tar i sin konstruktor emot en pekare till en instans av sitt 
föräldertillstånd och en pekare till instansen av tillståndsmaskinen som den skapad inom. 
Pekaren till föräldertillståndet används för att på ett smidigt sätt tillåta tillståndet att komma 
åt sin förälder, och pekaren till tillståndsmaskinen används för att låta tillståndet ha tillgång 
till kontextet den tillhör. Vad som dock kan ses som missvisande är att varje tillstånd måste 
instanseras för att det ska kunna användas. Det går alltså inte att instansera endast ett 
subtillstånd och sedan kasta om det till andra tillstånd. Ett klassdiagram för 
tillståndsmaskinen visas nedanför i Figur 3.

Figur 3 Klassdiagram för en tillståndsmaskin med artificiell trädstruktur, där objekttillstånd och 
objekthändelse används.

Definitionerna för tillståndsklasserna som kan ses i Figur 3 under namnen UserState0, 
UserState1 och UserStatei är nästlade inom den privata delen av klassen UserMachine. 
Anledningen för detta är att en nästlad klass kan genom en pekare eller referens till
instansen som den är nästlade inom få tillgång till dess privata medlemmar. Eftersom 
definitionerna för tillståndsklasserna ligger inom den privata delen av 
tillståndsmaskinsklassen så känner inte utomstående klasser till dem. Eftersom UserState0 
är problemspecifik så ges här nedanför ett exempel på hur den nästlade definitionen av
UserState0 skulle kunna se ut.

class UserMachine : public HSMMachine
{
private:

class UserState0 : public HSMState
{
public:

/* Public creator. */
UserState0 (UserMachine* context, HSMState* 
parentState);



24

/* Public manipulator. */
HSMState* dispatch(const HSMEvent* hsmEvent);

private:
/* Private data. */
UserMachine* mContext;

} *mUserState0;

I koden ovan så kan man se att definitionen av UserState0 är nästlad inom den privata delen 
av UserMachine, och att en pekare av klassen är en medlemsvariabel i UserMachine. En 
eventuell nackdel med denna lösning är att användarens tillståndsmaskinsklass kan bli svår 
att läsa om många tillståndsklasser måste implementeras och på så sätt fylla den med
mycket kod.

En positiv egenskap som en objektrepresentation av tillstånd medför är att extended state 
variables lätt kan stödjas. Det betyder att tillstånden själva kan lagra variabler och behöver 
inte belasta tillståndsmaskinsklassen med att hålla i dem. I klassdiagrammet i Figur 3 visas 
klassen HSMTopState. Roten i tillståndshierarkin ska alltid ha en instans av denna klass som 
förälder. HSMTopState är nämligen implementerad för att alltid returnera 0 när den bes 
hantera en händelse. Den hierarkiska tillståndsmaskinen kan på så känna av när toppen av 
tillståndhierarkin är nådd och kan då förkasta en händelse som inget tillstånd kan hantera. 
Principen bakom HSMTopState är inspirerad från Samek (2008) och används i någon form i 
alla de hierarkiska tillståndsmaskiner som har utvecklats det här arbetet.

Det mest intressanta designbeslutet angående den här hierarkiska tillståndsmaskinen är 
valet av tillståndsrepresentation, och då framför allt placeringen av tillståndsdefinitionerna. 
Vid utformningen av den här tillståndsmaskinen så identifierades tre olika sätt att placera 
tillstånden. I den första utformningen av tillståndsmaskinen så lades tillståndsdefinitionerna 
inom en egen header-fil, som sedan inkluderades av den tillståndsmaskinsklass som behövde 
tillstånden. Problemet med denna lösning var att tillstånden inte fick tillgång till privata 
medlemmar inom tillståndsmaskinen som använde dem. Följden av detta var att 
tillståndsmaskinsklassen antingen var tvungen att ha tillståndsklasserna som vänklasser, eller 
så behövde alla medlemmar inom tillståndsmaskinsklassen som tillstånden kunde behöva ha 
tillgång till antingen vara publika eller nåbara genom ett interface. Inget av dessa två 
alternativ var att föredra. Vänskapsklasslösningen var ett sätt att undvika problemet med 
inkapslingen, men vänskapsklasser bör undvikas enligt McConnell (2004). Dock så använder 
Gamma, et al (1994) vänskapsklasser i state-designmönstret och McConnell (2004) medger 
att det kan vara ett bra verktyg för att hantera komplexitet om det används på ett 
disciplinerat sätt. Beslutet togs dock att inte använda vänskapsklasser i den slutgiltiga 
lösningen. Den andra lösningen var inte bra den heller eftersom det inte är bra design att 
låta medlemmar som egentligen ska vara privata att istället vara publika, och användandet 
av ett interface är onödigt då det antagligen endast är tillståndsklasserna som kräver denna
tillgång. 
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Lösningen med att låta tillstånden ligga inom en egen separat header-fil kan eventuellt leda 
till ökade beroenden. De tillstånd som en hierarkisk tillståndsmaskin använder är inte 
intressanta för andra klasser än just tillståndsmaskinen. Om tillståndsmaskinen i sin header-
fil måste inkludera en annan header-fil för att få tillgång till tillstånden, så leder det till att 
andra klasser som i sin tur inkluderar tillståndsmaskinens header-fil också får ett beroende 
till tillstånden. Eftersom tillstånden inte är intressanta för andra klasser så är detta inte ett 
bra alternativ. Det kan också leda till namnkonflikter, då det är möjligt att flera tillstånd i ett 
projekt behöver ha samma namn. Namnrymden smutsas på sätt ned i onödan. Att nästla 
tillståndens definitioner inom tillståndsklassen var helt enkelt det bästa alternativet.

4.1.3 Arv i C++: Objekttillstånd och objekthändelse
Den här tillståndsmaskinen använder stödet för arv i programmeringsspråket C++ för att 
implementera tillståndshierarkin och behöver på så sätt inte använda den artificiella 
trädstruktur som de två tidigare tillståndsmaskinerna använt sig av. 

