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Cross-platform practices for background services

Abstract

A platform means a kind of hardware, software or a combination of
the two. Differences between these leads to complexity when an ap-
plication is to be ported to another platform. Programming languages
handle abstraction in different ways but there are methods for making
the transition easier. Background services have conceptual differences
between platforms which makes them interesting from a cross-platform
perspective. Different programming languages like C, C#, Java and Pyt-
hon can initialize a background service on Windows and Linux from a
single base of code. The different languages however need to be ported
with different methods to handle the abstraction.



Bra metoder för skapande av bakgrundstjänster för
multiplattform

Sammanfattning

Med plattform menas en typ av hårdvara, mjukvara eller en kombination
av dessa. På grund av skillnader mellan dessa uppstår en del komplexi-
tet vid överföring av en applikation till en annan plattform. Programme-
ringsspråk hanterar abstrahering olika men det finns även en del tillväga-
gångssätt framtagna för att underlätta multiplattformsutveckling. Bak-
grundstjänster skiljer sig som koncept mellan plattformar och är av in-
tresse att undersöka ur portningssynpunkt. Olika programmeringsspråk
som C, C#, Java och Python klarar av att initiera en bakgrundstjänst
på både Windows och Linux och samtidigt dela en gemensam kodbas.
Det krävs dock olika metoder för att sköta abstraheringen för de olika
språken.
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1 Inledning

Det finns ett flertal olika datorplattformar idag och de som vanligtvis nämns i sammanhang-
et är Windows, OSX, Linux, Android och iOS. Utvecklad mjukvara är inte alltid överförbar
mellan dem. Om utvecklaren lyckas sprida mjukvaran över plattformsgränserna kan den
nyttjas av fler användare vilket också kan vara önskvärt i ett kommersiellt syfte då målgrup-
pen breddas.

Utveckling av en applikation för flera plattformar kan med fördel planeras med detta i åtanke
redan i början av implementationen. Det finns en del skillnader mellan de olika systemens
bibliotek vilket innebär att logiken kanske måste abstraheras och viss plattformsspecifik kod
användas.

Att överföra en redan utvecklad applikation till en annan plattform kan leda till duplicering
av arbete, då delar av eller hela applikationen måste byggas om för att fungera. Om det
valda programmeringsspråket redan stöjder flera plattformar finns själva funktionaliteten
förhoppningsvis där. I vissa fall kan ett plattformsspecifikt wrapperprogram behövas som i
sin tur startar applikationen eller omsluter den så att den kan köras i en annan miljö.

1.1 Syfte och frågeställning

Arbetet går ut på att finna bra tillvägagångssätt för att implementera en multiplattformap-
plikation med så lite plattformsspecifik kod som möjligt. I ett operativssystem finns ett
flertal olika program som körs utan att de syns för användaren. Dessa program kallas bak-
grundstjänster och kan sköta kontinuerliga uppgifter som t ex säkerhetskopiering av data,
skrivarhanering och virusskydd.

En bakgrundstjänst är den typ av applikation som kommer att implementeras i syftet att
köras på både Windows och Linux. Då dessa två plattformar hanterar bakgrundstjänster på
olika sätt kan det vara intressant att utforska dessa ur flyttbarhetssynpunkt. Om det inte visar
sig vara möjligt att implementera en multiplattform bakgrundstjänst fullt ut, ska gränsen
hittas där specifik kod måste användas. Olika metoder för att åstadkomma denna flyttbarhet
ska också identifieras.

Dessa frågor ska besvaras för att kunna utvärdera hur vida det är möjligt att implementera
en bakgrundstjänst som fungerar i Windows och Linux:

• Hur skiljer sig en bakgrundsprocess i Windows(service) och Linux(daemon) vad gäl-
ler installation och kontrollering av den?

• Vilka metoder finns för att skapa en multiplattform applikation?

• Kan en bakgrundstjänst implementeras med någon av dessa metoder i C, C#, Java
och Python som fungerar för både Windows och Linux?
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1.2 Struktur

Rapporten inleds med bakgrund och frågeställning. Huvuddelen består till första delen av en
teorisektion där termer och de tekniska aspeketerna av programmeringsspråken redovisas.
Denna del övergår sedan i en implementationssektion där de praktiska tillvägagångssätten
för experimenten klargörs. Den avslutande delen besvarar frågeställningarna med en följan-
de diskussion.

1.3 Identifierade risker

• För mycket tid kan gå till att utveckla testapplikationer. Om detta blir ett problem
kommer språket Python att prioriteras bort då det är språket som verkar minst lämpat
för större projekt.

• Det kan bli svårt att gränsa av ett stort ämne om projektet har för stort fokus på
allmänna praktiker. För att smala av området kan mer resurser läggas på att undersöka
bakgrundstjänster.
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2 Bakgrund

De programmeringsspråk som kommer behandlas är C, C#, Java och Python. Språken är
valda med tanke på deras stora användarkretsar och att det finns skillnader mellan dem vad
gäller bland annat kompilering och plattformsstöd. En aspekt hos C# att lägga märke till
är att det främst används till Windowsapplikationer. Skillnader mellan hur språken hanterar
kompilering, minneshantering, syntax, om de kör i en VM(Virtual Machine), etc kommer
att tas upp, men fokus kommer ligga på flyttbarhet av en applikation.

Plattformarna som kommer undersökas är Windows och Linux(Mint är distributionen som
testas i denna undersökning). Skillnaderna mellan hur en bakgrundstjänst i Windows och
Linux fungerar kommer att redas ut. Tjänsten ska ha liknande funktionalitet på mer än en
plattform, med vissa undantag om en plattform förväntas ha något annat.

