
K O M P A S X n e t - T U S M O , D A V A M P O M A G A M O





www.kompas-xnet.si | info@kompas-xnet.si | 01/2344-394

Windows Service nam omogoča izvajanje ? Ustvari se razred, ki omogoča pisanje naše 
opravil v ozadju tudi ko uporabnik ni prijavljen, aplikacije. Osnovne lastnosti našega 
seveda v operacijskih sistemih od Windows NT Windows service-a lahko določimo že v 
naprej. Takšna aplikacija se izvaja v svojem oknu »Properties«.
procesu dokler je »ročno« ne zaustavimo ali 
pa ugasnemo računalnik.

Arhitektura Windows Service
Arhitekturno se deli Windows Service na tri 
osnovne dele:

Servisna aplikacija  vsebuje enega ali 
več servisov in omogoča želeno 
funkcionalnost
Nadzorna aplikacija  omogoča nadzor 
nad obnašanjem servisa
SCM (Service Control Manager)  
o m o g o č a  n a d z o r  s e r v i s o m  
nameščenih na računalniku

Servisno aplikacijo lahko napišete v 
kateremkoli .NET jeziku (C#, VB.NET, …). 

(Name)  določa ime razreda v katerem je Imenski prostor »System.ServiceProcess« nam 
implementirana naša aplikacijadaje na voljo potrebne razrede za ustvarjanje, 
AutoLog  če je ta lastnost true, lahko na namestitev in nadzor našega servisa. 
enostaven način zapisujemo dogodke v 

Za razliko od ostalih .NET aplikacij je potrebno EventLog (v odsek Application). Če želimo 
Widnows Service registrirati preden ga lahko ustvariti svoje področje v EventLogu pa to 
poženemo (vsi servisi, ki tečejo na računalniku lastnost nastavimo na false in v kodi 
so zabeleženi v registru pod ključem poskrbimo za delo z EventLogom
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services). CanHandlePowerEvent  S to lastnostjo 

določimo ali naj bo naš service obveščen Osnova »Windows Service«
ob spremembi statusa (npr. prehod v V VS.NET ustvarimo nov projekt in v 
Standby)pogovornem oknu izberemo predlogo za 
CanPauseAndContinue  S pomočjo te »Windows Service«.
lastnosti določimo ali je omogočeno 
pavziranje. Če ga omogočimo je potrebno 
povoz i t i  še  metode OnPause  i n  
OnContinue.
CanShutdown  Če je ta lastnost nastavljena 
na true, bom SCM ob zaustavljanju 
računalnika poklical metodo OnShutdown.

CanStop  določa ali lahko storitev, po tem 

ko je bila enkrat zagnana, ponovno 
zaustavimo
ServiceName  ime kot bo prikazano v 
upravljavski konzoli

Če analiziramo kodo, vidimo, da se ključni del 
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skriva v metodi Main. Če smo spremenili ime osnovi želimo v enakomernih časovnih 
razreda iz Service1, je potrebno to ročno presledkih izvajati operacije, zato v naš projekt 
popraviti tudi v metodi Main (v našem primeru iz toolbox/Components dodamo gradnik 
New DemoService namesto New Service1): Timer (ne dodajajte gradnika z enakim 

imenom iz rubrike Windows Forms!!!):
Sedaj lahko dodamo lastno funkcionalnost. V 

   <MTAThread()> _
    Shared Sub Main()
        Dim ServicesToRun() As System.ServiceProcess.ServiceBase
        ServicesToRun = New System.ServiceProcess.ServiceBase() {New DemoService}

        System.ServiceProcess.ServiceBase.Run(ServicesToRun)
    End Sub

Lastnost »interval« nastavimo na 15 sekund (15000 milisekund), nato pa z dvoklikom na »Timer1« 
napišemo kodo za ustrezen dogodek:



Sedaj moramo poskrbeti še za aktiviranje dogodkov timerja ob zagonu:

    Protected Overrides Sub OnStart(ByVal args() As String)
        Timer1.Enabled = True
    End Sub

    Protected Overrides Sub OnStop()
        Timer1.Enabled = False
    End Sub

Dodajanje installerja

Preklopimo v design način in po kliku na desno tipko iz menija izberemo »Add Installer«. Nastane 
nova datoteka »ProjectInstaller.vb«, ki omogoča registracijo naše aplikacije kot Windows Service.

V rubriko »DisplayName« vstavimo ime servisa, kot bo vidno v SCM.

Windows Service
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Razhroščevanje servisa

S e r v i s a  n e  m o r e m o  p o g n a t i  z  
razhroščevalnikom iz razvojnega okolja. Servis 
najprej poženemo po normalni poti (start), 
nato pa v razvojnem okolju v meniju izberemo 
DebugProcesses… in poiščemo proces v 
katerem se izvaja servis:

V nadaljevanju razhroščevalniku podamo 
opcije, ki jih potrebujemo in kliknemo na 
gumbek »OK«, nastavimo prekinitvene točke 
in že lahko uporabljamo vse možnosti, ki 
smo jih pri razhroščevanju navajeni.

Windows Service

zavedati, da imamo opravka z aplikacijo, ki Odinstaliranje servisa
nima uporabniškega vmesnika, torej moramo Če želimo odinstalirati naš servis storimo to 
disciplinirano uloviti napake in jih zapisati v tako, da najprej servis ustavimo, nato pa 
EventLog. poženemo ukaz:

 InstallUtil /U WindowsServiceDemo.exe

Zaključek Dušan Zupančič
MCP, MCSE, MCAD.NET, MCTWindows service je vsekakor oblika aplikacije, 

ki nam lahko koristi. Pri pisanju se moramo dusan.zupancic@kompas-xnet.si

Je nekoliko bolj specifična aplikacija za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo z organizacijo kongresne 
dejavnosti.
Aplikacija omogoča kongresni operativi, da v bazo vnese podatke o kongresu, možnih 
nastanitvah udeležencev, kongresnih in obkongresnih dejavnostih z opisi in cenami. Zainteresirani 
bodoči udeleženci pa se lahko preko spletne strani na kongres prijavijo in izberejo objavljene 
nastanitve in dejavnosti po svoji želji.

Kongresi.NET  je novejša različica programa KOMPAS Kongresi, zasnovana v okolju Microsoft.NET. Je 
tipa odjemalec/strežnik, za podatkovno skladišče pa uporablja MS SQL Server.

Več o aplikaciji si lahko preberete na naši spletni strani , v menuju RAZVOJ.

Za vse zainteresirane organiziramo predstavitev aplikacije, ki bo v sredo, 30. marca 2005 
ob 13 uri. Zaradi lažje organizacije dogodka so nujne prijave na  , 
najpozneje do 23. 3. 2005.

www.kompas-xnet.si

info@kompas-xnet.si

Kongresi
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Firewall Script
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SLIKE
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Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v nagradni 
igri, kjer smo vas spraševali po novih tecajih v 
našem programu.

SREČNI NAGRAJENCI


