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Služby systému Windows
Služby systému Windows jsou programy, které se mohou spouštět automaticky při startu bez nutnosti
přihlášení uživatele.
Implementace služeb Windows se realizuje pomocí tříd, které jsou definovány ve jmenném
prostoru System.ServiceProcess.
Realizace programů služeb je pomocí třídy ServiceControler.
Požadavky:
1. Šablonu Služeb nepůjde vytvořit ve Visual Studiu – Express.
2. Služby, vytvořené pro Windows XP, nebudou pravděpodobně pracovat pod Windows 7 a 8.
3. Služby musíme registrovat (instalovat) pod účtem administrator (tedy spustit Visual Studio jako
správce, při určitém postupu lze toto obejít).
4. Než začneme, musíme si ujasnit jaký název bude naše třída v naší ukázce použijeme název
MojeService1.
5. Název služby musí být jedinečný, dvě služby nemohou mít stejný název.

Architektura služeb systému Windows.
Pro správné sestavení programu služeb je nezbytné vytvořit tyto programy:
1. Program služby - Poskytuje službě danou funkčnost, kterou potřebujeme.
2. Program řízení služby - Pomocí něho zasíláme službě požadavky (spustit, zastavit, pokračovat a
podobně).
3. Program konfigurace služby - Umožňuje instalaci služby a zápis do registru. Každou službu musíme
nainstalovat a musí mít zápis a konfiguraci v registru PC.
Správce řízení služeb.
Veškerou komunikaci se službou zajišťuje správce řízení služeb, který je součástí jádra operačního systému
Windows.
Při startu Windows se u služby, pro každý
proces, který má nastaveno automatické
spuštění, zavolá hlavní funkce daného
procesu. Služba zodpovídá za registraci
všech svých služeb. Hlavní funkce služby
jsou vstupním bodem a správce řízení
služeb zaregistruje tyto vstupní body dané
služby.

Hlavní a obslužné funkce.
Program služby může poskytovat mnoho
služeb v jednom programu. Hlavní funkce
musí registrovat všechny nabízené služby.
Jako příklad bych uvedl službu
<windows>\system32\services.exe>
obsahuje služby správa aplikací, výstrahy,
prohledávání počítačů, DHCP a další.
Hlavní funkce služby obsahuje skutečnou
funkčnost služby a zodpovídá za registraci
služeb.
Správce řízení služeb volá hlavní funkce všech spouštěných služeb, které obsahuje hlavní služba. Obslužné
funkce zodpovídají za události, které zasílá správce řízení služeb a může též odesílat události. Program řízení
služby je nezávislý na správci řízení služeb i na službě samostatné.
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Jmenný prostor System.ServiceProcess
Služba je implementována pomocí odvození od třídy ServiceBase. Zabezpečuje registraci a funkci Spustit a
Zastavit. Můžeme také implementovat od třídy ServiceController. Ta slouží na zasílání požadavků službě.
Třídy ServiceProcessInstaller a ServiceInstaller slouží k instalaci a konfiguraci služby.

Začínáme - Kostra aplikace naší služby (VS 2013, .NET Framework 4.5)
Naše vytvořená aplikace bude představovat šablonu služby včetně klienta služby.
 Spustíme Visual Studio –> Nový projekt –> Visual C# -> Knihovna tříd
 Nová položka –> C# -> Windows –> Komponentní třída – Služba systému Windows .
 Panel nástrojů -> přidat -> Instalační třída.
 Panel nástrojů -> pravé tlačítko myši -> "Vybrat položky" a vybereme ServiceController, ServiceProcessInstaller a ServiceInstaller.
Tyto položky budeme potřebovat pro vytvoření šablony služeb a musíme je zaškrtnout.

Naši službu přejmenujeme na MojeService1 a vytvořenou instalační komponentu na Installer1.
Namespace bude v tomto případě libovolné a bude stejné u všech tříd pro jednoduchost. V našem případě
nastavíme namespace na WindowsService1 u všech komponent, nesmíme zapomenout na Service1.Designer a
Installer1.designer. V těchto souborech upravíme názvy tříd.
Přejdeme na spouštěcí generovanou třídu Program. Kód ve třídě program ponecháme, pokud naše hlavní
služba bude spouštět jen jednu službu (MojeService1). Pokud naše služba bude spouštět více podřízených
služeb, upravíme spouštěcí kód viz zaremovaný řádek:

using System.ServiceProcess;
namespace WindowsService1
{
static class Program
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{
//"Hlavní vstupní bod aplikace" .
static void Main()
{
ServiceBase[] ServicesToRun;
ServicesToRun = new ServiceBase[] { new MojeService1() };
//ServicesToRun = new ServiceBase[] {new MojeService1(), new MojeService2() }; //více služeb

ServiceBase.Run(ServicesToRun);
}
}
}

Začneme úpravou AssemblyInfo.cs, kde doplníme:
using System.Security;
[assembly: AssemblyKeyNameAttribute("")]
[assembly: SecurityRules(SecurityRuleSet.Level2)]
1.
2.

//1
//2 (MSDN)

Určuje název kontejneru klíče v rámci zprostředkovatele kryptografických služeb. Obsahuje dvojici
klíčů, které jsou použity ke generování silného názvu.
Literatura z MSDN. Zhruba se jedná o rozdíl v režimech zabezpečení do .NET verze 4 a od verze 4 a
výše. Čtení je dosti komplikované a těžce pochopitelné. Pro verzi .NET menší jak 4 musíme použít:

[assembly: SecurityRules(SecurityRuleSet.Level1)]

//2 (MSDN)

Naše třída Installer1 bude vypadat takto:
using System.ComponentModel;
namespace WindowsService1
{
[RunInstaller(true)]
public partial class Installer1 : System.Configuration.Install.Installer
{
public Installer1()
{
InitializeComponent();
}
}
}

A nakonec třída MojeService1 bude vypadat takto:
using System.ServiceProcess;
namespace WindowsService1
{
partial class MojeService1 : ServiceBase
{
public MojeService1()
{
// InitializeComponent();
}

Stránka 3

protected override void OnStart(string[] args)
{
//Zde přidejte kód pro spuštění služby.
}
protected override void OnStop()
{
//Zde přidejte kód, který provede vše potřebné k ukončení služby.
}
}
}

Přidáme do našeho projektu manifest:
Podle našich požadavků upravíme sekci requestedExecutionLevel

line "<requestedExecutionLevel level =" asInvoker "UIAccess =" false "/>" znamená spuštění
aplikace jako běžný uživatel. Jedná se o výchozí nastavení.
line "<requestedExecutionLevel level =" requireAdministrator "UIAccess =" false "/>" znamená
spuštění jako správce a OS vás vyzve k udělení práva přístupu.
line "<requestedExecutionLevel level =" highestAvailable "UIAccess =" false "/>" znamená
spuštění s nejvyššími oprávněními a uživatel je může získat (MSDN).