2.1 Vad menas med multiplattform

Mjukvara som är utvecklad för minst två plattformar. The Linux Information Project defi-
nierar en plattform som en speciell typ av hårdvara, operativsystem eller en kombination av
de två.[3]

Plattformsoberoende är en term som också brukar användas. Man menar då att applikationen
inte använder något utanför programmeringsspråkets specifikation.

En applikation kan exempelvis köras på både Windows, Linux/UNIX och Mac. Multiplatt-
formmjukvara brukar delas in i två huvudgrupper. Den ena måste kompileras mot mål-
plattformen och den andra typen kan köras direkt utan omkompilering(t ex interpreterande
språk). Olika plattformar använder sig av olika API (Application Programming Interfaces)
vilket gör utvecking av multiplattforma applikationer till en icke-trivial uppgift. En appli-
kation byggd för en plattform behöver inte nödvändigtvis fungera på en annan.[4]

2.1.1 Metoder för utveckling mot flera plattformar

PCMagazine Encyclopedia tar upp några strategier för att designa en multiplattform applikation:[4]

• Multipla kodbaser: en separat kodbas utvecklas och underhålls för varje specifik platt-
form vilket leder till duplicering av arbetet.

• Gemensam kodbas: en gemensam kodbas kan kompileras för flera plattformar. En
teknik som kan användas är villkorlig kompilering där plattformsoberoende kod inte
upprepas och plattformsspecifik kod väljs beroende på vilken plattform som är målet.

• Tredjepartsbibliotek: Bibliotek som har ett gemensamt API för flera plattformar som
gömmer den bakomliggande komplexiteten vad gäller plattformshantering.
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2.2 Vad är en Bakgrundstjänst

En bakgrundstjänst är ett program som utför ett arbete under schemalagda tidpunkter eller
vissa speciella händelser. De saknar gränssnitt och skriver inte till någon terminal, men kan
skriva till loggfiler. Windows bakgrundsjänster kallas Windows services medan Linux har
daemons.

2.2.1 Windows service

Microsoft Developer Network beskriver en service som en applikation som är tänkt att kö-
ras under lång tid. De kan startas automatiskt med systemet och har inget synligt använ-
dargränssnitt. För att köra den måste den installeras och kan sedan kontrolleras via Service
Control Manager. Där kan den startas, stoppas, pausas, återställas och konfigureras.[5]

Figur 1: Pythonapplikationen TestService är installerad och kan startas i Windows Task
Manager.

2.2.2 UNIX Daemon

UNIX bakgrundstjänster kallas daemons. De startas som en process, vilket är en körande
instans av ett program. Varje process blir tilldelad ett PID (process identification number)
när de startas. Processer som skapar andra processer kallas föräldrar till dessa. Den första
processen som startas när operativsystemet bootas upp, har namnet init och PID-nummer 1.
Daemoner identifieras av att de inte längre har någon förälderprocess och adopteras då av
init som blir dess nya förälder.[14]

Daemoner har inte en terminal anslutna till sig och startas ofta tillsammans med operativsy-
stemet. W.Richard Stevens och Stephen A. Rago har sammanställt regler för hur en daemon
skapas:[1, p. 466]
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1. Kalla funktionen umask som begränsar daemonens läs- och skrivrättigheter.

2. I programmet, kalla fork för att skapa en barnprocess som kommer bli själva bak-
grundsprocessen och avsluta föräldern. Detta gör att barnprocessen kommer ärva för-
älderns group process ID men får ett nytt process ID. Detta medför att barnet inte
kommer vara en ledare i sin processgrupp. Detta är ett krav för att kunna kalla setsid.

3. Skapa en ny session genom att kalla setsid. Detta kommer att göra så processen blir
den nya sessionens ledare, ledare över processgruppen och kommer inte ha en kon-
trollerande terminal.

4. Ändra current working directory till rotmappen.

5. Stäng fildeskriptorer som inte används. Detta hindrar bakgrundsprocessen att hålla
såna som den ärvt av föräldern öppna.

6. Vissa daemons öppnar fildeskriptorerna 0, 1 och 2 mot /dev/null så att biblioteksruti-
ner som försöker skriva mot dem inte får någon effekt.

Figur 2: Pythonapplikationen TestService körs som en daemon i Linux.
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2.3 Programmerinsspråk och multiplattform

2.3.1 C

Brian W. Kernighan och Dennis M.Ritchie(en av utvecklarna bakom C) skriver om C som
ett ospecialiserat språk på en ganska låg systemnivå. UNIX var operativssystemet som det
ursprunligen designades för. C behöver inte någon speciell hårdvara eller operativsystem
och det ska gå att skapa program för dessa utan större ändringar.[2, Preface]

C-kod kompileras till den maskinkod som behövs för att målplattformen ska kunna köra
applikationen. Flera bibliotek kan användas plattformsoberoende men en del är plattforms-
specifika. Villkorlig kompilering kan användas där bibliotek väljs beroende på plattformen.
Med denna metod kan stora delar kod återanvändas på flera system, samtidigt som undan-
tagsfallen hanteras.

