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1 Všeobecná charakteristika WF-programov a WF-procesov 

 

Platforma Microsoft Workflow Foundation bola po prvýkrát uvedená v roku 2006 pri príležitosti 

spustenia operačného systému Windows Vista.  

 

Tri zbrusu nové aplikačné programové rozhrania, s ktorými mohli softvéroví vývojári ihneď pracovať, 

boli:  

 

 Windows Presentation Foundation (WPF) – platforma na vývoj prezentačných vrstiev 

vektorovo orientovaných programov,  

 Windows Communication Foundation (WCF) – platforma na vývoj komunikačných rozhraní 

lokálnych a distribuovaných programov, 

 Workflow Foundation (WF) – platforma na vývoj programov, ktoré inkorporujú pracovné 

procesy, takzvané workflow-procesy, respektíve WF-procesy.  

 

Pre WF-procesy sú typické tieto atribúty:  

 

1. WF-proces je vhodne navrhnutou množinou aktivít, ktoré modelujú jednotlivé kroky tohto 

procesu. Aktivity (ktoré sú v terminológii jazyka UML nazývané akciami) chápeme ako 

atomické pracovné jednotky WF-procesu.  

 

2. WF-proces je výpočtovým modelom ľubovoľného reálneho procesu. Môže pritom ísť o proces 

obchodnej povahy, napríklad spracovanie novej objednávky od zákazníka, alebo výpočtovo 

intenzívny proces, napríklad generovanie faktúr všetkých zákazníkov za vopred určené časové 

obdobie.  

 

3. WF-proces je interaktívnym procesom, ktorý dokáže viesť komunikačný dialóg s človekom 

alebo aj so strojom. Keď WF-proces determinuje požiadavku od zákazníka na vytvorenie novej 

objednávky, komunikuje s ním a získava všetky dáta, ktoré sú potrebné na úspešné 

vygenerovanie a následné spracovanie objednávky. Koncovým komunikačným bodom pre WF-

proces však môže byť aj strojové zariadenie, napríklad softvérový agent, ktorý WF-procesu 

periodicky dodáva signalizačné dáta z distribuovane rozmiestnených hardvérových zariadení.  

 

4. WF-proces má spravidla dlhodobý životný cyklus. Pracovné procesy, ktoré sú trvácne, 

reprezentujú ideálnych kandidátov na ich transformáciu a expozíciu ako rigoróznych WF-

procesov. Skutočnosť, že WF-proces beží dlhý čas, však nemusí ihneď znamenať, že tento WF-

proces je po celý čas aktívny. Podobne ako iné objekty, s ktorými denne pracujeme pri vývoji 

softvéru, aj WF-proces má objektovú povahu a ako taký je vybavený stavovými 

charakteristikami. Môžeme konštatovať, že každý WF-proces je udalosťami riadený stavový 

stroj.  

 

V praxi sa často stáva, že WF-proces je nútený čakať na dodanie dát, ktoré sú prerekvizitami 

pre výpočtový proces, ktorý má byť realizovaný v blízkej budúcnosti. Požadované dáta môžu 

predstavovať takmer čokoľvek, od jednoduchých operandov pre aritmetický výpočet až po 

bloky asymetricky šifrovaných paketov, ktoré sú WF-procesu doručené cez nezabezpečený 
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komunikačný kanál. V prípade, že je latencia v dodaní dát veľká (meraná minútami, hodinami 

či dňami), WF-proces je hybernovaný. Hybernácia v tomto kontexte znamená perzistenciu 

aktuálneho stavu WF-procesu do databázy a jeho uvoľnenie z operačnej pamäte. Na každý 

perzistovaný WF-proces nahliadame ako na neaktívny WF-proces. Vo chvíli, keď dáta dorazia, 

stav WF-procesu sa obnoví a modelovaný výpočtový proces pokračuje tam, kde predtým 

skončil.     

 

5. V jednom WF-programe môže bežať jeden alebo aj viaceré WF-procesy. Bez ohľadu na 

absolútnu početnosť WF-procesov platí, že všetky sú pod správou WFR-prostredia (angl. 

Workflow Runtime). Jadrom WFR-prostredia je stroj na explicitné spracovanie WF-procesov. 

WFR-prostredie poskytuje WF-procesom podobné služby ako CLR-prostredie bežným 

riadeným programom. Medzi kompetencie behového prostredia pre WF-procesy patrí riadenie 

životných cyklov týchto procesov, a to od naplánovania konkrétneho WF-procesu na exekúciu, 

až po perzistenciu WF-procesu či jeho dealokáciu. WFR-prostredie umožňuje paralelný beh 

viacerých WF-procesov. Relácie WF-procesov sú inštanciami, ktoré môžu byť umiestňované do 

špeciálnych kontajnerov, označovaných ako WF-aplikácie (angl. Workflow Application). Miera 

izolácie WF-procesov je variabilná, no konfigurovateľná.   

 

6. Aktivity, ktoré formujú telá WF-procesov, sú implicitne sekvenčné. Ako sme spomenuli, aktivity 

považujeme za atomické pracovné jednotky každého WF-procesu. Z toho vyplýva, že WF-

procesy inherentne vykonávajú svoje aktivity sekvenčne. Programátori však môžu zmeniť tento 

implicitne sekvenčný výpočtový model na explicitne paralelný výpočtový model. Ak 

racionálnou diagnostikou zistíme, že aktivity vo vnútri WF-procesu sú priateľské voči 

paralelizácii, môžeme využiť známe techniky na ich transformáciu prostredníctvom dátového 

alebo úlohového paralelizmu. Dokonca možno zaviesť aj viacvrstvový paralelizmus, o ktorom 

hovoríme vtedy, keď implementujeme paralelizmus na viacerých úrovniach súčasne. Za daných 

okolností to predstavuje začlenenie paralelizmu na troch úrovniach: 

 

 Úroveň pracovných úloh v telách aktivít.  

 Úroveň aktivít v telách WF-procesov.  

 Úroveň WF-procesov.  

 

Ak pracujeme s paralelizmom vo viacerých vrstvách, musíme byť obozretní, aby sme správne 

nakonfigurovali celkový stupeň paralelizmu. Ten nesmie signifikantne prekračovať možnosti 

disponibilného výpočtového potenciálu počítačovej stanice. Ak by sme totiž porušili túto 

zásadu, namiesto zvýšenia výkonnosti WF-programu by sme boli konfrontovaní s citeľnou 

výkonnostnou penalizáciou.   

 

7. WF-procesy môžu byť hosťované v rôznych prostrediach, ku ktorým patria:  

 

 konzolové programy,  

 programy s prezentačnými vrstvami (Windows Forms a WPF), 

 služby systému Windows,  

 ASP.NET webové portály,  

 WCF-služby, 
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 WF-služby hosťované v prostredí servera IIS a AppFabric.  

 

WF-služby (angl. workflow-services) sú webové služby s implementovanými WF-procesmi a s 

komunikačnými rozhraniami vystavenými pomocou WCF-služieb.  

 

8. WF-procesy sú navrhované deklaratívnym alebo imperatívnym spôsobom. Podstata použitia 

deklaratívneho variantu spočíva vo vizuálnom modelovaní WF-procesu v prostredí vizuálneho 

návrhára (angl. Workflow Designer) interne hosťovaného vo vývojovom prostredí produktu 

Visual Studio 2013. Návrhár WF-procesov kooperuje s kolekciou zabudovaných aktivít, ktoré sa 

dajú okamžite použiť v procese vizuálneho programovania. Výsledný model WF-procesu je na 

nízkej úrovni reprezentovaný kódom jazyka XAML. Takýto deklaratívny model môže byť 

dynamicky načítaný WFR-prostredím, následne (opäť dynamicky) inštanciovaný a podrobený 

explicitnému spracovaniu.  