UIAccess.




false - Aplikace nemusí řídit vstup do UI jiného okna na pracovní ploše. Aplikace, které nejsou
poskytují přístup by měl tento příznak nastaven na hodnotu false. Aplikace, které jsou potřebné pro
řízení vstupu do jiných oken na ploše (klávesnice na obrazovce, například), by měla stanovit tuto
hodnotu na true.
true - aplikace se nechá obejít úrovně ochrany UI řídit vstup do vyšších výsad oken na pracovní
ploše. Toto nastavení by měl být používán pouze pro aplikace UI dostupnost.

Aplikace, které požadují UIAccess = true, musí mít platný a důvěryhodný digitální podpis na realizaci.

Upravíme sekci <application> podle verze Windows.
//Pokud je aplikace navržena pro práci se systémem Windows Vista, odkomentujte následující uzel
<supportedOS Id="{e2011457-1546-43c5-a5fe-008deee3d3f0}"></supportedOS>
//Pokud je aplikace navržena pro práci se systémem Windows 7, odkomentujte následující uzel
<supportedOS Id="{35138b9a-5d96-4fbd-8e2d-a2440225f93a}"/>
// Pokud je aplikace navržena pro práci se systémem Windows 8, odkomentujte následující uzel
<supportedOS Id="{4a2f28e3-53b9-4441-ba9c-d69d4a4a6e38}"></supportedOS>

//Pokud je aplikace navržena pro systém Windows 8.1, zrušte komentář následujícího uzlu
<supportedOS Id="{1f676c76-80e1-4239-95bb-83d0f6d0da78}"/>
Windows 7 přináší nový oddíl v manifestu aplikace s názvem "compatibility". Tato část vám pomůže určit,
Windows verze systému Windows, pro které byla aplikace navržena tak, aby zaměřit, a umožňuje systému
Windows, aby chování, které očekává aplikace založené na verzi systému Windows, která aplikace cílené.
V sekci compatibility umožňuje systému Windows poskytnout nové chování k novým vývojáře vytvořeným
software při zachování kompatibility pro stávající software. Tato část také pomáhá Windows dodat větší
kompatibilitu v budoucích verzích systému Windows stejně. Například aplikace vyjádření podpory pouze pro
Windows 7 v části compatibility nadále dostávat Windows 7 chování v příští verzi systému Windows.
Aplikace bez části Kompatibilita ve svém manifestu, obdrží Windows Vista chování ve výchozím nastavení
Windows 7 a budoucími verzemi Windows. Všimněte si, že Windows XP a Windows Vista ignorovat tuto
zjevného část a nemá to žádný vliv na ně.
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Velmi zjednodušeně – pokud tato sekce nebude nastavena program bude spuštěn v režimu kompatibility
Windows-Vista.

Pokračujeme:
Budeme-li realizovat spojení mezi klientem a službou pomocí protokolu IP upravíme soubor hosts.
Přihlásíme se jako administrátor a provedeme tuto úpravu - otevřeme složku:
C:\Windows\System32\drivers\etc\ a otevřeme soubor hosts. Pozor, nesmí mít příponu (u většiny Windows má
příponu hosts.sam) a provedeme tuto úpravu:

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1
localhost
::1
localhost
#(Pro IPv6) pokud se používá jinak nechat zaremované
Pokud budeme instalovat službu na server, dopíšeme podle skutečného názvu a IP na příklad:

102.54.94.97
38.25.63.10

rhino.acme.com
x.acme.com

# source server
# x client host

Otevřeme si v této složce soubor services a podíváme se který port je volný pro naše použití. Zavřeme složku
C:\Windows\System32\drivers\etc\.

Vygenerujeme silný název pro podepsání sestavy Service:
Vytvoříme novou složku c:\Podpis. Do této složky zkopírujeme soubor sn.exe a sn.exe.config.
Klíč, který vygenerujeme, bude sloužit pouze pro ukázky a naše pokusy, po vyhotovení aplikace tento klíč
nahradíme ostrým naším klíčem. Nový klíč RSACryptoServiceProvider zadané velikosti se zapíše do zadaného
souboru. V tomto souboru je zapsán veřejný i soukromý klíč.
V příkazovém řádku přejdeme do složky Podpis a zadáme příkaz sn -k PokusnyKlic.snk . Přejdeme do naší
sestavy do vlastností na záložku podepsání, označíme Podepsat sestavení a do ComboBoxu vybereme náš
vygenerovaný klíč. Provedeme kompilaci naší sestavy. Pokud jsme pracovali bez chyb, pak při otevření
IL DASM při načtení našeho WindowsService1.exe v Manifestu vidíme náš klíč.
.custom instance void
[mscorlib]System.Runtime.CompilerServices.CompilationRelaxationsAttribute::.ctor(int32) = ( 01 00 08 00 00
00 00 00 )
.publickey = (00 24 00 00 04 80 00 00 94 00 00 00 06 02 00 00
00 24 00 00 52 53 41 31 00 04 00 00 01 00 01 00
97 57 47 68 E9 B7 E8 2D 2F 38 B9 9F 87 45 09 3A
58 D7 42 23 06 20 64 C3 6E DF 53 FA 6F 08 79 9A
7C 65 44 C3 DB C7 D0 74 0B 65 75 71 B5 2C 3F BA
5D 59 3B 51 BD A1 BB 5C 11 64 2A 77 CC 5B CE 9C
B6 7F AE 5D 87 E9 9E 0D DB 6F D6 4A B3 69 28 D8
3F 41 06 B1 DB 19 55 11 A8 C3 4D 61 C8 04 BF 51
29 05 14 1F 30 49 47 B5 30 FC 23 02 65 AD AF C5
2D F3 E6 7C E1 7E 37 E4 64 81 C7 91 37 EE 1A B0 )
.hash algorithm 0x00008004
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Upravíme záložku ladění (pro tento případ stačí označit "Povolit ladění nespravovaného kódu", zde záleží na
službě, kterou vytváříme.) Pokud označíme všechny záložky, na naši další činnost to nemá vliv!