I den här tillståndsmaskinen representeras både tillstånden och händelserna av objekt.
Händelsehanteringen fungerar på samma sätt som i de tidigare tillståndsmaskinerna och en
diskussion angående en objektrepresentation av händelser kan läsas i delavsnitt 4.1.1. Det 
existerar dock vissa skillnader som diskuteras senare i detta delavsnitt. Tillståndsmaskinen 
kräver även liksom den föregående hierarkiska tillståndsmaskinen i delavsnittet 4.1.2 att 
användarens ärver ifrån basklassen HSMMachine för att hans klass ska kunna fungera som 
en hierarkisk tillståndsmaskin. Till skillnad från den hierarkiska tillståndsmaskinen som också 
använde sig av en objektrepresentation för tillstånden, så kan tillstånd i den här hierarkiska 
tillståndsmaskinen även ärva ifrån varandra och inte bara ifrån basklassen HSMState. På så 
sätt kan dynamic_cast-operationen i C++ användas för att avgöra om ett tillstånd är ett 
bastillstånd till ett annat tillstånd eller ej. Varje tillstånd måste därför instanseras. Det går 
alltså inte att endast instansera ett subtillstånd och sedan kasta om den till andra tillstånd. 
Arvet som tillstånden använder sig av är endast till för att skapa en koppling mellan 
tillstånden som kan användas vid transitioner. Detta arv används alltså inte för att sköta den
hierarkiska händelsehanteringen.

Liksom den föregående hierarkiska tillståndsmaskinen i delavsnitt 4.1.2 så nästlas 
tillståndsklassernas definitioner inom den privata delen av tillståndsmaskinsklassen som 
använder dem. Dessa tillståndsklasser instanseras sedan som medlemsvariabler. Varje 
instans av ett tillstånd tar i sin konstruktor emot en pekare till sitt föräldertillstånd och en 
pekare till instansen av den hierarkiska tillståndsmaskin som den skapad inom. Pekaren till 
föräldertillståndet används för att på ett smidigt sätt tillåta tillståndet att komma åt sin 
förälder, och pekaren till den hierarkiska tillståndsmaskinen används för att låta tillståndet
ha tillgång till kontextet den tillhör. Ett klassdiagram för den här hierarkiska 
tillståndsmaskinen visas nedan i Figur 4.



26

Figur 4 Klassdiagram för en tillståndsmaskin som använder arv i C++, där objekttillstånd och objekthändelse 
används.

Som sagt används dynamic_cast-operationen för att avgöra om ett tillstånd är ett
bastillstånd till ett annat tillstånd eller ej. Den hierarkiska tillståndsmaskinen blir på så sätt 
överlag lättare att både implementera och förstå på grund av att arv i C++ är en statisk 
aspekt som är väldokumenterad och som det finns gott stöd för i programmeringsspråket. På 
grund av att dynamic_cast-operationen hanterar den största delen av komplexiteten
gällande transitionerna, så blir koden som hanterar transitionerna mellan tillstånden 
väsentligt mycket enklare än den kod som behövs för att hantera transitionerna i den 
artificiella trädstrukturen. Det finns dock viss problematik med att använda dynamic_cast. 
Dynamic_cast är enligt Gibbs och Stroustrup (2006) en användbar operation i många olika 
applikationer, men de nuvarande implementationerna av dynamic_cast är långsamma i 
jämförelse med andra operationer i C++. Men på grund av att dynamic_cast sänker 
komplexiteten för hanteringen av transitionerna så är det möjligt att dess långsamhet ändå 
är acceptabel i relation till komplexiteten som den minskar. 

Genom användandet av dynamic_cast och objekttillstånd som utnyttjar arv i C++ så sköter 
tillstånden i den här hierarkiska tillståndsmaskinen själva entry- och exit-hanteringen vid 
transitioner. Detta skiljer sig ifrån de tidigare två hierarkiska tillståndsmaskinerna som också 
använde sig av en objektrepresentation för händelserna. Entry- och exit-hanteringen görs 
genom att reaktioner startas genom tillståndshierarkin, som beroende på det nuvarande 
tillståndet, måltillståndet och det tillstånd som kallar på transitionen, lämnar och går in i rätt 
tillstånd. Varje tillstånd måste implementeras för att själv kunna känna av när det eller dess 
förälder bör hantera en enter-händelse eller exit-händelse. Den hierarkiska 
tillståndsmaskinen ansvarar i sin tur för att starta och kontrollera dessa reaktioner.
Funktionen derivesFrom i klassen HSMMachine är den funktion som tillstånden anropar för 
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att se om de är bastillstånd till ett annat tillstånd eller ej. Koden för funktionen visas här 
nedanför.

template <class StateTemplate>
inline bool HSMMachine::derivesFrom(StateTemplate) const
{

if (StateTemplate st = 
dynamic_cast<StateTemplate>(mTargetState))
{

return true;
}
return false;

}

I koden ovan använder funktionen derivesFrom template-parametern StateTemplate för att 
göra dynamic_cast-operationen generisk och på så sätt användbar för alla tillstånd. När ett 
tillstånd anropar funktionen genom sin pekare till kontextet, det vill säga instansen av 
UserMachine, så använder den this-pekaren som inparameter. Genom denna pekare kan 
sedan dynamic_cast-operationen avgöra om måltillståndet mTargetState ärver ifrån det 
anropande tillståndet eller ej.

Ett annat undantag angående händelsehanteringen gentemot de tidigare diskuterade 
hierarkiska tillståndsmaskinerna är att en händelse som i det här arbetet har valts att kallas
self-exit-händelse, måste användas. När ett tillstånd utför en transition till sig själv, det vill 
säga en self-transition, så måste en speciell self-exit-händelse hanteras istället för en vanlig 
exit-händelse, för att inte en exit-reaktion i hierarkin ska startas. Förutom dessa händelser så 
kan alla andra händelser hanteras på samma sätt som i de tidigare diskuterade hierarkiska 
tillståndsmaskinerna, det vill säga det är helt upp till användaren vad som ska ske i 
händelsehanteringen för dem i varje tillstånd. Den här hierarkiska tillståndsmaskinens design
lägger alltså lite mera ansvar på användaren, som själv måste se till att följa dess design i sin 
händelsehantering.