 

Deklaratívny prístup k návrhu WF-procesu disponuje nasledujúcimi výhodami:  

 

 Jednoduchosť. Pri deklaratívnej tvorbe WF-procesov postupujeme tak, že ich 

flexibilne skladáme z vopred pripravených aktivít. Aktivity vyberáme podľa pracovného 

zamerania WF-procesu, a pritom využívame kolekciu dostupných primitívnych aktivít. 

 

 Rýchlosť. Selekcia aktivity a jej vizuálna inštanciácia sú akcie, ktoré dokážeme vykonať 

veľmi rýchlo, bez zadávania zdrojového kódu.    

 

 Konfigurovateľnosť. Aktivity, ktoré sú súčasťou výpočtového modelu WF-procesu, 

smieme konfigurovať rovnako, ako akékoľvek iné objekty. Stupeň konfigurácie 

vybratej aktivity je priamo závislý od počtu vlastností, ktoré príslušná aktivita 

vystavujeme svojím verejným rozhraním.  

 

 Zrozumiteľnosť. Výsledkom deklaratívneho modelovania WF-procesu je tok aktivít, 

medzi ktorými existujú logické relácie. Keďže vizuálne zhotovené WF-procesy majú 

obvykle podobu vývojových diagramov alebo stavových strojov, sú ihneď 

zrozumiteľné aj pre osoby s minimálnymi technickými znalosťami.   

 

Na druhej strane, imperatívny variant kladie dôraz na explicitné generovanie WF-procesov 

a s nimi spriaznených aktivít písaním príslušných fragmentov zdrojového kódu jazyka C#. Na 

porovnanie uvádzame aj silné stránky imperatívneho variantu tvorby WF-procesov:  

 

 Rozšíriteľnosť. Napriek skutočnosti, že v bázovej knižnici aktivít (angl. Base Activity 

Library, BAL) existuje niekoľko desiatok zabudovaných aktivít, môže sa stať, že budeme 

potrebovať vytvoriť novú aktivitu s vlastnou, respektíve rozšírenou funkcionalitou. 

Dokonca je možné, že budeme chcieť zostrojiť kolekciu nových aktivít pre zbrusu nový 

WF-proces. Za týchto okolností zvážime, či si vystačíme s rozšírením primitívnych 

aktivít, alebo si vytvoríme nové aktivity šité na mieru riešenému problému.   
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 Úplná kontrola. Vzhľadom na to, že imperatívna tvorba WF-procesov znamená ich 

generovanie na úrovni zdrojového kódu, máme všetko pod úplnou kontrolou. Vieme si 

nielen vytvoriť vlastné aktivity, ale aj z nich poskladať vlastné WF-procesy. V ďalšej 

etape potom vlastné WF-procesy zavedieme do WF-programu.  

 

 Použitie pokročilých techník. Imperatívna tvorba WF-procesov je prínosná 

predovšetkým vtedy, keď je našou intenciou použitie pokročilých programovacích 

techník či paradigiem. Napríklad, môžeme požadovať, aby výpočtovo intenzívne 

aktivity WF-procesov neblokovali prezentačné vrstvy, s ktorými sú previazané. Ako 

vidíme, stoja pred nami dve úlohy: jednak efektívne naprogramovať výpočtovo 

náročnú aktivitu a jednak zabezpečiť jej spracovanie bez blokovania GUI-vrstvy. Prvú 

úlohu vyriešime pretransformovaním sekvenčnej aktivity na paralelnú aktivitu. Druhú 

úlohu splníme tak, že aktivitu naprogramujeme ako asynchrónne realizovanú. Vždy, 

keď budeme vyžadovať vysoko pokročilú funkcionalitu, zhotovíme si vlastnú aktivitu, 

ktorú zaradíme do WF-procesu.    

 

Pre úplnosť dodajme, že platforma WF umožňuje aj aplikáciu hybridného pracovného modelu, 

ktorý získame vzájomným prepojením deklaratívneho a imperatívneho variantu generovania 

WF-procesov. Algoritmus práce vývojára je potom takýto:  

 

 Navrhneme kolekciu vlastných aktivít s pokročilou funkcionalitou.  

 Kolekciu vytvorených aktivít zatavíme do knižnice DLL. 

 Knižnicu DLL importujeme do cieľového projektu WF-programu. V procese 

importovania sú všetky naše aktivity automaticky začlenené do súpravy aktivít 

podokna Toolbox.  

 Deklaratívne namodelujeme hlavný WF-proces WF-programu.  

 WF-program skompilujeme a spustíme.  

 

Opísaný hybridný pracovný model dovoľuje diferencovať roly tvorcov knižníc aktivít a tvorcov 

WF-procesov prostredníctvom týchto knižníc:  

 

 Tvorcovia knižníc aktivít. Títo aktéri vystupujú ako producenti logiky aktivít, 

z ktorých budú neskôr komponované používateľské WF-procesy.  

 

 Tvorcovia WF-procesov vo vnútri WF-programov. Títo aktéri sú konzumentmi 

aktivít, ktoré pre nich zhotovili tvorcovia knižníc aktivít.       

 

 

2 Výpočtové modely WF-programov  

 

Každý WF-program má primárny WF-proces, ktorý determinuje jeho výpočtový model. Primárny WF-

proces je poskladaný z ľubovoľného počtu aktivít. Aktivitu definujeme ako diskrétnu atomickú akciu, 

ktorá vykonáva naprogramovanú činnosť. Ak prijmeme dohovor, že jedna aktivita implementuje jeden 

algoritmus, potom môžeme na primárny WF-proces nahliadať ako na kolekciu algoritmov, ktoré budú 

v príhodnom čase spracované v predpísanom poradí (obr. 2.1). 
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Obr. 2.1: Relácia medzi primárnym WF-procesom, aktivitami a výkonnými algoritmami 

 

Samozrejme, jednotlivé aktivity sídliace vo WF-procese môžu deklarovať rôzne požiadavky na vstupné 

a výstupné dáta. Vďaka prijatým dátovým kontraktom vieme predpísať, aké dáta očakáva aktivita na 

vstupe a rovnako aj, aké dáta produkuje aktivita na výstupe. Tým získame model toku dátových 

objektov do aktivity a z nej. Ak tento prístup uplatníme pri každej aktivite primárneho WF-procesu, 

dostaneme finálny model dátových tokov aktivít vo vzťahu k celému primárnemu WF-procesu.  

 

Z pohľadu platformy Microsoft Workflow Foundation 4.5 platí rekurentno-rekurzívna definícia, podľa 

ktorej je každý WF-proces aktivitou. To znamená, že aktivity v tele primárneho WF-procesu môžu 

vystupovať ako samostatné a nezávislé WF-procesy s vlastnou skladbou aktivít. Takéto WF-procesy 

označujeme ako sekundárne WF-procesy, vnorené WF-procesy či WF-podprocesy (obr. 2.2).   

 

 

Obr. 2.2: Relácia medzi primárnym WF-procesom, sekundárnymi WF-procesmi a ich aktivitami 
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Zhrňme informácie, ktoré sme už uviedli, do formálneho zápisu nasledujúcich relačných pravidiel:  

 

 Relácia medzi WF-programom a primárnym WF-procesom je typu 1:1. 

 Relácia medzi primárnym WF-procesom a jeho aktivitami je typu 1:N.  

 Relácia medzi aktivitami a výkonnými algoritmami je typu 1:1.  

 Relácia medzi primárnym WF-procesom a WF-podprocesmi je typu 1:N.  

 Relácia medzi WF-podprocesmi a ich aktivitami je typu 1:N.  

 Relácia medzi aktivitami WF-podprocesov a ich výkonnými algoritmami je typu 1:1.  

 

Kombináciou týchto relačných pravidiel dokážeme vygenerovať deklaratívny model variabilne 

zložitého WF-programu.  