Nastavíme adaptér síťového připojení (IPv6 možnost budoucího použití jen pokud používáme IPv6):

Nástroj SC (Sc.exe)
Každá služba musí být zapsána v databázi služeb a je uložena v registru.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\jméno naší služby
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventlog\Application\jméno naší služby
První zápis je o údajích služby, druhý ukazuje na adresu dynamického helpu. Ve velké většině u služeb
dodávaných mimo Windows ukazuje na .NET Framework. Registrace u Windows 7/8 je nutná, bez ní nebude
služba funkční. Registraci služby a zápis do registru a DB služeb zabezpečuje nástroj Sc.exe .
Ke spuštění služby ve vzdáleném počítači lze sice použít nástroj Netsvc.exe nebo Instsrv.exe, avšak tyto
nástroje neumožňují vzdáleně vytvořit novou službu. Nástroje zde uvedené jsou součástí sady Resource Kit.

Poznámka:
Nástroj Srvinstw.exe je verze nástroje pro vytváření vzdálených služeb, která má grafické uživatelské rozhraní
(GUI). Srvinstw.exe není nástroj příkazového řádku. Popisy těchto nástrojů jsou v přiloženém textu našeho
projektu a v MSDN.
Popis Sc.exe.
Popis Sc config
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Nástroj Installutil:
Pomocí tohoto nástroje získáme možnost instalovat a odinstalovat službu. Tento nástroj najdeme ve složce:
C:\Windows\Microsoft.Net\Framework. Musíme dát pozor na verzi .NET, kterou provádíme kompilaci (cílové
rozhraní .NET). Musíte být přihlášeni jako administrátor Windows. Postup, který se mi osvědčil, je následující.
Zkopíruji soubory do nově vytvořené složky na příklad Install umístěné v ..\\Mojeservice\bin\nová složka\:
Installutil.exe, sc.exe, cmd.exe (nemůže být zástupce)
a vytvořím dva soubory Install.bat a Uninstall.bat.
Soubory ve složce Install:
cmd.exe, InstallUtil.exe, Install.bat, Uninstall.bat, sc.exe
Install.bat (obsahuje toto nastavení)
installutil.exe ..\Debug\MojeService1.exe
sc create Moje_Service_1 binPath=..\Debug\MojeService1.exe type=own start=demand error=normal
Uninstall.bat (obsahuje toto nastavení)
sc delete Moje_Service_1 binPath=..\Debug\MojeService1.exe
installutil /u ..\Debug\MojeService1.exe
Upravíme velikost okna cmd.exe.
Pokud spustíme příkaz Install.bat, vytvoří se v naší složce soubor MojeService.InstallLog, kde se bude
zaznamenávat průběh instalace služby. Totéž provedeme s příkazem Uninstall.bat.
Okno (cmd.exe) musíme spustit jako správce nebo musíme být přihlášeni jako administrátor. Pokud ne,
dostaneme chybovou hlášku o nedostatečných právech a službu nezaregistrujeme. Pokud uživatel nebude mít
práva "administrátor" a nebude skutečným administrátorem, službu nespustí. Na příklad uživatel "Pepa" má
práva "uživatel" + "administrátor", toto se nerovná s právy účtu administrátor!!

Hlášení chyby v souboru InstallUtil.InstalLog :
Spouštění instalace s podporou transakcí: Zahajování instalační fáze instalace Prohlédněte si obsah souboru
protokolu pro průběh sestavení ...\Služby\WindowsService1\WindowsService1\bin\Debug\TestService1.exe.
Umístění souboru:
...\Služby\WindowsService1\WindowsService1\bin\Debug\MojeService.InstallLog.
V průběhu instalační fáze došlo k výjimce. **System.Security.SecurityException** :
Zdroj nebyl nalezen, ale některé nebo všechny protokoly událostí nelze prohledat.
Nepřístupné protokoly: Security.
...další text.
Název našeho exe souboru může být libovolný, doporučuji pokud název změníme později ho neměnit, budeme
poté měnit registrační soubory (náš název je TestService1.exe). Zadáme-li jiný název, upravíme
Install.bat a Uninstall.bat.
Pokud se pokusíme naši šablonu spustit (MojeService1.exe z Visual Studia), je zobrazeno toto okno:
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Od Windows7 je v jádru operačního systému rozšířené zabezpečení viz MSDN, potřebujeme práva
administrátora, pokud nespustíme službu jako správce dostaneme toto chybové okno.

Upravujeme třídu: Class Installer1 : System.Configuration.Install.Installer
Otevřeme třídu Installer1 v okně kódu. Návrhář této třídě přiřadil pouze konstruktor. Třídu doplníme o kód.
using System.ComponentModel;
using System.ServiceProcess.Design;
using System.ServiceProcess;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsService1
{
[RunInstaller(true)]
public partial class Installer1 : System.Configuration.Install.Installer
{
//Konstanty
private const string DESKRIPTION = "Stručný komentář popis a účel služby ";
private const string DISPLAYNAME = "Moje_Service_1";
private const string SERVICENAME = "MojeService1";
private ServiceInstallerDialog sid = new ServiceInstallerDialog();
//1
private ServiceInstaller serviceInstaller = new ServiceInstaller();
private ServiceProcessInstaller serviceProcessInstaller = new ServiceProcessInstaller();
public Installer1()
{
InstallServiceProcessInstaller();
InstallServiceInstaller();
InitializeComponent();
}
//Informace o službách
private void InstallServiceInstaller()
{
this.serviceInstaller.ServiceName = SERVICENAME;
this.serviceInstaller.DisplayName = DISPLAYNAME;
this.serviceInstaller.Description = DESKRIPTION;
this.serviceInstaller.StartType = ServiceStartMode.Manual;
this.serviceInstaller.Parent = this;
}
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private void InstallServiceProcessInstaller()
{
this.serviceProcessInstaller.Account = ServiceAccount.LocalSystem;
this.serviceProcessInstaller.Parent = this;
this.serviceProcessInstaller.Password = null;
//2
this.serviceProcessInstaller.Username = null;
//3
}
//Zde můžeme provádět kontrolu jména a hesla při Users módu .
}
}
Pokud hlavní proces služby spouští více služeb, musíme přidat ServiceInstaller tolikrát, kolik služeb budeme
spouštět.
ServiceInstallerDialog nám zabezpečí, že při nastavení Account na User se zobrazí dialogové okno pro
přihlášení. Musíme přidat odkaz na System.Windows.Forms.
Uživatelské jméno musí být null.
Heslo musí být null.

