جادوی سی شارپ
C Sharp Magic

آشنایی با Windows Workflow
Foundation

نویسنده:
محمد صافدل
(ققنوس)

مقدمه :
یکی اس بخطِای تطکیل دٌُذٍ  .NET 3.0بَ  WFیا ً Windows Workflow Foundationاهگذاری ضذٍ
است .در ایي هقالَ در هْرد هاُیت  ّ WFچگًْگی استفادٍ اس آى در بزًاهَ ًْیسی صحبت خْاُین
کزد .
ت WF
ماهی
 WFحاّی هجوْعَ ای اس قْاًیي ،تصوین گیزیِا ّ گاهِایی است کَ بزای تکویل یک کار بَ آًِا ًیاس
دارین . WFیکی اس هکاًیشهِایی است کَ بزای بیاى پزداسش ُای تجاری بصْرت هجوْعَ ای اس پزداسش
ُای خْد هحْر ّ کاُص ُشیٌَ ُای هزبْط بَ آًِا استفادٍ هی ضْد.
بٌا بَ گفتَ هایکزّسافت  WFبَ عٌْاى بخطی اس  Windows Server 2008عزضَ خْاُذ ضذ البتَ در
حال حاضز  WFبَ عٌْاى یکی اس چِار بخص کتابخاًَ  WinFXعزضَ ضذٍ است کَ بزای آضٌایی
بیطتز هی تْاًیذ بَ  Windows SDKهزبْط بَ ّیٌذّس  Vistaهزاجعَ کٌیذ.
مقدمات WF
دّ ًْع  workflowدر  WFدارین:




 Workflowتزتیبی  (Sequential Workflow):در ایي ًْع  workflowپزداسش بصْرت باال بَ پاییي
اًجام هی ضْد بَ ایي هعٌی کَ فعالیت اس ًقطَ ضزّع آغاس ّ پس اس طی هزاحل بَ ًقطَ
پایاًی هی رسذ .ایي ًْع پزداسش را هی تْاى بَ بزًاهَ ًْیسی  Proceduralتطبیَ کزد .
ّ Workflowضعیتی  (State Machine Workflow):ایي ًْع  workflowیک هسیز هطخص ًذارد
بلکَ اس تعذادی حالت ّ اًتقال بیي ایي حاالت تطکیل ضذٍ است ّ Workflow .ضعیتی هبتٌی
بز رّیذاد (رّیذادگزا) هی باضذ بذیي هعٌی کَ ُز ّضعیت با یک رّیذاد تعییي ضذٍ فعال هی
ضْد ّ عولیات اس پیص تعییي ضذٍ ای را اًجام هی دُذ .

تعریف Activity
یک  Activityیک عول در  workflowرا ًطاى هی دُذ .در حقیقت ُ workflowا اس ُ Activityا تطکیل
ضذٍ اًذ .دّ ًْع  Activityدارین :



 Activityهزکب :ایي ُ Activityا بزای بیاى جزیاى عولیات ّ کٌتزل آى استفادٍ هی ضًْذ (هاًٌذ
)Case ،If-Then-Else ،For ،While
 Activityهٌحصزبَ فزد :ایي ُ Activityا هکاًیشهی هی باضٌذ بزای بیاى یک کار تکی کَ ًیاس بَ
اجزا ضذى در ُواى هزحلَ اس  workflowرا دارد.

معماری WF
 WFیک هعواری الیَ ای دارد بٌابزایي در ُز بزًاهَ هبتٌی بز آى ایي الیَ ُا ّجْد خْاٌُذ داضت:


الیَ هذل  (Model):جایی است کَ تْسعَ دٌُذگاى کذُای هْرد ًظز بزای اجزای یک
 workflowرا هی ًْیسٌذ.
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الیَ سهاى اجزا  (Runtime):در حقیقت ظاُز اجزایی  workflowهی باضذ ّ حاّی سزّیسِای
حیاتی ّ هْرد ًیاس آى است.
الیَ هیشباى  (Hosting):ارتباطی بیي  ّ WFدًیای خارج اس آى هی باضذ ّ هجوْعَ ای اس
سزّیسِای هْرد ًیاس بزای پطتیباًی ّ هذیزیت  workflowرا هِیا هی کٌذ.
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