 

Platforma WF 4.5 deklaruje tieto výpočtové modely WF-procesov:  

 

1. Sekvenčný výpočtový model. Všetky aktivity sekvenčného WF-procesu sú realizované 

v sériovej postupnosti. Spracovanie sa začína prvou aktivitou a poslednou aktivitou sa končí. 

Dĺžka spracovania aktivity závisí od výpočtovej intenzity výkonného algoritmu tejto aktivity. Pri 

sekvenčnej exekúcii WF-procesu neexistuje možnosť vrátiť sa z aktuálnej aktivity do 

predchádzajúcej aktivity. Aktivity sú teda uskutočňované podľa vodopádového výpočtového 

modelu.   

 

2. Výpočtový model vo forme vývojového diagramu. Vývojový diagram (angl. flowchart) 

determinuje v tomto kontexte flexibilný výpočtový model, ktorý umožňuje uvoľniť formalizmus 

sekvenčného výpočtového modelu, najmä jeho nemožnosti prechodu k už vykonaným 

aktivitám. Vďaka vývojovému diagramu možno generovať väzby medzi aktivitami vo vnútri 

WF-procesu. Prirodzene, vo vývojovom diagrame WF-procesu sa môžu objavovať WF-

podprocesy so sekvenčnými výpočtovými modelmi.  

 

3. Výpočtový model vo forme stavového stroja. Logika WF-procesu môže byť riadená aj 

stavovým strojom. Termínom „stavový stroj“ v tomto kontexte rozumieme deterministický 

konečný stavový automat (angl. Finite State Machine, FSM). FSM-automat disponuje konečnou 

množinou stavov, v ktorých sa môže vyskytovať počas svojej životnosti.  

 

Pre správne fungovanie FSM-automatu je dôležité splnenie týchto predpokladov:  

 

 Definícia konečnej a neprázdnej množiny stavov. Každý FSM-automat obsahuje 

konečnú množinu stavov, ktorá determinuje jeho správanie v čase. Pritom platí, že 

v jednom okamihu, respektíve počas plynutia jedného časového intervalu, sa FSM-

automat môže nachádzať v práve jednom stave. Prvý stav, do ktorého sa FSM-

automat dostane ihneď po svojom vytvorení, nazývame inicializačný stav. Na druhej 

strane, s každým FSM-automatom musí byť asociovaný finálny stav, do ktorého sa 

tento automat dostane na konci svojho životného cyklu.  

  

 Definícia konečnej a neprázdnej množiny prechodov medzi stavmi. Interaktivita 

FSM-automatu je daná jeho schopnosťou absolvovať prechody do rôznych stavov 
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v čase. Matematicky sú prvky množiny stavových prechodov opísané výstupmi 

prechodovej funkcie, ktorá jednoznačne predpisuje transport z jedného (zdrojového) 

stavu do iného (cieľového) stavu. Hoci v našich úvahách predpokladáme rozdielnosť 

zdrojového a cieľového stavu FSM-automatu, pravda je, že v predpise prechodovej 

funkcie sa môže vyskytnúť aj zobrazenie jedného stavu do seba samého, čo znamená 

identitu zdrojového a cieľového stavu FSM-automatu. Požiadavka na zmenu stavu 

stavového stroja je obvykle realizovaná na základe generovania udalosti (signálu) 

z interného alebo externého prostredia FSM-automatu.   

 

 

3 Vývoj WF-programu v jazyku C# 

 

V tejto kapitole budeme demonštrovať proces deklaratívneho vývoja WF-programu, v ktorom 

uplatníme paradigmu vizuálneho programovania a prácu so zabudovanými aktivitami.  

 

 

3.1 Deklaratívny vývoj WF-programu v jazyku C#  

 

WF-program, ktorý deklaratívne vyvinieme, bude pracovať ako dopravný semafor, riadiaci cestnú 

premávku na fiktívnej križovatke. Semafor je reaktívnym objektom, a preto je vhodným príkladom 

stavového stroja. Množina stavov implementovaného semafora je nasledujúca:  

 

 Inicializačný stav (On): semafor je zapnutý.  

 Stav Red: na semafore svieti červené svetlo, prikazujúce vozidlám stáť.  

 Stav Yellow: na semafore svieti žlté svetlo, prikazujúce vozidlám pripraviť sa na posun vpred. 

 Stav Green: na semafore svieti zelené svetlo, prikazujúce vozidlám pokračovať v jazde vo 

vyznačenom smere.  

 Finálny stav (Off): semafor je vypnutý.  

 

Hotový stavový diagram semafora, ktorý spoločne zostrojíme v prostredí návrhára WF-procesov, je 

dokumentovaný na obr. 3.1.  

 

Pri návrhu stavových diagramov stavových strojov platia tieto pravidlá:  

 

 Každý stavový stroj má práve jeden inicializačný stav a práve jeden finálny stav. Fungovanie 

stavového stroja sa začína vtedy, keď sa tento stroj dostane do inicializačného stavu. Činnosť 

stavového stroja sa končí v okamihu, keď sa tento stroj dostane do finálneho stavu. Tak 

v inicializačnom, ako aj vo finálnom stave sa stavový stroj ocitne počas svojho životného cyklu 

vždy práve jedenkrát.  

 

 Okrem inicializačného a finálneho stavu môže stavový stroj disponovať variabilným počtom 

výkonných stavov. V prípade dopravného semafora je množina výkonných stavov 

determinovaná stavmi Red, Yellow a Green. Všetky stavy stavového stroja sú objektmi – ich 

matkou je trieda State z menného priestoru System.Activities.Statements. Táto informácia je 
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užitočná, a to predovšetkým vtedy, keď budeme chcieť pracovať so stavovým strojom 

imperatívne (explicitnou tvorbou zdrojového kódu).   

 

 V prostredí vizuálneho návrhára sú stavy stavového stroja zobrazené ako obdĺžniky so 

zaoblenými rohmi. Každý obdĺžnik je rozdelený na dve základné časti: prvá časť formuje 

hlavičku stavu, ktorá obsahuje ikonu a textový identifikátor stavu, zatiaľ čo druhá časť 

reprezentuje telo stavu. Do tela stavu môžu vývojári začleniť logiku reťazca aktivít, ktoré majú 

byť vykonané vždy, keď sa stavový stroj ocitne v danom stave. Povedané technicky presne, 

jednotlivé aktivity môžu byť umiestnené jednak do vstupnej sekcie stavu (Entry), a rovnako aj 

do výstupnej sekcie stavu (Exit).  

 

 

Obr. 3.1: Stavový diagram dopravného semafora 

 

 Prechody medzi stavmi sú zakreslené pomocou orientovaných úsečiek, pričom koncové body 

týchto úsečiek (šípky) určujú požadované cieľové stavy. Odporúčame vždy explicitne 

pomenovať každý prechod. Prijatie tejto nomenklatúrnej techniky je prospešné, pretože 

zlepšuje orientáciu v diagrame stavového stroja. Napríklad, v stavovom diagrame na obr. 3.1 

vidíme, že prechod zo stavu On do stavu Red nesie textový identifikátor On -> Red. Podobne, 

prechod zo stavu Red do stavu Yellow je identifikovaný ako Red -> Yellow. Technicky je 

prechod v prostredí platformy Workflow Foundation 4.5 ponímaný ako objekt triedy 

Transition z menného priestoru System.Activities.Statements.  
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 Štandardne platí úzus, ktorý implikuje, že z každého zdrojového stavu vedie do požadovaného 

cieľového stavu práve jeden prechod. Napríklad, keď na semafore svieti červená farba (stav 

Red), je jednoznačné, že v nasledujúcom stave bude svietiť žltá (stav Yellow). Avšak pri 

praktickom modelovaní sa môžeme dostať do situácie, v ktorej budeme potrebovať, aby 

z jedného zdrojového stavu viedli dva samostatné prechody do dvoch odlišných cieľových 

stavov. Opísaná situácia sa dokonca vyskytuje aj v nami navrhnutom stavovom diagrame pre 

semafor. Zo stavu Green sa semafor môže dostať buď do stavu Yellow (činnosť semafora 

pokračuje prechodom Green -> Yellow), alebo do stavu Off (činnosť semafora sa končí 

prechodom Green -> Off). Za týchto okolností je nutné priradiť k predmetným prechodom 

deterministicky vyhodnotiteľné podmienky, ktoré budú jednoznačne riadiť činnosť stavového 

stroja.   