Upravujeme třídu: Class MojeService1 : ServiceBase
Pro testování třídy MojeService1 ji vybavíme pomocnou funkcí, kterou po otestování odstraníme. Pokud si
věříte, tuto pasáž můžete vynechat. Tato funkce imituje funkčnost podřízených služeb.
Doplníme třídu tímto kódem:
using System.ServiceProcess;
using System.Diagnostics;
using System;
namespace WindowsService1
{
public partial class MojeService1 : ServiceBase
{
// private ServiceA_1 service11; //reference na službu
PerformanceCounter counter;
System.Timers.Timer timer = new System.Timers.Timer();
string fileName;
bool isStopping;
public MojeService1()
{
// InitializeComponent();
}

Stránka 9

protected override void OnStart(string[] args)
{
//Zde přidejte kód pro spuštění služby.
// vytvořit performance counter pro zjištění zatížení procesoru
counter = new PerformanceCounter();
counter.CategoryName = "Processor";
counter.CounterName = "% Processor Time";
counter.InstanceName = "_Total";
// cesta, kam se budou data ukládat libovolný adresář musí existovat !!!
// zápis musí být v tomto tvaru nesmí být ....\\temp\\....
fileName = @"c:\temp\cpu.txt";
// vytvořit timer, který bude každou vteřinu data zapisovat
timer.Interval = 1000;
timer.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(timer_Elapsed);
timer.AutoReset = false;
timer.Start();
}
protected override void OnStop()
{
// Zde přidejte kód, který provede vše potřebné k ukončení služby.
isStopping = true;
}
private void timer_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
{
// zastavuje se služba? pak neprovádět další krok
if (isStopping)
return;
try
{
// naformátovat hlášku, která bude do logu zapsána
string message = string.Format("{0:HH:mm:ss} - CPU usage {1}%",
DateTime.Now,
counter.NextValue());
// zapsat hlášku
System.IO.File.AppendAllText(fileName, message + Environment.NewLine);
}
finally
{
// po provedení kroku znovu spustit časovač
timer.Start();
}
}
}
}
Provedeme sestavení našeho projektu, v okně výstupu se zobrazí:
1>------ Operace "Znovu sestavit vše" zahájena: Projekt:Service1, Konfigurace: Debug Any CPU -----1> Service1 -> D:\Dokumenty\VS2013\Service1\Service1\bin\Debug\MojeService1.exe
========== Nové sestavení všeho: 1 úspěšně, 0 se nezdařilo, 0 přeskočeno ==========
Vytvoříme pomocnou složku c:\Temp a ve složce prázný soubor cpu.txt.
Po spuštění ze složky Instalačni -> cmd.exe(v režimu správce) –> Install.bat si můžeme prohlédnout spuštěnou
službu. Musíme spustit v okně naší služby "Spustit". Ukázka je na obrázcích níže uvedených.
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Ukončíme službu tlačítkem
Zastavit, nebudeme provádět odinstalování
příkazem Uninstall.bat! Základy naší služby
zůstanou zapsány v registru PC.
Můžeme si oddechnout, první část máme za
sebou, jedná se o rozcvičku. Může nás těšit, že
tato část projektu je stejná u velké většiny
služeb. Mění se pouze název služby.
Zdrojový kód stáhnete zde:
Service1_Test1.rar

Jak ladit služby?
Odstraňování problémů je u služeb jiné než u ostatních aplikací. Jako nejlepší postup se ukazuje nejprve
vytvořit sestavení s požadovanou funkčností a testovací klientskou aplikaci ještě před zavedením služby.
V této fázi lze bezpečně ladit a odstraňovat chyby. Po odladění můžeme naši aplikaci vložit do služby. Veškeré
chyby ve službě se nezobrazují v okně se zprávou, ale zapisují se do protokolu událostí.
Službu nemůžeme spustit v ladícím programu, můžeme se připojit ke spuštěnému procesu služby. Postupujeme
tak, že otevřeme ve VS zdrojový kód služby, nastavíme zarážky a připojíme se k běžícímu procesu služby.
Z nabídky Ladění vybereme Připojit se k procesu (Attach to Process) viz obrázek.
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Musíme ve vlastnostech projektu označit tato políčka:

Jiný další způsob ladění je uveden na odkazu: Programovani-Windows-Services
Zde cituji z uvedeného článku:
Druhou možností je přímo zavolat kód startu služby, pokud spustíte službu přímo z příkazové řádky. Například
já používám jako odlišení testovacího spuštění parametr “debug”. Kód v třídě Program pak může vypadat takto:
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static class Program
{
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
static void Main(params string[] args)
{
if (string.Equals(args.FirstOrDefault(), "debug", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
{
var service = new Service1();
service.StartDebug();
System.Threading.Thread.Sleep(System.Threading.Timeout.Infinite);
}
ServiceBase[] ServicesToRun;
ServicesToRun = new ServiceBase[]
{
new Service1()
};
ServiceBase.Run(ServicesToRun);
}
}
Tento kód kontroluje, zda spouštíme aplikaci s parametrem “debug” a pokud ano, vytvoří instanci služby a
vyvolá metodu na spuštění. Následně čeká nekonečnou dobu, díky které se aplikace ihned neukončí a my
můžeme ladit. Bez uvedení parametru se služba chová jako doposud.
Aby mohlo toto řešení fungovat, je ještě potřeba vystavit metodu StartDebug pro třídu služby Service1.
Metoda OnStart, kterou chceme volat, totiž není veřejná a nemůžeme ji zavolat přímo ze spouštěcí třídy
Program.
internal void StartDebug()
{
this.OnStart(null);
}
Toto řešení je výhodné ve snadnosti použití. Program prostě spustíte přímo z Visual Studia s parametrem a
můžete ladit. Nevýhodou je, že spouštění služby jen simulujeme. Přitom reálné spouštění služby systémem je
trochu jiné a běží v jiném prostředí. Například systém ji přiděluje jiná oprávnění a nedává k dispozici použití
uživatelského prostředí. (konec citátu)
Nyní stačí pouze nastavit při ladění spouštění s parametrem “debug” ve vlastnostech projektu:

Další možnosti jsou popsány v MSDN, kdo má zájem, může si je nastudovat.
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Zavedený způsob ladění a testování služba.
Podle mého je nejlepší způsob vytvoření klienta a serveru a tyto odladit klasickým způsobem a pak
implementovat do služby. Je to patrně nejrychlejší způsob.
Tento způsob jsem nevymyslel, jeho strategii nastínilo mnoho autorů přede mnou a já jsem tento způsob také
převzal. Není nutné mít práva administrátora pro pohodlné ladění a testování.
1. Vytvoříme projekt serveru (co nám bude naše služba vykonávat)
2. Okenní jednoduchou aplikaci pro spuštění serveru
3. Okenní aplikaci pro sledování činnosti serveru nemusíme přepínat do "Prohlížeče událostí"
4. Jednoduchého klienta pro komunikaci
Zde bych chtěl upozornit, že vnitřní funkce se budou mírně lišit podle zaměření serveru a výměny dat.

Server naší služby (zadání).







otevřít textový soubor.
načíst náhodně data ze souboru a tato náhodná data poslat na klienta pomocí protokolu IP.
události budeme zapisovat v systémovém logu.
můžeme trastovat a používat čítače výkonu.
server bude vytvořen v dalším samostatném projektu (dll).
po odladění bude implementován do našeho projektu MojeService1.

Vytvoříme nový projekt, který pojmenujeme na příklad MujServer1, na jménu nezáleží.
VS - soubor - přidat - nový projekt - Windows - knihovna tříd (název projektu MujServer1).
Visual studio nám neumožňuje vytvořit (.dll) projekt přímo z komponenty, proto je jednodušší toto obejít. Nyní
přidáme do našeho nového projektu komponentu, nazveme ji Server1 a pokud nebudeme potřebovat pro
velkou složitost našeho serveru třídu, tak tuto předchozí třídu odstraníme. Doplníme komponentu kódem.
Náš kód serveru bude vypadat:
using System.ComponentModel;
using System.Net.Sockets;
using System.Collections.Generic;
using System;
using System.Threading;
using System.Diagnostics;
using System.Security.Permissions;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
namespace WindowsService1
{
public partial class Server1 : Component
{
private const string DISPLAYNAME = "Moje_Service_1";
private const string PATHFILE = @"c:\Temp\quotes.txt";
private const string THREADNAME = "Listener";
private const string MACHINENAME = ".";
private const string LOGNAME = "Application";
private TcpListener listener = null;
private int port = 0;
private string filename = String.Empty;
private List<string> quotes;
private Random random;
private Thread listenerThread = null;
private EventLog eventLog1 = new EventLog();
private byte[] buffer;

//1
//2
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public Server1():this(PATHFILE)
{
}

//3

public Server1(string filename):this(filename, 7890)
{
}

//3

public Server1(string filename, int port)
//3
{
this.filename = filename;
this.port = port;
InitializeComponent();
Init();
eventLog1.WriteEntry("Konstruktor ", EventLogEntryType.Information); //0
}
public Server1(IContainer container)
{
container.Add(this);
InitializeComponent();
}
public void Start()
{
ReadQuotes();
eventLog1.WriteEntry("Start ", EventLogEntryType.Information);
listenerThread = new Thread(new ThreadStart(ListenerThread));
listenerThread.IsBackground = true;
listenerThread.Name = THREADNAME;
listenerThread.Start();
}

//4
//5
//0 - testovací smazat
//6
//7
//8
//9

public void Stop()
{
listener.Stop();
}
public void Suspend()
{
listener.Stop();
}
public void Resume()
{
Start();
}
public void RefreshQuotes()
{
ReadQuotes();
}

//10

protected void ReadQuotes()
{
quotes = new List<string>();
Stream stream = File.OpenRead(filename);

//11

//5
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StreamReader streamReader = new StreamReader(stream);
string quote;
while ((quote = streamReader.ReadLine()) != null)
{
quotes.Add(quote);
}
streamReader.Close();
stream.Close();
random = new Random();
}
protected string GetRandomQuoteOfTheDay()
{
int index = random.Next(0, quotes.Count);
return quotes[index];
}
protected void ListenerThread()
{
try
{
listener = new TcpListener(IPAddress.Loopback, port);