Den här hierarkiska tillståndsmaskinen implementerades i två versioner. Liksom den 
hierarkiska tillståndsmaskinen i delavsnitt 4.1.2 som också använde sig av en 
objektrepresentation för tillstånden så var tillståndsdefinitionerna först definierade inom en 
separat header-fil. Det innebar att användarens tillståndsmaskinsklass var tvungen att ha alla 
tillståndsklasser som vänskapsklasser, eller att ha alla sina medlemmar som tillstånden 
kunde behöva ha tillgång till publika eller nåbara genom interface. Som tidigare diskuterades 
så var inget av dem bra lösningar, och användandet av nästlade klassdefinitioner visade sig 
vara det bästa alternativet.

4.1.4 Arv i C++: Objekttillstånd och medlemsfunktionshändelse
Den sista tillståndsmaskinen som ingår i det här arbetet är ytterligare en hierarkisk 
tillståndsmaskin som utnyttjar arv i C++ för att skapa en tillståndshierarki. Liksom den 
hierarkiska tillståndsmaskinen i delavsnitt 4.1.3 så använder den sig också av objekttillstånd 
vars definitioner nästlas inom tillståndsmaskinsklassens privata del. Varje tillstånd måste 
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instanseras. Det går alltså inte att endast instansera ett subtillstånd och sedan kasta om 
instansen till andra tillstånd. Arvet som tillstånden använder sig av är liksom den hierarkiska 
tillståndsmaskinen i delavsnitt 4.1.3 endast till för att skapa en koppling mellan tillstånden 
som kan användas vid transitioner. Detta arv används alltså inte för att sköta den hierarkiska 
händelsehanteringen. Skillnaden mellan den här hierarkiska tillståndsmaskinen och den 
hierarkiska tillståndsmaskinen som presenterades i delavsnitt 4.1.3 ligger alltså i 
händelserepresentationen. Händelserepresentationen i den här hierarkiska 
tillståndsmaskinen är nämligen inspirerad av state-designmönstret som ges av Gamma, et al. 
(1994). Händelserna representeras därför av funktionsanrop till medlemsfunktioner inom 
tillstånden. Ett klassdiagram för tillståndsmaskinen visas nedanför i Figur 5.

Figur 5 Klassdiagram för tillståndsmaskinen som använder arv i C++, där objekttillstånd och 
medlemsfunktionshändelse används.

Den här hierarkiska tillståndsmaskinens klassdiagram som visas i Figur 5 är relativt likt
klassdiagrammet för den tidigare presenterade hierarkiska tillståndsmaskinen i delavsnitt 
4.1.3. Det är på grund av att den här hierarkiska tillståndsmaskinen använder 
medlemsfunktionshändelser som skillnaden existerar. I alla av de tidigare 
tillståndsmaskinerna så har en funktion som kallats dispatch använts för att meddela det 
aktuella tillståndet om en händelse. I den här hierarkiska tillståndsmaskinen så har istället 
varje händelse en motsvarande medlemsfunktion i tillståndsmaskinsklasserna som anropas 
när händelsen inträffar. Så istället för att tillståndsmaskinen tar emot ett objekt som 
representerar någon händelse, så får den direkt ett funktionsanrop till den medlemsfunktion 
som hanterar den aktuella händelsen. På så sätt behövs ingen switch-sats för att kontrollera 
vilken typ av händelse som det gäller. Varje tillstånd ansvarar också i sin händelsehantering 
för att anropa sitt föräldertillstånds händelsefunktion för den händelse den själv inte kan 
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hantera. Eftersom en händelsefunktion är problemspecifik så ges här nedanför ett exempel
på hur en händelsefunktion i tillståndsklassen UserState1 skulle kunna se ut.

void UserMachine::UserState1::someEventHandler()
{

if (mContext->mFoo)
{

mContext->transit(mContext->mUserStatei, this);
}
else
{

mContext->mUserState0->someEventHandler();
}

}

I koden ovan så visas implementationen av medlemsfunktionen someEventHandler i klassen 
UserState1. Inuti funktionen så används tillståndets pekare till kontextet, det vill säga 
instansen av UserMachine, för att komma åt dess privata medlemsvariabel mFoo. Eftersom 
UserState1 är en nästlad klass inom klassen UserMachine så kan den genom denna pekare
komma åt privata medlemmar inom klassen. Om mFoo är sann så görs en transition till 
tillståndet UserStatei, annars så anropas händelsefunktionen someEventHandler i 
föräldertillståndet UserState0 för att låta det tillståndet hantera händelsen istället.

Vid enter- och exit-händelser så fungerar händelsehanteringen på samma sätt som i den 
hierarkiska tillståndsmaskinen i delavsnitt 4.1.3, det vill säga tillstånden själva avgör om de
eller deras förälder bör hantera händelsen. Den hierarkiska tillståndsmaskinen sköter istället 
processen med att starta reaktionerna av entry- och exit-hantering, och att kontrollera att 
reaktionerna går rätt till. När ett tillstånd utför en transition till sig själv, det vill säga en self-
transition, så måste en speciell self-exit-händelse hanteras istället för en vanlig exit-
händelse, så att inte en exit-reaktion startas. Detta kontrolleras också av den hierarkiska 
tillståndsmaskinen.

I Figur 5 kan man se klassen UserStateInterface. Denna klass måste ärva ifrån HSMState och 
implementeras av användaren för att skapa en basklass som deklarerar de rena virtuella 
händelsefunktioner som vidare tillstånd ska definiera. UserTopState ärver ifrån denna 
basklass och definierar alla dessa funktioner. I UserTopStates definitioner för dessa 
funktioner görs ingenting. Klassen kan på så sätt användas för att markera vart 
tillståndshierarkin börjar och se till att icke hanterade händelser förkastas. Utöver dessa 
nödvändiga klasser är det fritt fram för användaren att implementera vidare tillstånd, bara 
de är kopplade genom arv till UserTopState.