 

Semafor ako stavový stroj naprogramujeme tak, aby vykonal vopred stavený počet relácií. Reláciou 

v tomto kontexte chápeme nasledujúci reťazec prechodov: 

 

 Red -> Yellow, 

 Yellow -> Green,  

 Green -> Yellow, 

 Yellow -> Red. 

 

Potom stanovíme prah relácií, ktorý vyjadríme celočíselnou hodnotou. Keď dôjde k prekročeniu 

indikujúceho prahu, činnosť semafora sa ukončí. To znamená, že stavový stroj semafora sa dostane do 

finálneho stavu. Samozrejme, túto logiku budú rešpektovať aj podmienky asociované s prechodmi 

stavu Green.   

 

V nasledujúcich častiach tejto podkapitoly vybudujeme konkrétny stavový stroj pre dopravný semafor. 

V návodnom postupe, ktorý budeme prezentovať, sa zameriame najmä na tieto činnosti:  

 

1. Vytvorenie projektu nového WF-programu.  

2. Stavba stavového stroja.  

3. Tvorba stavov pre stavový stroj.  

4. Tvorba prechodov medzi stavmi stavového stroja.  

5. Implementácia logiky pre stavy a ich prechody.  

 

Napokon budeme verifikovať správnu funkčnosť stavového stroja.  

 

 

3.1.1 Vytvorenie projektu nového WF-programu v prostredí Visual Studio 2013   

 

Spustíme produkt Microsoft Visual Studio 2013 a vykonáme tieto akcie:  

 

1. Na úvodnej stránke Start Page zvolíme príkaz New Project.  
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2. V rovnomennom dialógu vyberieme zo stromovej štruktúry projektových šablón položku 

Visual C# -> Workflow. Zobrazia sa nám všetky projektové šablóny, ktoré môžeme využiť pri 

budovaní WF-programov.  

 

3. Zo zoznamu projektových šablón vyberieme šablónu Workflow Console Application. 

Inštanciou tejto šablóny je projekt nového WF-programu, ktorého logika je riadená WF-

procesmi a ich aktivitami, pričom úlohu komunikačného rozhrania medzi WF-programom 

a finálnym používateľom zastupuje konzolové okno s príkazovým riadkom.  

 

4. Projekt nového WF-programu pomenujeme ako WorkflowSemafor (obr. 3.2).  

 

 

Obr. 3.2: Proces založenia projektu nového WF-programu 

 

5. Sprievodca vygeneruje všetky potrebné súčasti projektu nového WF-programu, ktoré vidíme 

v podokne Solution Explorer (obr. 3.3).  

 

 

Obr. 3.3: Štruktúra nového WF-programu 
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V tejto chvíli sú pre nás dôležité dve súčasti projektu WF-programu:  

 

 XAML-súbor Workflow1.xaml s deklaratívnym kódom WF-procesov a aktivít, ktoré 

formujú telo WF-programu.  

 

 Zdrojový súbor Program.cs so zdrojovým kódom hlavnej metódy WF-programu.    

 

6. XAML-súbor, v ktorom sa bude onedlho nachádzať deklaratívne navrhnutý výpočtový model 

stavového stroja dopravného semafora, premenujeme z „Workflow1.xaml“ na 

„WorkflowSemafor.xaml“.  

 

7. Uskutočnené zmeny uložíme (klávesová skratka CTRL+S).  

 

 

3.1.2 Deklaratívny výpočtový model WF-programu 

 

Po založení projektu WF-programu sme automaticky presmerovaní na návrhárske plátno, ktoré ponúka 

vizuálnu reprezentáciu XAML-kódu uloženého v súbore Workflow1.xaml (obr. 3.4). Plátno je grafickým 

rozhraním, ktoré nám poskytuje návrhár WF-procesov (angl. Workflow Designer). Vďaka návrhárovi 

WF-procesov môžu vývojári deklaratívne budovať WF-procesy, ich aktivity a vzťahy medzi nimi, a to 

podobným spôsobom, akým zostrojujú prezentačné vrstvy svojich programov.      

 

 

Obr. 3.4: Plátno návrhára WF-procesov 

 

Deklaratívny výpočtový model WF-programu zdieľa všetky známe princípy paradigmy vizuálneho 

programovania:  

 

 Pri deklaratívnom návrhu WF-procesov používame zabudované aktivity, ktoré sú situované 

v podokne súpravy nástrojov Toolbox. Z vonkajšieho pohľadu je každá aktivita ovládacím 
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prvkom s grafickou reprezentáciou v čase návrhu. Technicky je aktivita šablónou, z ktorej 

pri vizuálnom programovaní zhotovíme toľko inštancií, koľko budeme potrebovať. 

Manipulácia s aktivitami je flexibilná, pričom budovanie deklaratívnych výpočtových 

modelov WF-programov zodpovedá procesu stavby vizuálnych modelov prezentačných 

vrstiev štandardných programov s grafickým rozhraním.   

 

 K dispozícii máme napríklad skupiny aktivít na riadenie tokov WF-procesov (Control Flow), 

vytváranie vývojových diagramov (Flowchart) a stavových strojov (State Machine), či na 

stavbu komunikačných a správami riadených mechanizmov (Messaging).  

 

 

Obr. 3.5: Skupiny zabudovaných aktivít na deklaratívnu stavbu WF-procesov  

  

 Technikou „Drag&Drop“ vytvárame z deklarácií vstavaných aktivít ich inštancie, z ktorých 

modelujeme skelety WF-procesov.   

 

 Skonštruované aktivity tvarujeme prostredníctvom konfigurácie ich vlastností v režime 

návrhu. V prípade, že ide o spriaznené aktivity, implementujeme im spoločnú logiku tak, 

aby mohli tieto aktivity fungovať ako celok a dokonale plniť svoju funkciu.  

 

Nakoniec získame finálny model WF-procesu, ktorý je komplexne opísaný XAML-kódom (pripomeňme, 

že tento kód je implicitne uložený v súbore Workflow1.xaml). WF-proces tvorí primárnu linku 

spracovania WF-programu.   

 

 

3.1.3 Vývoj deklaratívneho výpočtového modelu stavového stroja dopravného 

semafora 

 

Pri vývoji stavového stroja dopravného semafora postupujeme podľa tohto algoritmu: 

 

1. Uistíme sa, že XAML-súbor WorkflowSemafor.xaml je zobrazený v režime návrhu.  

2. V súprave nástrojov Toolbox rozvinieme uzol State Machine (obr. 3.6).  
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Obr. 3.6: Obsah uzla State Machine 

 

Ako si môžeme všimnúť, uzol State Machine ukrýva tri aktivity: StateMachine (aktivita 

stavového stroja), State (aktivita stavu) a FinalState (aktivita finálneho stavu).  

 

3. Na návrhárske plátno vložíme jednu inštanciu aktivity StateMachine (obr. 3.7). Táto akcia 

spôsobí vytvorenie nového stavového stroja.  

 

 

Obr. 3.7: Deklaratívna tvorba nového stavového stroja pre dopravný semafor 

 

Všimnime si, že pre novo založený stavový stroj sú typické tieto atribúty:  

 

 Stavový stroj je implicitne pomenovaný ako StateMachine (tento textový identifikátor 

vidíme v záhlaví obdĺžnikového regiónu, ktorý patrí stavovému stroju).  