//12

//13

//14

eventLog1.WriteEntry(IPAddress.Loopback.ToString() + " " + port.ToString(),
EventLogEntryType.Information);
//0
listener.Start();
//15
Socket clientSocket = null;
while (true)
//16
{
if (!listener.Pending())
//17
{
eventLog1.WriteEntry(" Není připojení ", EventLogEntryType.Warning); //0
}
else
{
eventLog1.WriteEntry(" Je připijení ", EventLogEntryType.Information);
//0
clientSocket = listener.AcceptSocket();
//18
string message = GetRandomQuoteOfTheDay();
//19
UnicodeEncoding encoder = new UnicodeEncoding();
buffer = encoder.GetBytes(message);
clientSocket.Send(buffer, buffer.Length, 0);
//20
clientSocket.Close();
//21
}
Thread.Sleep(1000);
//22
//budeme používat pro čítače výkonu
//performanceCounterRequestsTotal.Increment();
//performanceCounterBytesSentTotal.IncrementBy(buffer.Length);
//requestsPerSec++;
//bytesPerSec += buffer.Length;
}
}
catch (SocketException ex)
{
string message = "Server selhal ve vlákně Listener: " + ex.Message;
eventLog1.WriteEntry(message, EventLogEntryType.Error);
}
}
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[HostProtectionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, Synchronization = true)] //23
private void Init()
{
eventLog1.Log = LOGNAME;
eventLog1.MachineName = MACHINENAME;
eventLog1.Source = DISPLAYNAME;
EventLogTraceListener traceListener = new EventLogTraceListener(eventLog1);
Trace.Listeners.Add(traceListener);
}
} //konec Server1
}
Postupně doplním a vysvětlím kód:
1. lokální PC
2. získá nebo nastaví název protokolu, kde bude číst nebo zapisovat.
3. konstruktory
4. start serveru
5. načte obsah souboru do kolekce List<string>
6. příprava nového vlákna
7. vlákno spuštěno na pozadí
8. jméno vlákna
9. start vlákna
10. nové volání pokud je služba úplná, bude vysvětleno později
11. načte do quotes[i] obsah souboru
12. vrací náhodný text i-tého řadku souboru
13. výkonná část serveru
14. inicializuje novou instanci TcpListener (127.0.0.1, port)
15. začne zpracovávat příchozí požadavky na připojení
16. nekonečná smyčka
17. určuje, zda jsou požadavky na připojení, čeká na vyřízení, pokud není klient připojen -> false
18. přijímá žádosti o připojení, čeká na vyřízení
19. čte náhodný řádek textu souboru
20. odešle řádek textu na klienta
21. zavře Socket připojení a uvolní přiřazené zdroje
22. čeká 1 sekundu, později mohu čas zmenšit
23. inicializace logu a inicialisace trastování (kritická sekce)
Provedeme kompilaci pouze tohoto projektu pro získání dll knihovny.
Další projekt přidaný do naší aplikace bude jednoduchá konzolová aplikace, která bude simulovat start a
ukončení služby. Název může být libovolný. VS - soubor - přidat - nový projekt - konzolová aplikace ,
pojmenujeme TestServeru.
using System;
namespace WindowsService1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Server1 qs = new Server1(@"C:\Temp\quotes.txt", 4567); //volá konstruktor
qs.Start(); //start serveru
Console.WriteLine("Pro ukončení stiskněte klávesu Enter.");
Console.ReadLine();
qs.Stop(); //stop serveru
}
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}
}
Třídu Program doplníme:
 @"C:\Temp\quotes.txt" je umístění našeho testovacího souboru, soubor musí existovat.
 Název souboru musí být plná cesta, nesmí se používat dvojitá lomítka!
 Port bude stejný pro veškeré instalace.
 Přidáme odkaz na náš server. (knihovna MujServer1.dll)
Zde nebudeme již nic měnit, vše je jasné.

Projekt MujServerEventListener.
Tento projekt bude sledovat veškeré naše události, jak při ladění serveru mimo instalaci tak i při celkovém
ladění, když bude začleněn do našeho instalačního projektu. Toto je pohodlné, přepínání do logování je
nepraktické a zdlouhavé. Události se zapisují tak jak jsou vyvolány. Upravíme namespace a referenci na server.
Vs - přidat - nový projekt - Formulářová aplikace Windows (název MujServerEventListener)
Kód této aplikace je také velmi jednoduchý:
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
namespace WindowsService1
{
public partial class MujServerEventListener : Form
{
EventLog eventLog1 = new EventLog();
private const string LOGNAME = "Application";
private const string SOURCE = "MojeService1";
private const string MACHINENAME = ".";
public MujServerEventListener()
{
InitializeComponent();
eventLog1.Log = LOGNAME;
eventLog1.MachineName = MACHINENAME;
eventLog1.Source = SOURCE;
eventLog1.EnableRaisingEvents = true;
eventLog1.SynchronizingObject = this;
eventLog1.EntryWritten += new System.Diagnostics.EntryWrittenEventHandler(this.eventLog1_EntryWritten);

}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
private void eventLog1_EntryWritten(object sender, EntryWrittenEventArgs e)
{
DateTime time = e.Entry.TimeGenerated;
string message = e.Entry.Message;
this.listBox1.Items.Add(time + " " + message);
}
}
}
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Otevřeme návrhář zobrazení a přetáhneme na
plochu komponentu ListBox a Button. Upravíme
zdroj událostí.
Kód této komponenty je velmi jednoduchý.

Projekt ClientServer
Tento poslední projekt bude odesílat a přijímat data ze serveru na bázi IP protokolu.
Vs - přidat - nový projekt - Formulářová aplikace Windows (název ClientServer).
Kód této aplikace je také velmi jednoduchý:
using System;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;
using System.Windows.Forms;
namespace ClientServer
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
TcpClient client = new TcpClient();
NetworkStream stream = null;
try
{
client.Connect("127.0.0.1", 5678);
stream = client.GetStream();
byte[] buffer = new Byte[1024];
int received = stream.Read(buffer, 0, 1024);
if (received <= 0)
{
this.textQuote1.Text = "Čtení selhalo";
return;
}
textQuote.Text = Encoding.Unicode.GetString(buffer);
}
catch (SocketException ex)
{
this.textQuote1.Text = ex.Message;
}
finally
{
if (stream != null)

//1
//2
//3

//4
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stream.Close();
if (client.Connected)
client.Close();

//5
//5

}
}
}
}
1.
2.
3.
4.
5.

Připojení klienta ke vzdálenému hostiteli TCP pomocí zadaného hostitele, jména a čísla portu.
Vrátí NetworkStream, slouží k odesílání a přijímání dat.
Čtení dat z NetworkStream.
Kódování UTF-16 formátu little-endian bajt pořadí načtení.
Zavře aktuální proud a uvolní všechny prostředky (například sokety a popisovačů souboru) spojené s
aktuálním datovým proudem.
Na náš Form přetáhneme ListBox, TextBox a
Button.
Pokud nemáme připojený server dostáváme
tuto chybovou hlášku.

Doplníme assemblyInfo následujícím
kódem jak jsem ukázal v úvodu článku:
ClientServer, MujServerEventListener,
MujServer1.

using System.Security;
[assembly: AssemblyKeyNameAttribute("")]
[assembly: SecurityRules(SecurityRuleSet.Level2)]
U všech projektů ve vlastnostech - sestavení - zpracovávat upozornění jako chyby - zatrhneme vše.