Liksom de tidigare tillståndsmaskinerna så implementerades även denna tillståndsmaskin i 
flera versioner. Den första versionen av tillståndsmaskinen saknade en motsvarande klass till 
UserStateInterface, och de rena virtuella händelsefunktionerna var istället deklarerade i 
klassen HSMState. Det var inte en bra lösning eftersom basklassen HSMState då blir 
implementerad för en specifik tillståndsmaskin, vilket inte alls är poängen med den 
basklassen. Istället implementerades den här lösningen med UserStateInterface. 
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Den här hierarkiska tillståndsmaskinens design medför att alla tillstånd måste implementera 
alla händelsefunktioner som de ärver ifrån UserStateInterface, vilket kan leda till att mycket 
kod måste implementeras. Tillståndsmaskinen bör dock vara lite snabbare än den hierarkiska
tillståndsmaskinen i delavsnitt 4.1.3, på grund av att tillstånden inte behöver använda
switch-satser för att hantera händelserna och att ingen iterativ process behövs för att skicka 
ut händelserna.

4.2 Delsteg 2: Utvärdering
Inom detta delavsnitt diskuteras uppsättningen av experimentet som de hierarkiska 
tillståndsmaskinerna ska utvärderas genom. I den första delen av delavsnittet diskuteras
experimentets uppsättning, det vill säga den hierarkiska tillståndsmaskin som används som 
testfall för experimentet. I den andra delen av delavsnittet presenteras utförandet av 
experimentet.

4.2.1 Experimentets uppsättning
Tillståndsmaskinen som används som testfall i det här arbetet är en konkret hierarkisk 
tillståndsmaskin som Samek (2008) använder för att förklara hur en hierarkisk 
tillståndsmaskin fungerar. Den hierarkiska tillståndsmaskinen representerar därför inte 
något världsligt objekt utan är designad för att kunna demonstrera alla möjliga typer av 
transitioner i en tillståndhierarki bestående av flera nivåer. Nedanför i Figur 6 visas ett state 
machine diagram för denna hierarkiska tillståndsmaskin.

Figur 6 Ett state machine diagram för tillståndsmaskinen som används som ett testfall i experimentet.

I state machine diagrammet i Figur 6 kan man se att den hierarkiska tillståndsmaskinen 
innehåller upp till fyra nivåer av nästlade tillstånd. Händelserna som används i den 
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hierarkiska tillståndsmaskinen är betecknade från A till I. Beroende på vilket tecken en 
händelse har så utför den hierarkiska tillståndsmaskinen följande transitioner:

A. En self-transition, det vill säga att ett tillstånd utför en transition till sig själv.

B. En transition från ett bastillstånd till av något dess barntillstånd.

C. En transition från ett tillstånd till ett syskontillstånd.

D. En transition från ett barntillstånd till dess föräldertillstånd.

E. En transition från ett bastillstånd till något av dess subtillstånd.

F. En transition från ett tillstånd till något av dess syskontillstånds subtillstånd.

G. En transition från ett subtillstånd upp genom dess hierarki tills den når den lägsta
gemensamma bastillståndet med måltillståndet, och sedan ned genom 
måltillståndets hierarki tills måltillståndet nås.

H. En transition från ett subtillstånd till något av dess bastillstånd.

I. En internal transition. Det betyder att ingen transition utförs.

Listan av händelser här ovanför representerar en ökande skala av komplexitet. Med 
komplexitet menas hur komplicerad en transition som en händelse genererar är att utföra.
Transitionerna som händelserna i listan genererar blir alltså mer komplicerade för varje 
bokstav. Ordningen i den här listan ges av Samek (2008). Ett undantag är dock händelsen I 
som genererar en internal transition och endast ligger längst ned för att det här arbetet ska
följa den bokstavsordning som Samek (2008) använder. Den bör annars vara en av de 
enklaste transitionerna att utföra i det här fallet.

4.2.2 Utförandet av experimentet
I experimentet initieras först de hierarkiska tillståndsmaskinerna enligt den initial-transition
som anges av testfallets state machine diagram i Figur 6. De hierarkiska tillståndsmaskinerna 
går då in i rätt starttillstånd. Sedan bes de hierarkiska tillståndsmaskinerna att hantera alla 
de olika händelserna, från A till I. De hierarkiska tillståndsmaskinerna utför då alla möjliga 
transitioner, från den enklaste till den mest komplexa. 

Tiden som mäts i experimentet för varje individuell hierarkisk tillståndmaskin är följande: 

 Tiden som det tar att initiera den hierarkiska tillståndsmaskinen.

 Tiden som den hierarkiska tillståndsmaskinen behöver för att hantera varje 
individuell händelse och på så sätt utföra den transition som den genererar.

 Den totala tiden som det tar för den hierarkiska tillståndsmaskinen att hantera alla 
händelser och utföra alla transitioner. Tiden för initieringen av den hierarkiska 
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tillståndsmaskinen räknas alltså inte in i den totala tiden, då det i det här arbetet inte 
ses som utförandet av en transition. Den tiden mäts endast för att det kan vara en 
intressant faktor att utvärdera.
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5 Utvärdering 
Det här avsnittet är inriktat på att utvärdera och analysera resultaten från genomförandet av 
arbetet. Avsnittet är därför uppdelat i tre delavsnitt. I det första presenteras resultaten av 
mätningarna från experimentet som demonstrerades i det föregående avsnittet. Det andra 
delavsnittet innehåller en analys av mätningarna och en diskussion angående vilka faktorer 
som har påverkat dem. Det tredje delavsnittet innehåller en diskussion angående 
egenskapen användbarhet.

5.1 Genomförda mätningar
I det här delavsnittet presenteras resultatet från mätningarna som gjordes i det här arbetets 
experiment. Som beskrevs i genomförandet av experimentet i delavsnitt 4.2, så mäts tiden 
det tar för varje hierarkisk tillståndsmaskin att hantera initieringen av tillståndsmaskinen och 
alla händelser. Tiden för initieringen av tillståndsmaskinen räknades inte in i den totala tiden 
för att hantera alla händelser, och inte heller i medelvärdet för hanteringen av en händelse.