 Vstupný bod WF-programu so stavovým strojom je vymedzený značkou Start.  

 Stavový stroj disponuje svojím inicializačným stavom s implicitným pomenovaním 

State1.  

 

Poznámka: Tak v záhlaví stavového stroja, ako aj v hlavičke jeho inicializačného 

stavu svieti výstražná ikona ( ), ktorá vraví, že každý stav musí byť vybavený aspoň 

jedným prechodom. Keďže sme zatiaľ žiaden ďalší stav nevytvorili, je generovanie 

a zobrazenie tohto chybového hlásenia pochopiteľné. Výstražná ikona zmizne, len čo pridáme 

nasledujúci cieľový stav (Red) pre svetlo červenej farby a prepojíme tento stav s inicializačným 

stavom stavového stroja (On).   

 

4. Klepneme na záhlavie stavového stroja a zmeníme jeho názov zo StateMachine na 

Semaphore. Zmenu identifikátora stavového stroja môžeme uskutočniť ihneď v modeli, alebo 

ekvivalentne v podokne Properties pomocou vlastnosti DisplayName. 
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5. Klikneme na stav State1 a v podokne Properties zmeníme jeho zobrazovaný názov (vlastnosť 

DisplayName) zo State1 na On. Premenovanie sa okamžite odrazí aj na vzhľade modelu. 

 

6. Po základnej konfigurácii inicializačného stavu stavového stroja budeme pokračovať pridaním 

stavov Red, Yellow, Green a rovnako aj dodaním finálneho stavu Off.  

 

7. Zo súpravy nástrojov vyberieme aktivitu State a jednu jej inštanciu uložíme na plátno. Tým do 

modelu stavového stroja pridáme nový stav. Stav pomenujeme Red (obr. 3.8).  

 

 

Obr. 3.8: Pridanie stavu Red  

 

8. Vidíme, že v záhlaví inicializačného stavu On sa objavila výstražná ikona s výkričníkom ( ). Keď 

na túto ikonu nasmerujeme kurzor myši, zistíme, že príčinou chybového hlásenia je 

skutočnosť, že tento stav musí disponovať aspoň jedným prechodom. Úzus, že každý stav, 

okrem finálneho stavu, má svoj prechod, je všeobecne platný.  

 

9. My chceme vytvoriť prechod medzi inicializačným stavom On a stavom Red. Tým naznačíme, 

že po svojom zapnutí sa semafor dostane do stavu, keď na ňom svieti červené svetlo. Prechod 

zhotovíme tak, že zo stavu On nakreslíme prechodovú čiaru do stavu Red (obr. 3.9). 

 

 

Obr. 3.9: Vytvorenie prechodu medzi stavmi On a Red 
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10. Prechod má automaticky pridelený názov T1 (z angl. Transition). Pre lepšiu zrozumiteľnosť 

tento prechod pomenujeme ako On -> Red. To spravíme úpravou vlastnosti DisplayName 

príslušného prechodu (obr. 3.10).     

 

 

Obr. 3.10: Premenovanie prechodu On -> Red 

 

Poznámka: Identifikátor prechodu medzi stavmi je umiestnený v obdĺžniku so 

zaoblenými rohmi. Ak je vzdialenosť medzi závislými stavmi príliš krátka, stane sa, 

že identifikátor prechodu nie je viditeľný. V tomto prípade odporúčame zväčšiť 

vzdialenosť medzi príbuznými stavmi, čím dôjde k zviditeľneniu mena prechodu.    

 

11. Rovnakým spôsobom realizujeme pridanie stavu Yellow a prechodu medzi stavmi Red 

a Yellow (Red -> Yellow). Postup dokumentuje obr. 3.11.  

 

 

Obr. 3.11: Pridanie stavu Yellow a prechodu Red -> Yellow 

 

12. V ďalšom štádiu pridáme stav Green, ktorý nadväzuje na stav Yellow. Medzi spomínané stavy 

zasadíme prechod Yellow -> Green.   
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Obr. 3.12: Pridanie stavu Green a prechodu Yellow -> Green 

 

13. Stav Green je prvý stav, ktorý je špeciálny tým, že z neho vedú dva prechody (ako o chvíľu 

zistíme, ďalším špeciálnym stavom sa stane Yellow). Jeden prechod stavu Green sa volá Green 

-> Yellow a signalizuje pokračujúcu činnosť dopravného semafora. Naopak, druhý prechod 

stavu Green má identifikátor Green -> Off a je jasné, že bude vykonávať ukončenie činnosti 

semafora. Stavy, ktoré sme dosiaľ vytvorili (On, Red a Yellow), vždy disponovali práve jedným 

nekonfigurovaným prechodom.  

 

Dôležité: Prechody asociované so stavmi sú buď nekonfigurované, alebo 

konfigurované. Nekonfigurovaný prechod nevlastní predikát, čiže programátorom 

jednoznačne definovanú a vyhodnotiteľnú podmienku. Oproti tomu, konfigurovaný 

prechod je predikátom vždy vybavený. Syntakticky je predikát špecifikovaný ako validný 

podmienkový výraz, ktorý po spracovaní generuje logickú hodnotu (pravdu alebo nepravdu). 

Pri deklaratívnom vývoji WF-programov platí, že vždy, keď jeden stav obsahuje dvoj- 

a viacprvkovú množinu prechodov, tak tieto prechody musia byť konfigurované. Navyše, 

z množiny konfigurovaných prechodov musí byť vždy vybratý práve jeden prechod, ktorý bude 

riadiť cestu do nasledujúceho stavu stavového stroja.    

 

Beh nášho stavového stroja bol doteraz vždy deterministický, pretože prechodový 

mechanizmus dokázal bez akýchkoľvek nejednoznačností diferencovať medzi jednotlivými 

prechodmi. Povedané inými slovami, prechody spojené so stavmi On, Red a Yellow boli 

nekonfigurované. Zo sémantiky fungovania stavového stroja dopravného semafora však 

vyplýva skutočnosť, že zo stavu Green vedú dve prechodové vetvy: Green -> Yellow a Green 

-> Off.  

  

14. Do aktuálnej podoby stavového diagramu pridáme finálny stav Off, ktorý bude signalizovať 

vypnutie semafora. Finálny stav vytvoríme z aktivity FinalState. Stav Green prepojíme jednak 

s finálnym stavom (prechod Green -> Off signalizujúci vypnutie semafora) a rovnako aj so 

stavom Yellow (prechod Green -> Yellow symbolizujúci ďalšiu činnosť semafora).   
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Obr. 3.13: Pridanie finálneho stavu Off a prechodov Green -> Off a Green -> Yellow 

 

Dôležité: Návrhár WF-procesov nás pri stave Green upozorňuje varovnou ikonou  

( ) na dočasný kolízny stav. Ikona nám pripomína, že budeme musieť dosiaľ 

nekonfigurované prechody pretransformovať na konfigurované prechody. Túto 

akciu, samozrejme, uskutočníme, no až o chvíľu. Najskôr dokončíme konštrukciu všetkých 

prechodov. Zostáva nám už len posledný prechod, ktorá spája stav Yellow so stavom Red 

(Yellow -> Red).   

 

15. Pridáme prechod medzi stavy Yellow a Red (obr. 3.14).  

 

 

Obr. 3.14: Tvorba prechodu Yellow -> Red 
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Ihneď potom, ako pridáme zatiaľ nekonfigurovaný prechod Yellow -> Red, sme opäť 

upozornení na dočasnú kolíziu. Jej vznik je pochopiteľný, pretože vytvorením prechodu Yellow 

-> Red sa aj stav Yellow ocitol v situácii, keď disponuje dvomi dočasne nekonfigurovanými 

prechodmi.  