Testujeme náš prozatímní výtvor:
 Nastavíme TestServeru, MujServerEventListener a ClientServer jako exe projekty.
 Provedeme kompilaci celého našeho projektu.
 Přetáhneme ze složky debug těchto projektů spouštěcí soubory na plochu jako zástupce.
 Spustíme ClientServer, MujServerEventListener a nakonec TestServeru.
Pokud vše funguje, uvidíte:
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Test serveru musíme spustit jako správce.
Výhoda tohoto způsobu, ladění serveru je
jednoduchost.
Testovací server zdrojový kód.

Dáme vše dohromady.
Zde máme dvě možnosti:
1. Program Service1 bude volat MujServer1.dll, tento způsob použijeme, pokud tato knihovna je složitá.
2. Přidáme do projektu Service1 komponentní třídu a do ní nakopírujeme kód serveru, bez úprav.
Pro ukázku použijeme druhý způsob. V obou možnostech musíme upravit třídu MojeService1 : ServiceBase.
using System.ServiceProcess;
using System.Diagnostics;
using System;
namespace WindowsService1
{
public partial class MojeService1 : ServiceBase
{
private const string SERVICENAME = "MojeService1"; //1
private Server1 server1 = null;
public MojeService1()
{
InitializeComponent();
this.ServiceName = SERVICENAME;
this.CanPauseAndContinue = true; //2
this.CanHandlePowerEvent = false; //3
this.OnPowerEvent(PowerBroadcastStatus.BatteryLow); //4
this.CanStop = true; //5
this.AutoLog = true; //6
}
protected override void OnStart(string[] args)
{
server1 = new Server1(@"C:\Temp\quotes.txt", 5678); //8
server1.Start();
}
protected override void OnStop()
{
server1.Stop();
}
protected override void OnPause()
{
server1.Suspend();
}
protected override void OnContinue()
{
server1.Resume();
}
protected override void OnShutdown()
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{
OnStop();
}
public const int commandRefresh = 128; //7
protected override void OnCustomCommand(int command)
{
switch (command)
{
case commandRefresh:
server1.RefreshQuotes();
break;
default:
break;
}
}
}
}
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

jméno musí být stejné jako ve třídě Installer
zpřístupní Pause a Continue
získá nebo nastaví hodnotu označující zda může služba zpracovat oznámení změny stavu napájení
počítače
označuje stav napájení systému
získá nebo nastaví hodnotu označující zda lze službu zastavit jakmile byla zahájena
označuje, zda zprávu příkazy spustit, zastavit, pozastavit a pokračovat v protokolu událostí
EventLog.Source
slouží ke spouštění vlastních příkazů, které jsou službě posílány programem řízení služby. Struktura
metody OnCustomCommand(int i) obsahuje argument typu int, ve kterém je číslo vlastního příkazu.
Hodnota tohoto čísla leží v rozsahu 128 až 256, nižší hodnoty jsou rezervovány pro systém.
načítá vlastní příkaz v tomto případě soubor. Tento příkaz se provede vždy jako první příkaz po
spuštění služby. Soubor musí mít zapsán celý path a nesmí obsahovat dvojitá lomítka! Pokud
nespouštím vlastní příkazy, je položka 7 a 8 vynechána. Soubor v tomto případě musí existovat tak i
nějaký obsah musí mít. Je přiložen ukázkový soubor. Můžeme používat cokoliv, nemusí to být soubor.

Testujeme naší službu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

otevřeme složku Service1 - bin - Install
spustíme cmd.exe v režimu správce
zadáme příkaz Uninstall.bat a pak Install.bat
pokud instalace služby proběhne bez závad, zobrazíme si okno služeb
spustíme naši službu na 2-5 sekund, pak ji zastavíme
nebudeme provádět odinstalování služby!! (to znamená Uninstall.bat)
Naši službu jsme tímto zaregistrovali v databázi služeb a provedli zápis do registru.
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Provedeme malou úpravu v projektu ClientServer
Do třídy přidáme čítač délka cyklu 2 sekundy, pro
automatické spuštění požadavků na server.
Jedná se o jednoduchou záležitost, kód zde není uveden.
Obrázky ukazují jak pracuje naše služba. Spustíme službu.
Zastavíme po našem testu službu.
Zdrojový kód MojeService1
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Vytváření čítačů pro sledování výkonu.
Vytvářet čítače výkonu u služeb má několik úskalí. Je možno je vytvářet pomocí průzkumníka serverů nebo
programově. Zkusíme vytvořit čítače výkonů dle průzkumníka serverů.
Novou kategorii čítačů pro naši službu vytvoříme v průzkumníku serverů, v aplikaci Visual Studio.
VS -> Nástroje -> Připojit k serveru

Po vyplnění přihlašovací tabulky, pokud nejsme administrator, VS naši aplikaci uloží, automaticky se přihlásí
jako administrátor Visual Studia a znovu otevře naši aplikaci. Budeme restartovat s jiným pověřením.