2.3.2 Python

Python är ett objektorienterat och interpreterande språk. Interpreterande betyder att pro-
grammet inte kompileras innan körning. Enligt Pythons officiella dokumentation görs dess
interpreterande egenskaper att det är väl lämpat till att skapa script och korta program som
fungerar på ett flertal plattformar. Interpreteraren kan även använda funktioner och dataty-
per implementerade i C och C++.[10]

Pythonkod omvandlas till bytecode när programmet körs som kan användas på flera platt-
formar om applikationen designas därefter. Det finns plattformsspecifika moduler och funk-
tioner som bara kan användas på en specifik plattform, vilka bör undvikas om applikationen
ska köras på fler än en.

2.3.3 Java

Enligt Oracles Java specifikation är Java ett multiplattformt objektorienterat programme-
ringsspråk med en syntax som påminner om C och C++. Det ska vara enklare att lära sig
än dessa samt att komplexa och unsafe features har valts bort. Det har automatisk minnes-
hantering samt en garbage collector som friar upp minne som inte används längre för att
undvika problem med explicit deallokering.[6]

Programmen körs i Java Virtual Machine. Oracles specifikation förklarar att det är denna
som gör Java-applikationer oberoende av hårdvara och operativsystem. VM sägs vara en
abstrakt dator som har specifika instruktioner och kan manipulera minnesområden. Den
har nästan ingen kännedom om programmeringsspråket Java, förutom Java Bytecode (det
binära .class-formatet som .java-filer kompileras till). Dessa filer innehåller instruktioner för
den virtuella maskinen.[7]

2.3.4 C#

Microsoft Developer Network beskriver C# som ett objektorienterat språk som förenklar
komplexiteten som finns i C/C++. Det kör på .NET ramverket vilket är en integral del av
Windows operativsystem. .NET innehåller det virtuella exekveringssystemet CLR (com-
mon language runtime) som är en kommersiell variant av CLI (common language infrastructu-
re). CLI är en standard för hur exekverings- och utvecklingsmiljöer arbetar tillsammans.



7(37)

C#-program kompileras till ett IL (intermediate language) som stämmer överrens med CLI.
Koden tillsammans med dess resurser lagras i t ex en .exe- eller .dll-fil. C# har en hel del lik-
heter med Java, som automatiskt minneshantering vilket inkluderar en garbage collector.[8]

Mono är en utvecklingsplattform baserad på .NETs ramverk. Denna gör det möjligt att byg-
ga multiplatformsapplikationer i C#. Enligt Mono-project tillhandahåller Mono ett basbib-
liotek för Microsoftkompatibla klasser. Det finns också ett bibliotek med ett flertal klas-
ser som är användbara specifikt för Linuxplattformen. En fördel för multiplattforma ap-
plikationer är att en applikation som är kompilerad för Windows kan köras på Linux utan
omkompilering.[9]
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3 Metod

I detta avsnitt tas specifikationen upp för de krav testapplikationerna ska uppfylla. Hur den
praktiska implementationen och vilka metoder som valts tas upp i avsnitt 3.2.

3.1 Testapplikation

• Multiplattformsstöd för en bakgrundstjänst kommer att testas genom att implemente-
ra en testapplikation med grundläggande funktionalitet. Den kommer att implemen-
teras i C, C#, Java och Python och med olika metoder.

• Installationen av de olika applikationerna på Windows och Linux ska redovisas.

3.1.1 Specifikation av testapplikation

Bakgrundstjänsten ska uppfylla dessa kriterier:

• Start- och stoppfunktion:
Även om användaren inte har direkt åtkomst till applikationen bör den ha dessa basala
funktioner.

• Skriva till loggfil:
En logg gör att användaren kan följa bakgrundstjänstens arbete. Även användbart till
debugging då utskrifter i terminal och GUI saknas.

• Överförbar:
Samma applikation ska kunna installeras och köras på mer än en plattform. Koden
för själva arbetet som applikationen utför ska delas mellan plattformarna, men initie-
ringen får skilja sig (arbetsfunktionen är mest troligt den mest omfattande delen i en
bakgrundstjänst).

3.2 Implementation

3.2.1 C

En bakgrundstjänst utvecklad i C behöver implementeras mer specifikt för olika plattfor-
mar. I artikeln Writing Services in C nämns tre metodprototyper som behövs i en Windows
service:[15]

Listing 3.1: Funktionsprototyper för Windows service i C

void WINAPI ServiceMain(DWORD argc , LPTSTR *argv);
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void WINAPI ServiceCtrlHandler(DWORD opcode);

DWORD ServiceInitialization(DWORD argc , LPTSTR *argv , DWORD *specificError);

ServiceMain registrerar tjänsten i Windows SCM. I slutet av funktionen ska loopen finnas
som utför ett arbete. ServiceCtrlHandler hanterar requests från SCM. ServiceInitialization
initierar applikationens variabler och andra förberedelser som måste göras vid uppstart.

En Linux daemon skapas med hjälp av metoden i avsnitt 2.2.2. Kodbaserna för Windows
servicen och daemonen läggs i separata delar. Programmet kan kompileras på Windows och
Linux och med hjälp av villkorlig kompilering identifieras operativsystemet och plattforms-
specifik kod och bibliotek används.

Listing 3.2: Villkorlig kompilering i service.c

#ifdef _WIN32
#define WINDOWS

#else
#define LINUX

#endif

#ifdef WINDOWS
#include <windows.h>
#include "windows_srv.h"

#else
#include <unistd.h>
#include "linux_srv.h"

#endif

Funktioner som har motsvarigheter på de olika plattformarna men kommer från olika bibli-
otek, definieras om beroende på målplattformen. API’t för hur Windows initierar och kom-
municerar med bakgrundstjänsten skiljer sig mot hur en daemon sätts igång. Dessa delar tas
med i den villkorliga kompileringen. Det gemensamma för dessa två typer av bakgrunds-
processer är funktionen som utför själva arbetet, men även den behöver välja en plattforms-
specifik funktion. Bakgrundsarbetet görs i en tråd som behöver ta pauser med jämna mel-
lanrum. Detta görs med funktionerna Sleep() i Windows, respektive sleep() i Linux.