 

 

3.1.4 Definovanie premenných na úrovni stavového stroja  

 

Na správnu funkciu dopravného semafora budeme potrebovať premenné, ktoré definujeme na úrovni 

stavového stroja. Ide o tieto premenné:  

 

 Celočíselná premenná numberOfTrips, ktorej hodnota bude určovať počet opakovaní profilu 

stavového stroja. Profilom v tomto kontexte rozumieme cestu od stavu Red k stavu Green, 

teda stavový reťazec Red -> Yellow -> Green.  

 

 Logická premenná IsGoingBack, ktorá slúži ako prepínač, podľa hodnoty ktorého poznáme, či 

je profil stavového stroja dopredný, alebo nie. Profil je dopredný vtedy, keď je realizovaný 

reťazec stavov Red -> Yellow -> Green. Naopak, cesta profilu je spätná vtedy, keď má 

stavový reťazec nasledujúcu podobu: Green -> Yellow -> Red.  

 

Definíciu premenných stavového stroja vykonáme takto:  

 

1. V prostredí návrhára WF-procesov klikneme na tlačidlo Variables. Objaví sa podokno, ktoré 

nám pomôže vytvoriť nové premenné stavového stroja (obr. 3.15).  

 

 

Obr. 3.15: Podokno Variables na tvorbu premenných stavového stroja 

 

2. Novú premennú vytvoríme kliknutím do textového poľa Create Variable. Každá premenná má 

svoj identifikátor (stĺpec Name), dátový typ (stĺpec Variable type), oblasť platnosti (stĺpec 

Scope) a inicializačnú hodnotu (stĺpec Default). Podobu podokna Variables po pridaní 

premenných numberOfTrips a IsGoingBack ilustruje obr. 3.16.  

 

 

Obr. 3.16: Hotové definície premenných stavového stroja 
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3.1.5 Implementácia logiky stavov stavového stroja   

 

Hoci sme navrhli skelet stavového stroja, schránky stavov sú zatiaľ prosté akejkoľvek programovej 

logiky. Logiku každého stavu determinujú aktivity, ktoré sú umiestnené v jeho tele. Keďže v tomto 

technickom dokumente prezentujeme deklaratívnu tvorbu WF-programu, budeme aj aktivity všetkých 

stavov stroja implementovať deklaratívne.  

 

Logika fungovania dopravného semafora je v našej implementácii nasledujúca:  

 

1. Po zapnutí sa semafor dostane do inicializačného stavu On.  

2. Z inicializačného stavu On sa semafor dostane do stavu Red, v ktorom na ňom svieti červená 

farba.  

3. Zo stavu Red postupuje semafor do stavu Yellow, kde žiari žltou farbou.  

4. Zo stavu Yellow prechádza semafor do stavu Green, pričom svieti nazeleno.  

5. Keď je počet iterácií semafora menší ako vopred stanovená hodnota (3 v našom prípade), 

semafor pokračuje v činnosti vykonaním reťazca stavov Green -> Yellow -> Red. Ďalej sa 

pokračuje podľa bodu 3 tohto postupu.  

6. Naopak, v prípade, že sa naplnila hodnota počtu iterácií semafora, tak semafor prechádza zo 

stavu Green do stavu Off a vypína sa.  

 

Poznámka: Keďže implementovaný semafor pracuje v textovom prostredí konzolovej 

aplikácie, nie je vybavený grafickým používateľským rozhraním. Zmena farby semafora je 

preto realizovaná vygenerovaním a zobrazením textovej správy. Analogicky ako reálny 

semafor, aj ten virtuálny definuje časový interval medzi zobrazením jednotlivých farieb.  

 

Pre softvérových vývojárov je dôležité správne porozumieť internej štruktúre každého stavu 

konštruovaného stavového stroja. Na obr. 3.17 vidíme internú štruktúru inicializačného stavu (On) 

dopravného semafora ihneď po jeho vytvorení.   

 

 

Obr. 3.17: Interná štruktúra inicializačného stavu (On) stavového stroja  
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Každý stav stavového stroja obsahuje 3 sekcie:  

 

1. Vstupná sekcia stavu – Entry.  

2. Výstupná sekcia stavu – Exit.  

3. Sekcia prechodov – Transition(s).  

 

Vstupná a výstupná sekcia stavu zvyčajne obsahujú aktivity, ktoré budú automaticky spracované vždy 

po vstupe do stavu, respektíve pri výstupe zo stavu. Sekcia prechodov združuje množinu prechodov, 

ktorými môže byť vedená ďalšia činnosť stavového stroja. Jeden stav môže disponovať jedným alebo 

aj viacerými prechodmi. Ak existuje len jeden prechod medzi zdrojovým a cieľovým stavom, môže ísť 

o nekonfigurovaný prechod. Na druhej strane, pri existencii viacerých prechodov platí známe pravidlo:  

Všetky prechody zdrojového stavu musia byť konfigurované, a to tak, aby sa vždy dal z množiny 

prechodov vybrať práve jeden prechod, ktorý bude riadiť ďalšiu činnosť stavového stroja.   

 

Telo inicializačného stavu On stavového stroja je zatiaľ prázdne. Rovnaké konštatovanie v tomto 

momente platí aj pre stavy Red, Yellow, Green a Off. V ďalšom texte priradíme týmto stavom 

špecifickú logiku.  

 

 

3.1.5.1 Implementácia logiky inicializačného stavu On stavového stroja 

 

Keď sa stavový stroj dostane do inicializačného stavu On, urobí dve aktivity. Po prvé, vypíše textovú 

správu, ktorá používateľovi signalizuje naštartovanie stavového stroja. Po druhé, generuje časovú 

latenciu, ktorá pozdrží ďalšie spracovanie stavového stroja o 2 sekundy.  

 

Tip: Stavový stroj virtualizuje činnosť reálneho dopravného semafora. Preto 

naprogramujeme prepínanie medzi stavmi stroja (farbami semafora) s istým časovým 

oneskorením (v našom prípade pôjde o latenciu v trvaní 2 sekúnd). Opísané správanie bude 

spoločné pre všetky stavy stavového stroja.  

 

Logiku inicializačného stavu On zavedieme takto:  

 

1. Ak máme pred sebou základný pohľad na diagram stavového stroja, poklepeme na stav On. 

Návrhár WF-procesov otvorí stav On a sprístupní nám pohľad na jeho internú štruktúru 

s príslušnými sekciami.  

 

2. Do vstupnej sekcie (Entry) stavu On vložíme aktivitu WriteLine (obr. 3.18). Aktivita WriteLine 

sa nachádza v skupine Primitives v súprave nástrojov Toolbox. 
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Obr. 3.18: Vloženie aktivity WriteLine do vstupnej sekcie stavu On 

 

Vloženie aktivity WriteLine uskutočníme technikou „Drag&Drop“. Umiestnenie aktivity 

WriteLine je sprevádzané jej okamžitou inštanciáciou. Inými slovami, aktivita WriteLine, ktorú 

vidíme na obr. 3.18, je v skutočnosti objektom ovládacieho prvku WriteLine, ktorý definuje 

vzhľad, stav a správanie všetkých aktivít, ktoré realizujú výstupné operácie.  

 

Tip: Ak je aktivita zameraná, v podokne Properties sa objavia jej vlastnosti. 

Napríklad, keď zameriame aktivitu WriteLine, vidíme v podokne Properties jej tri 

vlastnosti: DisplayName (zobrazované meno aktivity), Text (textový reťazec, ktorý 

bude aktivita zobrazovať na výstupe) a TextWriter (spojenie s prúdovým objektom na 

realizáciu výstupnej operácie).   

 

3. Primárnou vlastnosťou aktivity WriteLine je vlastnosť Text. Vlastnosť Text môžeme 

inicializovať buď priamo v aktivite WriteLine na plátne, alebo prostredníctvom podokna 

Properties. Nech už si zvolíme ktorúkoľvek cestu, chceme, aby aktivita zobrazovala text 

„Semapfore is on.“ (obr. 3.19).  