När dessa mätningar läses så är det viktigt att man förstår att de hänvisar till en hierarkisk 
tillståndsmaskin som inte utför några beräkningar i hanteringen av händelserna, utan endast 
utför transitioner. Siffrorna är därför bara aktuella för just det här experimentet, och man 
kan inte förvänta sig att de hierarkiska tillståndsmaskinerna ska kunna prestera med samma 
tidseffektivitet i ett verkligt sammanhang där faktiska beräkningar utförs inom 
händelsehanteringen. Skillnaderna i de hierarkiska tillståndsmaskinernas tidseffektivitet är 
dock ett faktum som står sig för en tillståndshierarki av den storlek som används i
experimentet.

Det finns många externa faktorer som kan påverka resultatet av experimentet, som till 
exempel cache, processchemaläggning och minnesfragmentering. För att ha dessa faktorer i 
åtanke så har experimentet utförts tio gånger per hierarkisk tillståndsmaskin, och 
medelvärdet av de mätta värdena är de värden som använts i diagrammet nedanför i Figur 
7. På så sätt minskas de externa faktorernas påverkan på experimentets resultat, och gör 
tidsmätningarna representativa trots dessa osäkerhetskällor. Om experimentet endast hade 
utförts en gång per hierarkisk tillståndsmaskin så hade de externa faktorerna på ett 
betydande sätt kunnat påverka resultatet. Men genom att utföra experimentet flera gånger 
för att sedan använda medelvärdet av tidsmätningarna så hanteras eventuella variationer i 
tidsåtgången, och de externa faktorernas påverkan minskas. Systemet som experimentet 
utfördes på använde operativsystemet Windows 7, och koden kompilerades med Microsoft 
Visual Studio 2008.
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Figur 7 Resultatet från det utförda experimentet.

I Figur 7 ovan visas medelvärdet i mikrosekunder för hanteringen av varje händelse i 
experimentet. Staplarna är satta i samma ordning som de hierarkiska tillståndsmaskinerna 
presenterades i avsnittet Genomförande tidigare i rapporten. I hanteringen av händelserna 
Initialize och från A till C, så är det den hierarkiska tillståndsmaskinen som utnyttjar arv i C++ 
för att koppla samman tillstånden och som använder objekttillstånd och objekthändelser
som har högst tidsåtgång. Men från händelserna D till H är det sedan istället de hierarkiska 
tillståndsmaskinerna som använder artificiella trädstrukturer som tar mest tid på sig att 
hantera händelserna, och man kan i diagrammet se den markanta skillnaden i tidsåtgång för
hanteringen av dessa händelser. Den hierarkiska tillståndsmaskinen som använder arv i C++ 
för att koppla samman tillstånden och som använder objekttillstånd och 
medlemsfunktionshändelser presterar bäst i hanteringen av alla händelser förutom i 
hanteringen av händelsen I, som den tar längst tid på sig att hantera.



35

0

5

10

15

20

25

30

Artificiell trädstruktur: 
Medlemsfunktionstillstånd och 

objekthändelse

Artificiell trädstruktur: 
Objekttillstånd och 

objekthändelse

Arv i C++: Objekttillstånd och 
objekthändelse

Arv i C++: Objekttillstånd och 
medlemsfunktionshändelse

M
i
k
r
o
s
e
k
u
n
d

Hierarkisk tillståndsmaskin

Medelvärde i mikrosekunder för hanteringen av alla händelser

Figur 8 Den totala tidsåtgången för hanteringen av alla händelser.

I Figur 8 visas den totala tidsåtgången i mikrosekunder som det tar för de hierarkiska 
tillståndsmaskinerna att hantera samtliga händelser i experimentet. De två hierarkiska 
tillståndsmaskinerna som använder en artificiell trädstruktur tar totalt ungefär lika mycket 
tid på sig och är de minst tidseffektiva hierarkiska tillståndsmaskinerna. Den hierarkiska 
tillståndsmaskin som utnyttjar arv i C++ för att koppla samman tillstånden och som använder 
objekttillstånd och medlemsfunktionshändelser är den som tar minst tid på sig att hantera
alla händelser.
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Figur 9 Medelvärdet för hanteringen av en händelse.

I Figur 9 visas medelvärdet av tidsåtgången för hanteringen av en händelse. Det är dessa 
medelvärden som används för att räkna ut antalet transitioner per sekund som de 
hierarkiska tillståndsmaskinerna kan utföra. Återigen är det den hierarkiska 
tillståndsmaskinen som utnyttjar arv i C++ för att koppla samman tillstånden och som 
använder objekttillstånd och medlemsfunktionshändelser som är tidseffektivast. Dess 
medelvärde för tidsåtgången för en transition ligger runt 1,25 mikrosekunder, vilket är 
ungefär 1,55 mikrosekunder snabbare än de två hierarkiska tillståndsmaskinerna som 
använder artificiella trädstrukturer för att koppla samman tillstånden.
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Figur 10 Antalet transitioner per sekund de hierarkiska tillståndsmaskinerna kan utföra.

I Figur 10 visas antalet transitioner per sekund som de hierarkiska tillståndsmaskinerna kan 
utföra. Det framgår i diagrammet att det är den hierarkiska tillståndsmaskinen som 
använder arv i C++ för att koppla samman tillstånden och som använder objekttillstånd och 
medlemsfunktionshändelser som kan utföra flest transitioner per sekund. Denna hierarkiska 
tillståndsmaskin kan enligt resultatet av experimentet utföra runt 780 000 transitioner per 
sekund.