Listing 3.3: Omdefinition av funktionerna Sleep() och sleep() i work.c

#ifdef WINDOWS
#define SLEEP(x) Sleep((x)*1000)

#else
#define SLEEP(x) sleep((x))

#endif

Denna kodsnutt gör att funktionen SLEEP() kan användas istället och kommer att peka på
nån av ursprungsfunktionerna beroende på plattformen. Linuxfunktionen har sitt intervall
angivet i sekunder medan Windows har tusendelar. På grund av detta multipliceras värdet
med 1000 så att intervallen ska bli de samma på de olika plattformarna. När programmet
ska kompileras måste plattformsspecifika kodfiler väljas bort då de inte kommer användas
och kan leda till felmeddelanden om detta sker på fel plattform.

Installation i Windows

För att installera och köra windows servicen används SCM. Kommandon för installation
respektive avinstallation:
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Figur 3: Schema för hur C-applikationen väljer initiering beroende på vilket operativssy-
stem som körs

sc create MyService binPath= \PATH_TO_SERVICE

sc delete MyService

Körning i Windows

Kommandon för start respektive stopp:

sc start MyService

sc stop MyService

Installation i Linux

Daemonen installeras inte så programmet måste läggas till uppstartsscriptet manuellt.

Körning i Linux

Kör bara programmets exekverbara fil:

./MyService
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3.2.2 Python

Metoden för att skapa en Windows service skiljer sig från hur den skapar en daemon. Tillvä-
gagångssättet i detta experiment är i stort sett detsamma som det i C, exekvera plattforms-
specifik kod först och sedan dela på arbetsmetoden. En daemon skapas med metoderna i
avsnitt 2.2.2. För att skapa en Windows service måste klassen ServiceFramework imple-
menteras och dess funktioner överskridas. De viktigaste är:

Listing 3.4: Funktionsprototyper för Windows service i Python

class ServiceApp (win32serviceutil.ServiceFramework):

def __init__(self ,args):

def SvcStop(self):

def SvcDoRun(self):

Funktionerna inkluderar initiering, start och stopp. I slutet av SvcDoRun ska arbetet som
servicen utför starta. Vid uppstart av applikationen undersöks vilken plattform den körs på
och rätt initieringsmetod väljs:

Listing 3.5: Villkorligt val av initiering i Python

if sys.platform == ’win32’:
#Initiera Windows service

else:
#Initiera UNIX daemon

Installation i Windows

Installera pywin32 för att få tillgång till de Windowsspecifika funktionerna. Vid körning av
servicen kommer alternativ att listas:

python myService.py

Usage: ’start.py [options] install|update|remove|start [...]|stop
|restart [...]|debug [...]’

Installation görs med argumentet install.

Körning i Windows

Tjänsten kommer finnas med i SCM’s lista över installerade bakgrundstjänster och kan star-
tas och stoppas därifrån. Alternativt kan den kontrolleras genom att köra tjänsten med argu-
menten ovan.

Installation i Linux

Daemonen installeras inte så programmet måste läggas uppstartsscriptet manuellt.
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Figur 4: Schema för hur Pythonapplikationen väljer initiering beroende på vilket opera-
tivssystem som körs

Körning i Linux

Kör kommandot:

python myDaemon.py
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3.2.3 Java

Den valda metoden för att skapa en bakgrundstjänst i java är att använda ett wrapper. Ett
wrapper kan sägas vara ett program som kör ett annat program. I detta test har Java Service
Wrapper av Tanuki Software valts som både finns i en gratis men begränsad community
version och i andra kommersiella varianter.

Företagets sammanfattning av produktens features tar upp bland annat att Java Service
Wrapper gör det möjligt för en Java applikation att installeras och startas som en Windows-
tjänst eller som en UNIX daemon. Förutom detta ska den också hålla koll på applikationens
och JVM’ens hälsa, t ex deadlocks eller krascher och kan då startas om om så önskas.[12]

Det finns dessutom enligt manualen till wrapperet flera olika metoder att integrera det med
applikationen. Den mest grundläggande kräver ingen ändring applikationens kod överhu-
vudtaget. Wrapperet startas då med den önskade applikationen som argument. Ett annat
sätt är att använda en wrapperlyssnare som fångar upp olika event från SCM, tex start och
stopp.[11]

I detta fall har den senare varianten valts vilket leder till att applikationen kan skräddar-
sys och använda fler av wrapperns funktioner. Genom att låta Mainklassen i applikationen
implementera wrapperets lyssnare fås dessa funktionsprototyper som måste överskridas:

Listing 3.6: Funktionsprototyper från klassen WrapperListener i Java

import org.tanukisoftware.wrapper.WrapperListener;

public class Main implements WrapperListener {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto -generated method stub

}

@Override
public void controlEvent(int arg0) {

// TODO Auto -generated method stub
}

@Override
public Integer start(String[] arg0) {

// TODO Auto -generated method stub
return null;

}

@Override
public int stop(int arg0) {

// TODO Auto -generated method stub
return 0;

}
}

Installation i Windows

Wrapperet innehåller en .dll-fil (dynamic-link library för Windows) som måste installe-
ras eller hänvisas till. Java Service Wrapper har en medföljande scriptfil som tar argu-
ment med olika funktioner. För att installera applikationen som en bakgrundstjänst används
installscriptet. Tjänsten kommer att vara synlig i Windows SCM (Service Control Mana-
ger). Batchscript som följer med Windowswrapperet (TestWrapper-NT är defaultnamnet på
Wrapper servicen):

InstallTestWrapper-NT.bat
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PauseTestWrapper-NT.bat
QueryTestWrapper-NT.bat
ResumeTestWrapper-NT.bat
StartTestWrapper-NT.bat
StopTestWrapper-NT.bat
UninstallTestWrapper-NT.bat

Körning i Windows

Ovannämnda scriptfiler används för att starta och kontrollera bakgrundstjänsten. Wrapperet
har också ett eget loggsystem dit alla printar hamnar så man kan följa applikationens arbete.