 

 

Obr. 3.19: Nastavenie textu, ktorý bude zobrazovať aktivita  
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4. Do vstupnej sekcie stavu On pridáme ešte aktivitu Delay, ktorej vykonanie spôsobí časové 

oneskorenie. Aktivita Delay sa vyskytuje, podobne ako aktivita WriteLine, v skupine 

Primitives v súprave nástrojov Toolbox. Aktivitu Delay polohujeme pod aktivitu WriteLine. 

V momente, keď návrhár WF-procesov zistí, že sa chystáme vložiť dve aktivity do identickej 

sekcie stavu, samočinne vygeneruje sekvenčnú aktivitu (Sequence) a dosiaľ zhotovené aktivity 

WriteLine a Delay vloží do nej (obr. 3.20).  

 

 

Obr. 3.20: Pridanie aktivity Delay na oneskorenie spracovania 

 

Dôležité: Aktivita Sequence je kompozičnou sekvenčnou aktivitou. To znamená, že 

aktivita Sequence obsahuje množinu vnorených aktivít, ktorých spracovanie je 

rýdzo sekvenčné. Sekvenčná exekúcia radu aktivít pracuje podľa synchrónneho 

modelu spracovania, ktorý determinuje, že nasledujúca aktivita v sekvencii je vykonaná až po 

skončení spracovania predchádzajúcej aktivity v tejto sekvencii. Aktivita Sequence je 

konformná aj s rekurzívnym modelom spracovania, o ktorom hovoríme vtedy, keď je aspoň 

jednou z vnorených aktivít hlavnej sekvenčnej aktivity iná sekvenčná aktivita.    

 

Poznámka: Pokiaľ nie je aktivita Delay korektne nakonfigurovaná, objavuje sa v jej 

záhlaví výstražná ikona ( ). Táto ikona zmizne, len čo prostredníctvom vlastnosti 

Duration nastavíme dĺžku časového intervalu latencie tejto aktivity. Všimnime si, že 

výstražnú ikonu znázorňuje aj nadradená aktivita Sequence. To je pri deklaratívnom vývoji WF-

programov bežná prax: ak sa vyskytne chyba v jednej vnorenej aktivite, túto chybu signalizuje 

nielen daná aktivita, ale aj nadradená rodičovská aktivita.   

 

5. Vzhľadom na to, že aktivita Delay nevystavuje vo svojom vizuálnom modeli žiadnu primárnu 

vlastnosť, musíme jej vlastnosť Duration upraviť v podokne Properties. Pri vlastnosti 

Duration klikneme na tlačidlo s tromi bodkami ( ), čím spustíme editor výrazov (Expression 

Editor). V editore zadáme výraz, ktorého hodnota bude priradená do vlastnosti Duration 

aktivity Delay (obr. 3.21).  
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Obr. 3.21: Priradenie 2-sekundovej latencie do vlastnosti Duration aktivity Delay 

 

6. Konfiguráciu aktivity Delay dokončíme aktiváciou tlačidla OK. Všetky výstražné ikony zmiznú.  

 

7. Na vrchnom horizontálnom pruhu návrhára WF-procesov sa zobrazuje rýchla navigácia v tvare: 

WF-program > WF-proces > Aktivita WF-procesu. Pri práci na stavovom stroji môžeme 

postrehnúť, že obsah navigačnej lišty je takýto: Workflow1 > Semaphore > On (obr. 3.22).   

 

 

Obr. 3.22: Navigačná lišta návrhára WF-procesov 

 

Kliknutím na ktorýkoľvek článok navigačného reťazca prenesieme zameranie práve naň. 

Napríklad, ak aby sme chceli zo stavu On prejsť na úroveň stavového stroja, stačí, keď 

aktivujeme značku Semaphore v spomínanej navigačnej lište.   

 

Tip: Návrhár WF-procesov umožňuje dva základné pohľady na stavy stavových 

strojov. V kompaktnom pohľade vidíme každý stav ako obdĺžnik so zaoblenými 

rohmi. V detailnom pohľade zasa vidíme internú štruktúru každého stavu, spoločne 

so sekciami pre vstupné a výstupné akcie a prechody.    

 

8. Finálny pohľad na nakonfigurovaný inicializačný stav On v kompaktnom režime zobrazuje obr. 

3.23.  

 

Obr. 3.23: Nakonfigurovaný inicializačný stav On stavového stroja 

 

Ikona  poskytuje notifikáciu o úspešnej konfigurácii vstupnej (Entry) sekcie stavu On. Vždy, 

keď pri analýze istého stavu stavového stroja spozorujeme ikonu , budeme vedieť, že jej 

vstupná sekcia je nakonfigurovaná (a je teda naplnená množinou aktivít, ktoré sa vykonajú pri 

vstupe do tohto stavu).  

 

Tip: Mnemotechnická pomôcka, ktorú môžeme použiť pri rýchlom určení významu 

ikony  znie takto: Keď šípka v ikone smeruje dovnútra kružnice, ikona determinuje 

konfigurovanú vstupnú sekciu stavu. Keby šípka v ikone smerovala z kruhu von ( ), 

znamenalo by to, že stav má konfigurovanú svoju výstupnú sekciu.     
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9. Proces implementácie logiky do inicializačného stavu On stavového stroja dopravného 

semafora je úspešne finalizovaný. Po zapnutí sa semafor ocitne v stave On, v ktorom vypíše 

textovú správu a počká 2 sekundy, než začne svietiť načerveno v nasledujúcom stave Red.   

 

 

3.1.5.2 Implementácia logiky stavu Red stavového stroja 

 

Po zvládnutí konfigurácie inicializačného stavu On semafora bude programovanie logiky stavu Red iba 

jemnou variáciou. Na obr. 3.24 uvádzame finálnu podobu stavu Red.  

 

 

Obr. 3.24: Finálna konfigurácia stavu Red 

 

Vo vstupnej sekcii stavu Red sú umiestnené tri aktivity. Aktivita WriteLine zobrazí textovú správu 

o tom, že na semafore svieti červená farba. Aktivita Delay spôsobí dvojsekundové pozastavenie 

spracovania aktivít vo vstupnej sekcii stavu Red. Napokon, novinkou je aktivita Assign, ktorá priradí do 

premennej IsGoingBack logickú nepravdu. Logická premenná IsGoingBack predstavuje prepínač, 

ktorý riadi činnosť stavového stroja pri viacerých iteráciách.  
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3.1.5.3 Implementácia logiky stavu Yellow stavového stroja 

 

Vstupnú sekciu stavu Yellow stavového stroja tvoria nasledujúce aktivity, ilustrované na obr. 3.25. 

 

 

Obr. 3.25: Finálna konfigurácia stavu Yellow 

 

Konfigurácia vstupnej sekcie stavu Yellow je dobre zrozumiteľná. S týmto stavom sú asociované dva 

prechody (Yellow -> Green v doprednom režime a Yellow -> Red v spätnom režime). Ako je známe, 

keď sú so stavom spriaznené aspoň dva prechody, musia byť oba konfigurované. Uvedené prechody 

zatiaľ patria k nekonfigurovaným prechodom, čo je, pochopiteľne, kolízny stav. Tento kolízny stav je 

signalizovaný výstražnou ikonou v záhlaví stavu Yellow. Prechody stavu Yellow nakonfigurujeme 

v sekcii 3.1.6.1 Implementácia logiky prechodov stavu Yellow.   