5.2 Analys av mätningar
Utifrån resultaten som gavs av experimentet så kan man klart se att det är de hierarkiska 
tillståndsmaskinerna som använder arv i C++ för att koppla samman tillstånden som är de 
tidseffektivaste, och då framför allt den hierarkiska tillståndsmaskin som har objekttillstånd 
och medlemsfunktionshändelser. Om man tittar på diagrammet i Figur 10 så ser man att 
denna hierarkiska tillståndsmaskin kan utföra runt 780 000 transitioner per sekund. Den 
andra hierarkiska tillståndsmaskinen, som använder arv i C++ för att koppla samman 
tillstånden men som istället använder objekttillstånd och objekthändelser, kan utföra runt 
410 000 transitioner per sekund, och är därför den näst tidseffektivaste hierarkiska 
tillståndsmaskinen. Det två hierarkiska tillståndsmaskinerna som använder en artificiell 
trädstruktur för att koppla samman tillstånden är de minst tidseffektiva 
tillståndsmaskinerna, då de endast kan utföra omkring 350 000 transitioner per sekund. Den 
tidseffektivaste hierarkiska tillståndsmaskinen kan alltså utföra över dubbelt så många 
transitioner per sekund som dessa två. 
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Vad som till störst del skiljer den effektivaste hierarkiska tillståndsmaskinen från de andra 
hierarkiska tillståndsmaskinerna är dess representation av händelser. En händelse 
representeras av ett anrop till en medlemsfunktion inom ett tillstånd, och tillståndet ser själv 
till anropa sin förälders motsvarande medlemsfunktion om den inte kan hantera händelsen. 
De andra hierarkiska tillståndsmaskinerna, som alla använder en objektrepresentation för 
händelserna, skickar istället iterativt ut händelserna till tillstånden, beroende på om det 
aktiva tillståndet hanterat en händelse eller ej. Detta leder till att mer kod behövs utföras för 
att hantera samma sak. Som tidigare nämnts i rapporten så används även en enumerator 
inom objekthändelserna för att särskilja olika händelser från varandra inom tillstånden. 
Hanteringen av denna enumerator leder också till extra arbete som påverkar deras 
tidseffektivitet. 

En annan faktor som skiljer den tidseffektivaste hierarkiska tillståndsmaskinen från de andra 
är att den inte behöver allokera minne för händelser. I de andra hierarkiska 
tillståndsmaskinerna så allokerar de funktioner som hanterar transitionerna alltid minne för 
några händelser för att på så sätt bland annat kunna generera entry- och exit-hantering och 
initial transitions. Dessa händelser skulle istället kunna instanseras i de hierarkiska 
tillståndsmaskinernas konstruktorer och sedan användas när de behövs, för att på så sätt 
kunna undvika detta extra arbete. Denna förändring hade gjort dessa hierarkiska 
tillståndsmaskiners transitioner lite snabbare att utföra, och hade möjligen kunnat påverka 
resultatet av experimentet.

Ett intressant resultat från experimentet är att de hierarkiska tillståndsmaskiner som 
använder en artificiell trädstruktur för att koppla samman tillstånden är markant mindre 
tidseffektiva än de två som använder arv i C++. Om man tittar på diagrammet i Figur 7 så kan 
man se att den största skillnaden i tidseffektivitet uppkommer vid hanteringen av de mer 
komplicerade transitionerna som genereras av händelserna F, G och H. Detta bör bero på att 
det är just vid dessa transitioner som koden blir som mest komplicerad vid användandet av 
artificiella trädstrukturer. När koden som hanterar detta implementerades så var målet att 
först och främst få transitionerna att fungera korrekt, men att också skriva tydlig och lättläst
kod. Den kod som gavs av Samek (2008) för hantera detta är svårläst och komplicerad, så 
tanken var att bryta ned denna komplexitet och skriva en mer lättförståelig implementation. 
På grund av detta så är det möjligt att koden hade kunnat implementeras tidseffektivare om 
tydligheten inte hade varit lika viktig.

Utifrån diagrammen i det föregående delavsnittet kan man se att den hierarkiska 
tillståndsmaskinen som använder en artificiell trädstruktur för att koppla samman tillstånden 
och som använder medlemsfunktionstillstånd och objekthändelser presterar lika bra som
den andra hierarkiska tillståndsmaskinen som också använder en artificiell trädstruktur. 
Detta påvisar på så sätt att användandet av medlemsfunktionspekare i det här experimentet 
inte leder till ett sämre resultat gentemot en annan hierarkisk tillståndsmaskin som utnyttjar 
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samma sätt att koppla samman tillstånden, men som inte använder 
medlemsfunktionspekare.

5.3 Analys av användbarhet
Användbarhet är ett brett område. Den här analysen är därför inriktad på att analysera hur 
lätta de hierarkiska tillståndsmaskinerna är att bygga ut och hur lätta de är att använda med 
avseende på hur mycket ansvar som läggs på användaren.

Av de fyra hierarkiska tillståndsmaskinerna som har utvecklats i det här arbetet så är det den 
hierarkiska tillståndsmaskin som använder en artificiell trädstruktur och 
medlemsfunktionstillstånd och objekthändelser som är lättast att använda vid utbyggnad. 
Dess design med komposition och medlemsfunktionstillstånd leder till att lite arbete behövs 
läggas ned för att lägga till nya tillstånd till en existerande tillståndshierarki. Det enda man 
behöver göra är att implementera nya medlemsfunktionstillstånd och koppla in dem i 
tillståndshierarkin genom medlemsfunktionspekare. I de andra hierarkiska 
tillståndsmaskinerna måste nya tillståndklasser implementeras och nästlas, vilket i sin tur 
leder till mer arbete på grund av att konstruktorer, destruktorer och 
händelsehanteringsfunktioner måste implementeras. Komposition tillåter också att en klass 
kan innehålla flera hierarkiska tillståndsmaskiner, vilket inte är möjligt med de andra 
hierarkiska tillståndsmaskinerna. 

Att stödja flera hierarkiska tillståndsmaskiner kan vara behändigt i till exempel utvecklingen 
av en AI-klass i spelutveckling. Klassen kanske från början designas för att endast innehålla 
en hierarkisk tillståndsmaskin som hanterar hela dess beteende. Om man senare under 
utvecklingen vill ändra i sin design för att dela upp dess beteende i till exempel en 
stridsrelaterad tillståndshierarki och en rörelserelaterad, så kan man med denna hierarkiska 
tillståndsmaskin göra denna förändring utan några problem alls. Det enda man behöver göra 
då är att forma om tillstånden så som man vill ha dem, och instansera en ny instans av den 
hierarkiska tillståndsmaskinen för att låta den hantera en av de nya tillståndshierarkierna.
Detta är inte möjligt med de andra hierarkiska tillståndsmaskinerna eftersom de är 
implementerade för att endast stödja en tillståndsmaskin åt gången. Den hierarkiska 
tillståndsmaskinen som stödjer komposition tvingar inte heller användaren av 
tillståndsmaskinen till ett eventuellt multipelt arv, vilket är positivt. 