Installation i Linux

Linuxversionen av Wrapperet är till synes identisk med den för Windows. Istället för en
.dll-fil finns en .so-fil (shared library för Linux) som måste refereras till i startscriptet eller
installeras på systemet. Scriptet som följer med wrapperet körs med olika argument bero-
ende på vad som ska göras. Output från körning av scriptet utan argument ger förslag på
möjliga kommandon:

Commands:
console Launch in the current console.
start Start in the background as a daemon process.
stop Stop if running as a daemon or in another console.
restart Stop if running and then start.
condrestart Restart only if already running.
status Query the current status.
install Install to start automatically when system boots.
remove Uninstall.
dump Request a Java thread dump if running.

Installering av daemonen görs med kommandot install.

Körning i Linux

Samma script används med start-, stop- och restartkommandona för kontroll av en redan
installerad daemon.
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Figur 5: Schema som visar hur olika versioner av ett wrapper kan starta Java-applikationen

3.2.4 C#

Mono-service är en host som kör processapplikationer där klassen ServiceProcess används.
För att köra en Windows service som en daemon i Linux kan detta program användas.
Visual Studio har färdiga mallar för bakgrundstjänster. C# använder klassen ServiceBase
från biblioteket ServiceProcess för att få bakgrundstjänstmetoder. De metoder som måste
finnas med är OnStart och OnStop, starta service respektive avsluta. Applikationen kan
utökas med funktioner som InitializeComponent, Dispose, och OnCustomCommand.

Listing 3.7: Funktionsprototyper för Windows service i C#

class Program : ServiceBase
{

static void Main(string[] args)
{

}

protected override void OnStart(string[] args)
{

}

protected override void OnStop()
{

}
}

Installation i Windows

För att installera bakgrundstjänsten i Windows kan InstallUtil användas på det kompilerade
programmet. Programmet kommer nu att synas i listan med övriga installerade tjänster.
Kommando:

InstallUtil /i myService.exe
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Figur 6: Schema för hur C#-applikationen körs i Windows och Linux

Körning i Windows

Applikationen är synlig i SCM’s lista över installerade bakgrundstjänster där den kan startas
och stoppas.

Installation i Linux

För att köra denna tjänst i UNIX-miljö som en daemon kan programmet mono-service an-
vändas. I manualen till Mono-service[13] beskrivs det som en host som kör tjänster gjorda
med hjälp av ServiceProcess. Är bakgrundstjänsten kompilerad med windowskompilator
kommer den ändå att kunna köras utan omkompilering i mono. Applikationen måste manu-
ellt läggas till operativssystemets startupscript för att startas med datorn.

Körning i Linux

Daemonen kan köras med en kommandorad:

mono-service myService.exe.
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4 Resultat

I detta avsnitt redovisas utfallen av de fyra applikationerna och hur de fungerar i praktiken
med de valda metoderna. Samtliga testapplikationer uppfyller kraven i specifikationen i
avsnitt 3.1.1 för start/stopp, loggning och att de fungerar för både Windows och Linux.

4.1 C

C-applikationen är implementerad och använder sig av villkorlig kompilering som ser till
att rätt bibliotek används på rätt plattform. För att få trådarna som sköter loggningen i
bakgrundstjänsten att vänta krävdes två olika plattformsspecifika funktioner. Vid körning
i Windows används metoderna från biblioteket windows.h. I Linux görs stegen som tas upp
i avsnitt 2.2.2. Vid kompilering får inte plattformsspecifika filer finnas med, då detta leder
till fel om de inte finns installerade på systemet. Dessa kan väljas bort genom att skapa två
separata installationsscript, en för varje plattform.

4.2 Python

Python-applikationen väljer bibliotek vid uppstart. Vid körning i Windows används meto-
derna från win32serviceutil. I Linux startas en daemonprocess med hjälp av stegen i 2.2.2
på samma sätt som C-applikationen.

4.3 Java

Java-applikationen är identisk mellan plattformarna. Det som skiljer är versionen av Java
Service Wrapper som innehåller plattformsspecifika bibliotek. Linuxversionen har nästan
samma funktionalitet som en Windowsservice med ett flertal hjälpfunktioner. Wrapperet tar
också hand om eventuella fel som kan uppstå under körning.

4.4 C#

C#-applikation är implementerad med ServiceBasebiblioteket och kompilerad för Win-
dows. Den kan dock köras med hjälp av Mono-service i Linux.
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5 Diskussion

I denna avslutande del besvaras frågorna som ställdes i avsnitt 1.1 baserat på resultatet
i avsnitt 4. Lösningens begränsningar tas upp samt källkritik och vidare undersökningar.
Kapitlet avslutas med en slutsats baserad på förattarens observationer och reflektioner.