 

 

3.1.5.4 Implementácia logiky stavu Green stavového stroja 

 

Kompozíciu aktivít vstupnej sekcie stavu Green stavového stroja dokumentuje obr. 3.26.  
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Obr. 3.26: Finálna konfigurácia stavu Green 

 

Algoritmus stavu Green pracuje takto:  

 

1. Aktivita WriteLine zobrazí správu o tom, že na semafore svieti zelená farba.  

2. Prvá aktivita Assign inkrementuje hodnotu premennej numberOfTrips. To je pochopiteľné, 

pretože keď sa stavový stroj dostal do stavu Green, úspešne absolvoval reťazec prechodov 

Red -> Yellow -> Green, čím sa uskutočnila jedna dopredná iterácia.  

3. Druhá aktivita Assign mení stav logického prepínača (premennej IsGoingBack) podľa toho, či 

je počet iterácií menší ako prah (prahom je konštanta 3).  

4. Aktivita Delay vykoná uspatie spracovania stavu Green na 2 sekundy.  

 

So stavom Green sú spojené dva prechody: Green -> Off (pri ukončení činnosti semafora) a Green -> 

Yellow (keď semafor pokračuje, pretože počet iterácií sa nerovná prahu). 
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3.1.5.5 Implementácia logiky finálneho stavu Off stavového stroja 

 

Stav Off je posledným stavom, v ktorom sa stavový stroj dopravného semafora nakoniec ocitne. Keď 

sa tak stane, semafor zobrazí správu o ukončení svojej činnosti a vypne sa (obr. 3.27).  

 

 

Obr. 3.27: Konfigurácia finálneho stavu Off 

 

Finálny stav vlastní iba vstupnú sekciu, výstupná sekcia nie je prítomná. Toto rozvrhnutie je logické a je 

v priamej párovej korelácii s ukončením behu stavového stroja.  

 

 

3.1.6 Implementácia logiky stavových prechodov stavového stroja   

 

Analytickým prístupom sme zistili, že v množine stavov stavového stroja dopravného semafora sa 

objavujú dva stavy (Yellow a Green), ktoré disponujú dvomi prechodmi. V záujme korektného 

fungovania stavového stroja musíme prechody oboch stavov náležite konfigurovať. Uskutočniť 

konfiguráciu prechodu znamená navrhnúť jednoznačne vyhodnotiteľnú podmienku tohto prechodu.   

 

 

3.1.6.1 Implementácia logiky prechodov stavu Yellow 

 

Stav Yellow vlastní tieto prechody:  

 

 Yellow -> Green. Tento prechod je vykonaný pri doprednom spracovaní stavového stroja.   

 Yellow -> Red. Tento prechod je realizovaný pri spätnom spracovaní stavového stroja.  

 

Začneme konfiguráciou prechodu Yellow -> Green. V prostredí návrhára WF-procesov poklepeme na 

zmienený prechod, čím otvoríme detailný pohľad naň (obr. 3.28). S prechodom Yellow -> Green nie je 

zatiaľ asociovaná žiadna podmienka, pretože textové pole Condition je prázdne. Z logiky fungovania 

stavového stroja vyplýva, že prechod zo stavu Yellow do stavu Green je žiaduce vykonať práve vtedy, 

keď ide o dopredné spracovanie stavového stroja. Táto situácia vzniká vždy, keď sme sa do stavu 

Yellow dostali zo stavu Red, a pritom chceme dokončiť spracovanie reťazca stavov Red -> Yellow -> 

Green. Preto navrhneme taký podmienkový výraz, ktorý bude negovať hodnotu logickej premennej 

IsGoingBack (obr. 3.29).   
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Obr. 3.28: Konfigurácia prechodu Yellow -> Green (1. etapa) 

 

 

Obr. 3.29: Konfigurácia prechodu Yellow -> Green (2. etapa) 

 

Prechod zo stavu Yellow do stavu Green sa uskutoční len vtedy, keď definovaný podmienkový výraz 

vygeneruje logickú pravdu.  

 

Pokračujeme konfiguráciou prechodu Yellow -> Red. Proces konfigurácie tohto prechodu je 

jednoduchý, pretože stačí, keď pred spracovaním prechodu zistíme, či ide o spätné spracovanie 

stavového stroja. Ak je to tak, potom je v logickej premennej IsGoingBack uložená logická pravda. Pri 
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spätnom spracovaní stavového stroja sa do stavu Yellow dostaneme zo stavu Green, pričom naším 

cieľom je pokračovať zo stavu Yellow do stavu Red. Detailný pohľad na nakonfigurovaný prechod 

Yellow -> Red poskytuje obr. 3.30.  

 

 

Obr. 3.30: Hotová konfigurácia prechodu Yellow -> Red 

 

Obidva prechody stavu Yellow sú od tejto chvíle správne nakonfigurované. Môžeme preto pristúpiť ku 

konfigurácii prechodov stavu Green. 

 

 

3.1.6.2 Implementácia logiky prechodov stavu Green   

 

Stav Green deklaruje nasledujúce prechody:  

 

 Green -> Yellow. Tento prechod je vykonaný pri spätnom spracovaní stavového stroja. 

 Green -> Off. Tento prechod je realizovaný práve jedenkrát, a to pri ukončení činnosti 

stavového stroja. Po spracovaní prechodu Green -> Off sa dopravný semafor vypne. 

 

Na obr. 3.31 je znázornená finálna konfigurácia prechodu Green -> Yellow. Podobne, na obr. 3.32 je 

uvedená finálna konfigurácia prechodu Green -> Off. Pri prechode Green -> Yellow vyhodnocujeme 

podmienkový výraz v znení numberOfTrips < 3 && IsGoingBack. Povedané inými slovami, tento 

podmienkový výraz bude emitovať logickú pravdu vždy, keď sme neprekročili vopred vytýčený prah 

iterácií stavového stroja a súčasne sme nastavili spustenie spätného spracovania stavového stroja. 

Naprogramovanie prechodu Green -> Off je o poznanie jednoduchšie: tu stačí, aby sme skontrolovali 

počet iterácií stavového stroja a v prípade rovnosti tohto počtu a determinovaného prahu činnosť 

stavového stroja končí.  
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Obr. 3.31: Finálna konfigurácia prechodu Green -> Yellow  

 

 

Obr. 3.32: Finálna konfigurácia prechodu Green -> Off  

 

Len čo sú všetky prechody správne nakonfigurované, zmiznú všetky výstražné ikony, ktoré sa dosiaľ vo 

vizuálnom modeli stavového stroja dopravného semafora vyskytovali. Finálny dizajn modelu stavového 

stroja ponúka obr. 3.33. 
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Obr. 3.33: Finálny vizuálny model deklaratívne vybudovaného  

stavového stroja dopravného semafora 

 

 

3.1.7 Kompilácia a spustenie stavového stroja  

 

Projekt s WF-programom, ktorý obsahuje stavový stroj dopravného semafora, skompilujeme výberom 

príkazu Build Solution z ponuky Build (alternatívne môžeme využiť klávesovú skratku F6). Po 

úspešnom skompilovaní môžeme stavový stroj dopravného semafora uviesť do činnosti príkazom 

Start Without Debugging z menu Debug (respektíve klávesovou skratkou CTRL+F5). Prácu 

dopravného semafora uvádzame na obr. 3.34.  
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Obr. 3.34: WF-program s fungujúcim stavovým strojom dopravného semafora 

 

 

Záver  

 

V tomto technickom dokumente z cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ sme sa zoznámili 

s deklaratívnou tvorbou WF-programov v jazyku C# na platforme Microsoft Workflow Foundation 4.5.  

 

 

Príloha A: Priložený projekt hotového riešenia  

 

Nedeliteľnou súčasťou technického dokumentu „Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# 

na platforme WF 4.5“ je aj kompletný projekt s vyvinutým WF-programom. Vzhľadom na to, že tento 

projekt predstavuje naprogramovaný stavový stroj dopravného semafora, možno ho ihneď preložiť 

a spustiť z vývojového prostredia produktu Visual Studio 2013.  

 

 

Obr. 3.35: Hotový projekt WF-programu je dodávaný ako súčasť technického dokumentu 
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