En negativ egenskap med alla de hierarkiska tillståndsmaskinerna är att de inte stödjer att en 
klass som fungerar som en hierarkisk tillståndsmaskin förlängs i dess subklasser. Det är alltså 
möjligt för en subklass att ärva ifrån en klass som innehåller eller ärver ifrån en hierarkisk 
tillståndsmaskin, och den kan användas som en hierarkisk tillståndsmaskin, men den kan inte 
förlänga den ärvda hierarkiska tillståndsmaskinen med nya tillstånd.

Angående hur lätta de hierarkiska tillståndsmaskinerna är att använda så är de hierarkiska 
tillståndsmaskinerna som använder arv i C++ för att koppla samman tillstånden enklare och 
mer lättförståeliga i deras hantering av transitioner. Men användaren av en hierarkisk 
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tillståndsmaskin ska inte behöva bry sig om hur transitionerna utförs, han ska bara behöva 
veta hur den ska användas. På grund av dessa tillståndsmaskiners utformning så påverkas 
dock användaren då han måste utforma hanteringen av entry, exit, och initial transitions 
utifrån deras riktlinjer, och om han inte utför denna hantering rätt så fungerar inte dessa 
tillståndsmaskiner. Den komplexitet som de medför minskar på sätt hur lätta de är att 
använda. De två hierarkiska tillståndsmaskinerna som använder en artificiell trädstruktur för 
att koppla samman tillstånden är därför enklare att använda då de sätter mindre krav på 
användaren. De medför förvisso också vissa krav på användaren, men inte till samma grad. 
Det är svårt att avgöra vilka av dessa två hierarkiska tillståndsmaskiner som är lättast att 
använda då de båda medför viss komplexitet. Den hierarkiska tillståndsmaskinen som 
använder en artificiell trädstruktur och medlemsfunktionstillstånd och objekthändelser 
kräver att medlemsfunktionspekarna definieras på rätt sätt för att den ska kunna fungera, 
men när det är gjort så är den väldigt enkel att använda. Den andra hierarkiska 
tillståndsmaskinen som utnyttjar en artificiell trädstruktur men som istället använder 
objekttillstånd och objekthändelser kräver istället att användaren implementerar en ny klass 
för varje tillstånd och implementerar dess nödvändiga funktionalitet, som till exempel dess
funktion för händelsehantering och dess konstruktor. Den kräver på så sätt mer arbete av 
användaren. Vilka av dessa två hierarkiska tillståndsmaskiner som är lättast att använda bör i 
slutändan bero på användarens tycke.

Den hierarkiska tillståndsmaskinen som enligt experimentet i det här arbetet är
tidseffektivast är den minst användarvänliga hierarkiska tillståndsmaskinen. Den kräver 
nämligen att mycket kod implementeras på grund av dess händelserepresentation, och blir
på så sätt komplex vid användning i större sammanhang. Men på grund av dess 
tidseffektivitet gentemot de andra hierarkiska tillståndsmaskinerna så är den ett bra 
alternativ för att användas i ett program som kan autogenererar kod, och på så sätt tillåta att 
användaren av den hierarkiska tillståndsmaskinen inte själv behöver implementera alla 
funktioner som hanterar händelserna.

Slutsatsen man kan ta av denna analys av de hierarkiska tillståndsmaskinernas användbarhet 
är att den mest lättanvända hierarkiska tillståndsmaskinen är den som utnyttjar en artificiell 
trädstruktur för att koppla samman tillstånden och som använder medlemsfunktionstillstånd 
och objekthändelser. Eftersom denna hierarkiska tillståndsmaskin är lättast att bygga ut och 
är en av de två lättaste hierarkiska tillståndsmaskinerna att använda så är den bäst på 
egenskapen användbarhet.



41

6 Slutsatser
Det här avsnittet sammanfattar arbetet och är uppdelat i tre delavsnitt. Det första 
delavsnittet innehåller en sammanfattning av resultaten från analysen som utfördes i det 
föregående avsnittet. I det andra delavsnittet diskuteras vad arbetet kan bidra med, hur det 
kan användas och vilka nackdelar dess upplägg har. Slutligen ger det tredje delavsnittet 
förslag på vad framtida arbete skulle kunna fokusera på, sett ur både ett kort och ett långt 
perspektiv. 

6.1 Resultatsammanfattning
Målet med det här arbetet var att utvärdera implementationer av grundläggande 
mekanismer inom området hierarkiska tillståndsmaskiner. Händelser och tillstånd 
implementeras på fyra olika sätt och hierarkiska tillståndsmaskiner utformas baserat på 
dessa implementationer. 

Arbetet genomfördes i två delsteg. I det första delsteget realiserades fyra olika hierarkiska 
tillståndsmaskiner, som skiljer sig från varandra beträffande representation av tillstånd och 
händelser och på hur tillstånden kopplades samman. Två av dessa hierarkiska 
tillståndsmaskiner använder en artificiell trädstruktur för att koppla samman tillstånden och 
är inspirerade av den implementation som gavs av Samek (2008). De andra två använder arv 
i C++ och är inspirerade av Babitsky (2005) och Gamma, et al (1994). I det andra delsteget så 
fick dessa hierarkiska tillståndsmaskiner representera en konkret hierarkisk tillståndsmaskin 
och hantera en rad händelser, vilket resulterade i att olika transitioner utfördes. Det som 
mättes i experimentet var tiden för hanteringen av dessa händelser.