5.1 Analys av resultat och svar på frågeställningar

Hur skiljer sig en bakgrundsprocess i Windows(service) och Linux(daemon) vad gäller in-
stallation och kontrollering av den?

En Windows Service måste ha en komponent som installerar den innan den kan köras. Bak-
grundstjänsten kan använda sig av ServiceController-komponenten till att styra applikatio-
nen. Windowsbiblioteken till de olika programmeringsspråken innehåller funktionsprototy-
per för ett API som kan kallas från SCM och därmed kontrollera dess tillstånd.

En daemon kräver manuella åtgärder enligt reglerna i avsnitt 2.2.2 vid uppstart som om-
vandlar instansen av programmet till rätt sorts process som kan startas direkt från en ter-
minal. I Linux startas daemonen genom att exekvera applikationen och avslutas genom att
signalen SIGTERM skickas till den. Daemons behöver specialskrivna script för åtkomst och
för exekvering vid operativsystemets uppstart.

Vilka metoder finns för att skapa en multiplattform applikation?

Multipla kodbaser, villkorlig kompilering och tredjepartsbibliotek eller wrappers är vanliga
metoder för att åstadkomma plattformsoberoende. Multipla kodbaser har inte använts som
grund i någon av testapplikationerna då den metoden innebär att två separata applikationer
måste byggas vilket gör att en och samma applikation inte fungerar på två plattformar. Olika
programmeringsspråk är olika väl lämpade för metoderna. Detta beror på hur väl abstrahe-
rade de är från operativssystemet och om de kompileras eller inte.

Kan en bakgrundstjänst implementeras med någon av dessa metoder i C, C#, Java och
Python som fungerar för både Windows och Linux?

Enligt resultaten för testapplikationerna avsnitt 4 fungerar var och en för både Windows
och Linux. De skriver till loggfiler under jämna tidsintervall och kan startas och stoppas. De
språk där villkorlig initiering av en bakgrundstjänst använts är C och Python medan Java-
och C#-applikationernas skillnader hanteras externt med ett wrapper.
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5.2 Begränsningar

Ingen av applikationerna är multiplattform fullt ut. Detta kan tyckas te sig naturligt då bak-
grundsprocesser enligt avsnitt 2.2 skiljer sig lite som koncept mellan de två plattformarna.
Java-applikationen t ex har olika versioner av ett wrapper men en gemensam kodbas. Appli-
kationen har samma funktionalitet över plattformarna vilket gör att den mer beter sig som en
Windows service i Linux än en daemon. Mono å andra sidan kan köra en Windows service
som en daemon, men utan Windowsspecifik funktionalitet (stoppas t ex med SIGTERM
istället för funktionsanrop).

I dessa experiment har Windows och Linux varit plattformarna som testats. Två plattformar
är en grov indelning utan hänsyn till att det också finns olika versioner/varianter inom båda
operativssystemen.

Varje applikation har designats så att de kan köras på båda plattformarna men endast en
metod har testats per språk. Undersökningen tar inte upp fler metoder då fokus ligger på
att få applikationerna att fungera som förväntat, samt att detta skulle leda till ett mycket
extensivt testande.

5.3 Källkritik

För att få information om de olika programmeringsspråken och plattformsspecifika koncept
har officiell dokumentation använts så långt som möjligt. Tredjepartsmoduler har också
oftast dokumentation som är det primära materialet som det refereras till.

Vad gäller kodexempel hittas det mesta i data/teknik-bloggar och liknande. Experimenten
som utförs i metoddelen är relativt specifika så ett flertal kodexempel och källor måste
kombineras. Koddelar har modifierats väldigt lite då de ofta följer samma procedurer. I
Windowsbiblioteket är det samma API som används i de olika exemplen eftersom det är det
SCM förväntar sig.

Ett vanligt problem med dessa källor är att de ofta utelämnar författare(kan vara flera) och
utgivningsdatum. Det kan då vara svårt att bedöma hur insatta författarna är inom området
och hur aktuella artiklarna är. Flera källor behövs då för att kunna avgöra vad som är relevant
för just dessa experiment. I fall namn och datum saknas refereras webbsidan eller företaget
bakom artikeln.

5.4 Vidare undersökningar

Då multiplattformsämnet är väldigt stort kan detta arbete byggas på med fler undersökning-
ar. Apples operativssystem är något som skulle kunna adderas som en tredje plattform i
sammanhanget. Även fler tredjepartsbibliotek skulle kunna jämföras och det finns möjligen
fler metoder att skapa multiplattforma applikationer. Prestandan hos de olika bakgrunds-
tjänsterna har inte heller mätts i denna undersökning vilket kan vara av intresse vid val av
programmeringsspråk för implementation av en bakgrundstjänst.
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5.5 Slutsats

Som det verkar stödjer ett flertal språk skapandet av bakgrundsprocesser. Tredjepartsbiblio-
tek finns att tillgå om specifika eller generella funktioner behövs och relativt lite plattforms-
specifik kod har behövts.

Jag ställer mig tveksam till att ett språk är bättre än andra på att skapa multiplattformsappli-
kationer. Det beror helt på kraven som är satta för dem. De språk som körs i VM är förvisso
enklare att överföra, men kan då ha sämre prestanda eller begränsad tillgång till systemnära
funktioner.

Några bra tillvägagångssätt jag har kommit fram till är:

• Omdefiniera plattformsspecifika funktioner om de har motsvarigheter på andra platt-
formar men kommer från olika bibliotek eller har olika namn och tar olika argument.