Pravým tlačítkem myši na čítačích výkonu zadáme novou kategorii a zobrazí se tabulka. Nejčastěji používané
typy čítačů výkonu:
PerformanceCounterType obsahuje výčet typů čítačů výkonu, se kterými pracujeme nejčastěji.
Některé typy čítačů představují vypočítané hodnoty, jako například průměr měření .
Následující příklad obsahuje typy čítačů, se kterými budeme spolupracovat nejčastěji.
 NumberOfItems32 - Udržovat jednoduchý počet položek nebo operací. (32 bitové číslo)
 NumberOfItems64 - Udržovat jednoduchý počet položek nebo operací. (64 bitové číslo)
 RateOfCountsPerSecond32 - Sledovat počet položek nebo operací za sekundu na webu.
 RateOfCountsPerSecond64 - Sledovat počet položek nebo operací za sekundu na webu.
 AverageTimer32 - Průměrná doba provádění procesu nebo zpracovávání položky výpočtu.
 AverageBase - základní čítač AverageTimer32 který počítá počet položek dokončených v průběhu
uplynulého času.
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Tabulku vyplníme podle našich požadavků na příklad takto. Pokud odsouhlasíme tlačítkem OK doplní se klíč
registru MojeService1:
HLM\System\CurrentControlSet\services\MojeService1\Linkage\
HLM\System\CurrentControlSet\services\MojeService1\Performance\
Vpod klíči Performance jsou uloženy nastavené hodnoty z Tvůrce čítačů výkonu . Pokud upravíme čítače výkonu
dle našeho nastavení v naší třídě Server1 bude vše pracovat správně.
Zastavíme-li naši službu a provedeme-li její odinstalování nebo se pokusíme službu nainstalovat na jiný počítač,
nebudou klíče registru vytvořeny a naše služba nebude funkční.
Aby naše služba pracovala, musí být splněny tyto podmínky:
1. Před spuštění služby musí být vytvořeny klíče v registru.
2. Pokud klíče vytváříme softwarově, je nutné mít práva administrátora jinak zápis do registru
neproběhne.
3. Program musí být implementován do SW služby.
Realisaci tohoto úkolu budeme řešit takto:
 Upravíme řádek v monifestu
<security>
<requestedPrivileges xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
</requestedPrivileges>
</security>
 Ve Visual Studiu do našeho programu přidáme třídu pro sw vytvoření klíčů pro čítače výkonu.
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Třída PerfCounterCatCreateExistMod
public class PerfCounterCatCreateExistMod
{
private const string CATEGORY_NAME = "MojeService1";
private const string CATEGORY_HELP = "Ukázková kategorie pro server MojeService1";
private PerformanceCounterCategoryType CATEGORY_TYPE = PerformanceCounterCategoryType.
SingleInstance;
public PerfCounterCatCreateExistMod()
{
}
[HostProtectionAttribute(SecurityAction.Demand, Synchronization = true)]
internal void Instalace()
{
if (!PerformanceCounterCategory.Exists(CATEGORY_NAME))
{
// 1. PerformanceCounterType.RateOfCountsPerSecond32
CounterCreationDataCollection counters = new CounterCreationDataCollection();
CounterCreationData totalOps = new CounterCreationData();
totalOps.CounterName = "CounterNeplatnaSpojeniSec";
totalOps.CounterType = PerformanceCounterType.RateOfCountsPerSecond32;
totalOps.CounterHelp = "Pocet neplatných spojení za sekundu";
counters.Add(totalOps);
// 2. PerformanceCounterType.RateOfCountsPerSecond32
CounterCreationData opsPerSecond = new CounterCreationData();
opsPerSecond.CounterName = "CounterPlatnaSpojeniSec";
opsPerSecond.CounterHelp = "Pocet platnych spojení za sekundu";
opsPerSecond.CounterType = PerformanceCounterType.RateOfCountsPerSecond32;
counters.Add(opsPerSecond);
// 3. PerformanceCounterType.RateOfCountsPerSecond32
CounterCreationData avgDuration = new CounterCreationData();
avgDuration.CounterName = "CounterBytesSendPerSec";
avgDuration.CounterHelp = "Pocet odeslanych bajtu za sekundu";
avgDuration.CounterType = PerformanceCounterType.RateOfCountsPerSecond32;
counters.Add(avgDuration);
//vytvoříme novou kategorii čítačů
PerformanceCounterCategory.Create(CATEGORY_NAME, CATEGORY_HELP, CATEGORY_TYPE,
counters
}
}
}
Třída neobsahuje žádné záludnosti. Provedeme malou úpravu třídy MojeService1 : ServiceBase.
protected override void OnStart(string[] args)
{
PerfCounterCatCreateExistMod pc = new PerfCounterCatCreateExistMod();
pc.Instalace();
// pokračování původního kódu
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Zobrazení našich čítačů výkonu, které jsme inicializovali SW pomocí třídy PerfCounterCatCreateExistMod. Tato
kategorie se vytvoří při prvním spuštění naší služby. Jsou zároveň vytvořeny klíče v registru a nová složka v
C:\Windows\inf\název služby.

Přidávání komponent PerformanceCounter do služby:
Nejjednodušší způsob je přetáhnout komponentu z průzkumníka serverů. Tímto způsobem dojde k
automatickému nakonfigurování nových instancí:
jméno PC (MachineName)
název kategorie (CategoryName)
vlastnost názvu (CounterName)
Změníme nastavení performanceCounter.ReadOnly = false, v této aplikaci služby nebudeme čítače výkonu číst,
ale pouze zapisovat.
Výkonostní čítače, které ukazují celkové hodnoty, zvyšujeme přímo v metodě
ListenerThread() třídyMujServer (viz ukázka kódu) . Data a časy čítačů jsou pouze pro ukázku a jsou vymyšlená.

Třída Server1 : Component- doplnění kódu:
public partial class Server1 : Component
{
//původní kód
//Doplnění o čítače výkonu
private int requestPerSec = 0;
private int bytesPerSec = 0;
private int neplatnaSpojeni = 0;
protected void ListenerThread()
//13
{
//původní kód
if (!listener.Pending())
//17
{
this.performanceCounter3.IncrementBy(neplatnaSpojeni);
neplatnaSpojeni += 100; //hodnota čísla pouze pro ukázku grafu
}
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else
{
//původní kód
//čítače výkonu
this.performanceCounter1.IncrementBy(buffer.Length);
bytesPerSec += buffer.Length;
this.performanceCounter2.IncrementBy(requestPerSec);
requestPerSec += 100;
Thread.Sleep(100);
//původní kód

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
this.performanceCounter1.RawValue = bytesPerSec;
bytesPerSec = 0;
}
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
{
this.performanceCounter3.RawValue = neplatnaSpojeni;
this.performanceCounter2.RawValue = requestPerSec;
requestPerSec = 0;
neplatnaSpojeni = 0;
}
Aby vše fungovalo tak jak má, musíme přetáhnout na plochu čítač (Timer1, Timer2), délka intervalu 1000 mS a
trvale spouštěný. Myslím, že tato část nepotřebuje komentář. Potíž může nastat v nevhodně zvoleném typu
čítače výkonu, zde doplňuji článkem z CodeProject: Článek z CodeProject
Nastavení čítačů je na obrázku.

Po nastavení okna sledování výkonu, startu služby a spuštění programu ClientServer můžeme vidět graf našeho
výtvoru.

Úplný zdrojový kód:
Úplný zdrojový kód VS 2013
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