Utifrån mätningarna som gjordes i experimentet så går det tydligt att se att det är den 
hierarkiska tillståndsmaskinen som utnyttjar arv i C++ för att koppla samman tillstånden och 
som använder objekttillstånd och medlemsfunktionshändelser som är den tidseffektivaste
tillståndsmaskinen, då den kan utföra runt 780 000 transitioner per sekund. Den näst 
tidseffektivaste hierarkiska tillståndsmaskinen är den som också utnyttjar arv i C++ för att 
koppla samman tillstånden, men som istället använder objekttillstånd och objekthändelser. 
Denna hierarkiska tillståndsmaskin kan utföra ungefär 410 000 transitioner per sekund. De 
minst tidseffektiva hierarkiska tillståndsmaskinerna är de två som använder en artificiell 
trädstruktur för att koppla samman tillstånden. Dessa två hierarkiska tillståndsmaskiner kan
båda två endast utföra runt 350 000 transitioner per sekund, vilket är mindre än hälften så 
många som den tidseffektivaste.

Analysen av de hierarkiska tillståndsmaskinernas användbarhet ger slutsatsen att den 
hierarkiska tillståndsmaskinen som är lättast att bygga ut och lättast att använda är den som 
används genom komposition, utnyttjar en artificiell trädstruktur för att koppla samman 
tillstånden och som använder medlemsfunktionstillstånd och objekthändelser.
Kombinationen av dess tillståndsrepresentation och komposition leder till att det blir enkelt 
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att lägga till nya tillstånd till en existerande tillståndshierarki och att relativt lite ansvar läggs 
på användaren av den hierarkiska tillståndsmaskinen.

Slutsatsen man kan ta utifrån analysen av mätningarna från experimentet och analysen av 
egenskapen användbarhet är att arbetet lyckades nå sitt mål. Olika hierarkiska 
tillståndsmaskiner har implementerats utifrån deras grundläggande mekanismernas 
utformning, och dessa hierarkiska tillståndsmaskiners tidseffektivitet och användbarhet har 
kunnat utvärderas.

6.2 Diskussion
Det här arbetet har visat hur fyra olika hierarkiska tillståndsmaskiner kan implementeras i 
programmeringsspråket C++, beroende på deras tillstånds och händelsers utformning. I 
utvärderingen av arbetet har dessa hierarkiska tillståndsmaskiners tidseffektivitet och 
användbarhet analyserats. Arbetet kan på så sätt både bidra med information om hur 
hierarkiska tillståndsmaskiner kan implementeras på olika sätt, och ge information om dessa 
hierarkiska tillståndsmaskiners tidseffektivitet och användbarhet. Arbetet ger på så sätt 
konkreta värden för tidseffektiviteten hos de hierarkiska tillståndsmaskinerna, till skillnad 
mot de liknande arbeten som utfördes av Heinzmann (2004) och Babitsky (2005).

De hierarkiska tillståndsmaskiner som utvecklats i det här arbetet är färdiga att användas i 
både datorspelsutveckling och utveckling av annan typ av mjukvara. Om systemet som de 
används inom redan har ett existerande händelsesystem med egna 
händelserepresentationer så krävs dock ett visst arbete för att införa de nya händelserna i 
systemet. Detta gäller dock inte för den hierarkiska tillståndsmaskinen som har en 
medlemsfunktionsrepresentation för händelserna och som har inspirerats av Gamma, et al 
(1994).

En nackdel med det här arbetet är att dess genomförande och utvärdering är starkt
kopplade till programmeringsspråket C++. Detta kan på så sätt minska hur användbart 
arbetet är för utvecklare som arbetar i andra programmeringsspråk. Eftersom 
implementationerna av de hierarkiska tillståndsmaskinerna är beroende av det språkstöd 
som finns i C++ så är det möjligt att dessa hierarkiska tillståndsmaskiner inte kan 
implementeras i andra programmeringsspråk som inte stödjer den funktionalitet som 
används. Det kan också vara möjligt att resultatet av experimentet skulle se annorlunda ut 
om de hierarkiska tillståndsmaskinerna hade implementerats i andra programmeringsspråk.
Arbetet hade kunnat vinklas för att implementera de hierarkiska tillståndsmaskinerna i olika 
programmeringsspråk, dock så skulle det då vara svårt att utföra ett rättvist experiment. Det 
hade också varit möjligt att hålla diskussionen om de hierarkiska tillståndsmaskinerna på en 
högre nivå och på så sätt undvika språkspecifika detaljer. Dock så hade antagligen 
utvärderingen av de hierarkiska tillståndsmaskinerna då blivit svår att utföra.
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6.3 Framtida arbete
Sett ur ett kort perspektiv vore det intressant att utföra ett experiment på stora 
tillståndshierarkier bestående av många nivåer av nästlade tillstånd. Tanken med detta 
experiment skulle vara att se om de hierarkiska tillståndsmaskinerna som använder en
artificiell trädstruktur skulle ha bättre tidseffektivitet vid större tillståndshierarkier. Det hade 
också varit intressant att kompilera koden för de hierarkiska tillståndsmaskinerna med flera
olika kompilatorer, för att på så sätt se eventuella skillnader i deras tidseffektivitet beroende 
på vilken kompilator som använts.

Ur ett längre perspektiv vore det bra att optimera koden som sköter transitionerna i de 
hierarkiska tillståndsmaskinerna som använder en artificiell trädstruktur. Som tidigare har 
nämnts i analysen av mätningarna i delavsnitt 5.2 så var tanken att skriva tydlig och 
lättförstådd kod när denna funktionalitet implementerades. Det kan därför finnas möjlighet
för optimering, vilket sin tur eventuellt skulle kunna påverka arbetets slutsats.

Ytterligare ett intressant framtida arbete är att utveckla och utvärdera vidare 
implementationer av hierarkiska tillståndsmaskiner som tillåter komposition istället för arv. 
Det skulle till exempel vara intressant att utveckla en hierarkisk tillståndsmaskin som helt 
undviker de eventuella problem som användandet av medlemsfunktionstillstånd kan leda till
beroende på hur klasserna som de används i ser ut. Det skulle också vara intressant att 
undersöka förutsättningarna för komposition hos hierarkiska tillståndsmaskiner som 
använder arv i C++ för att koppla samman tillstånden.
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