• Planera för flera plattformar i början av applikationen så att koden inte behöver om-
fattande bearbetning.

• Försök dela logiken så mycket som möjligt mellan versionerna så att den kan vara
den samma mellan plattformarna. Denna utgör rimligen den största delen av applika-
tionen och bör inte behöva programmeras om så mycket för de olika plattformarna.
Initieringen på de olika plattformarna kan göras med relativt lite kod och kan vara
separat.
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A Bilagor: Källkod till testapplikationer

A.1 Service (Java)

Listing A.1: Main.java based on Tanuki Software Tutorial[18]

/* Main.java
*
* Main class based on the Java Service Wrapper Tutorial.
* Some variable names and comments modified. */

import org.tanukisoftware.wrapper.WrapperManager;
import org.tanukisoftware.wrapper.WrapperListener;

public class Main implements WrapperListener {

private App app;

/**
* Starts the application.
*
* @param args
*/

public static void main(String[] args) {
WrapperManager.start( new Main(), args );

}

/*---------------------------------------------------------------
* WrapperListener Methods
*-------------------------------------------------------------*/

/**
* When the native wrapper is ready to to start the application , this

method
* is called. It is expected to return , so a working thread should be

started.
*
* @param args arguments to be used in the application if applicable
* @return exit code
*/

public Integer start(String[] args) {
app = new App();
app.start();

return null;
}

/**
* Called when the application is shutting down.
*
* @param exitCode A suggested exit code that will be returned to the OS
* when the JVM exits.
* @return The exit code to actually return to the OS. In most cases , this
* should just be the value of exitCode , however the user code has
* the option of changing the exit code if there are any problems
* during shutdown.
*/

public int stop(int exitCode) {
app.stop();

return exitCode;
}

/**
* Called when the wrapper receives a system control signal against the

Java
* Process. Possible values are: WrapperManager.WRAPPER_CTRL_C_EVENT ,
* WRAPPER_CTRL_CLOSE_EVENT , WRAPPER_CTRL_LOGOFF_EVENT , or
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* WRAPPER_CTRL_SHUTDOWN_EVENT
*
* @param event The system control signal.
*/

public void controlEvent(int event) {
if ((event == WrapperManager.WRAPPER_CTRL_LOGOFF_EVENT)

&& (WrapperManager.isLaunchedAsService()
|| WrapperManager.isIgnoreUserLogoffs())) {

} else {
WrapperManager.stop(0);

}
}

}

Listing A.2: App.java

/* App.java
*
* The service application class.
* By Jonas Engbo
*/

/**
* The service application
*/

public class App {

private Worker worker;

/**
* Initializes service
*
*/

public App() {

}

/**
* Stars service working thread
*/

public void start() {
worker = new Worker();
worker.start();
System.out.println("Java Process Started");

}

/**
* Stops service working thread
*/

public void stop() {
worker.shutdown();
System.out.println("Java Process Stopped");

}
}
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Listing A.3: Worker.java

/* Worker.java
*
* A thread working class.
* By Jonas Engbo
*/

/**
* A working thread doing some work
*/

public class Worker extends Thread {

private boolean isRunning = false;

/**
* Runs the thread
*/

public void run(){
setRunning(true);

while(true) {
System.out.println("Doing some work");
try {

Thread.sleep(2000);
} catch (InterruptedException e) {

// TODO Auto -generated catch block
e.printStackTrace();

}

if (!isRunning()) {
break;

}
}

}

/**
* Stops the thread
*/

public void shutdown() {
setRunning(false);

}

/**
* Returns true if the thread is running
* @return boolean
*/

private synchronized boolean isRunning() {
return isRunning;

}

/**
* Sets the thread to running or not
* @param b
*/

private synchronized void setRunning(boolean b) {
isRunning = b;

}
}
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A.2 Service (C)

Listing A.4: service.c

/* service.c */

/* By Jonas Engbo */

#ifdef _WIN32
#define WINDOWS

#else
#define LINUX

#endif

#ifdef WINDOWS
#include <windows.h>
#include "windows_srv.h"

#else
#include <unistd.h>
#include "linux_srv.h"

#endif

int main(int argc , char* argv[]) {
init();

return (0);
}

Listing A.5: work.c

/* work.c */

/* The logic for the background service. Does a timed logging.
By Jonas Engbo */

#ifdef WINDOWS
#define SLEEP(x) Sleep((x)*1000)

#else
#define SLEEP(x) sleep((x))

#endif

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* A work function that writes to the file Log.txt */
void work() {

FILE *fp= NULL;
fp = fopen("Log.txt", "a+");

fprintf(fp, "Logging...\n");
fflush(fp);
fclose(fp);

SLEEP(1);
}
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Listing A.6: windows_srv.c edited example from PostWarrior[15]

/* windows_srv.c*/

/* Taken from PostWarrior.com. The working method WriteMemInfo()
has been removed and replaced by work() from work.h.
The function main() has been changed to init() to be called from
another file /Jonas Engbo */

#include <stdio.h>
#include <windows.h>

#include "windows_srv.h"
#include "work.h"

SERVICE_STATUS ServiceStatus;
SERVICE_STATUS_HANDLE ServiceStatusHandle;

void init(){
SERVICE_TABLE_ENTRY DispatchTable[] = {{"MyService", ServiceMain},

{NULL , NULL}};

if (!StartServiceCtrlDispatcher(DispatchTable))
//WriteMemInfo("StartServiceCtrlDispatcher() failed , error: %d.\n",

GetLastError());
printf("StartServiceCtrlDispatcher() failed , error: %ld.\n",

GetLastError());
else

printf("StartServiceCtrlDispatcher() looks OK.\n");
}

// Stub initialization function...
DWORD ServiceInitialization(DWORD argc , LPTSTR *argv , DWORD *specificError) {

// These statments have no effect!
*argv;
argc;
specificError;

return 0;
}

void WINAPI ServiceMain(DWORD argc , LPTSTR *argv) {
DWORD status;
DWORD specificError;

// Type of service , application or driver...
ServiceStatus.dwServiceType = SERVICE_WIN32;

// The service is starting...
ServiceStatus.dwCurrentState = SERVICE_START_PENDING;

// The service can be stopped & can be paused and continued.
ServiceStatus.dwControlsAccepted = SERVICE_ACCEPT_STOP |

SERVICE_ACCEPT_PAUSE_CONTINUE;
ServiceStatus.dwWin32ExitCode = 0;
ServiceStatus.dwServiceSpecificExitCode = 0;
ServiceStatus.dwCheckPoint = 0;
ServiceStatus.dwWaitHint = 0;

ServiceStatusHandle = RegisterServiceCtrlHandler("MyService",
ServiceCtrlHandler);

if (ServiceStatusHandle == (SERVICE_STATUS_HANDLE) 0 ) {
printf("RegisterServiceCtrlHandler() failed , error: %ld.\n",

GetLastError());
return;

} else {
printf("RegisterServiceCtrlHandler() looks OK.\n");

}

// Initialization code goes here...return the status...
status = ServiceInitialization(argc , argv , &specificError);

// Handle error condition
if (status != NO_ERROR) {

// The service is not running...
ServiceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOPPED;
ServiceStatus.dwCheckPoint = 0;
ServiceStatus.dwWaitHint = 0;
ServiceStatus.dwWin32ExitCode = status;
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ServiceStatus.dwServiceSpecificExitCode = specificError;
SetServiceStatus(ServiceStatusHandle , &ServiceStatus);
return;

}

// Initialization complete - report running status.
ServiceStatus.dwCurrentState = SERVICE_RUNNING;
ServiceStatus.dwCheckPoint = 0;
ServiceStatus.dwWaitHint = 0;

if (!SetServiceStatus(ServiceStatusHandle , &ServiceStatus)) {
status = GetLastError();
printf("SetServiceStatus() error: %ld\n", status);

} else {
printf("SetServiceStatus() looks OK.\n");

}

// This is where the service does its work...

// Modified by Jonas Engbo
chdir("C:/");
while (ServiceStatus.dwCurrentState == SERVICE_RUNNING) {

work();
}

return;
}

// Handler function - receives Opcode , calls SetServiceStatus()
void WINAPI ServiceCtrlHandler(DWORD Opcode) {

DWORD status;

switch (Opcode) {

case SERVICE_CONTROL_PAUSE:
// Do whatever it takes to pause here...
ServiceStatus.dwCurrentState = SERVICE_PAUSED;
break;

case SERVICE_CONTROL_CONTINUE:
// Do whatever it takes to continue here...
ServiceStatus.dwCurrentState = SERVICE_RUNNING;
break;

case SERVICE_CONTROL_STOP:
// Do whatever it takes to stop here...
ServiceStatus.dwWin32ExitCode = 0;
ServiceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOPPED;
ServiceStatus.dwCheckPoint = 0;
ServiceStatus.dwWaitHint = 0;

if (!SetServiceStatus(ServiceStatusHandle , &ServiceStatus)){

status = GetLastError();
printf("[MY_SERVICE] SetServiceStatus() error: %ld\n", status);

}

printf("Leaving MyService.\n");
return;

case SERVICE_CONTROL_INTERROGATE:
// Fall through to send current status.
break;

default:
// else
printf("Unrecognized opcode %ld.\n", Opcode);

}

// Send current status.
if (!SetServiceStatus(ServiceStatusHandle , &ServiceStatus)) {

status = GetLastError();
printf("SetServiceStatus error %ld.\n", status);
return;

} else {
printf("SetServiceStatus() is OK.\n");
return;

}
}
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Listing A.7: linux_srv.c edited example by Himanshu Arora[16]

/* linux_srv.c */

/* Using code by Himanshu Arora. Added a work loop
at the end. / Jonas Engbo */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

// Setup a daemon
void init() {

pid_t process_id = 0;
pid_t sid = 0;

// Create child process
process_id = fork();

// Indication of fork() failure
if (process_id < 0) {

printf("fork failed!\n");
// Return failure in exit status
exit(1);

}

// PARENT PROCESS. Need to kill it.
if (process_id > 0) {

printf("process_id of child process %d \n", process_id);
// return success in exit status
exit(0);

}

//unmask the file mode
umask(0);
//set new session
sid = setsid();
if(sid < 0) {

// Return failure
exit(1);

}

// Change the current working directory to root.
chdir("/");
// Close stdin. stdout and stderr
close(STDIN_FILENO);
close(STDOUT_FILENO);
close(STDERR_FILENO);

// Changed by Jonas Engbo
while (1) {

work();
}

}
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A.3 Service (C#)

Listing A.8: Program.cs

/* Program.cs */

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ServiceProcess;
using System.Text;

namespace WindowsService {

static class Program {

static void Main() {
ServiceBase.Run(new ServiceBase[]{new WindowsService()});

}
}

}

Listing A.9: Library.cs based on an example by Naresh Avari[21]

/* Library.cs */

/* Taken from an example by Naresh Avari */

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

namespace WindowsService3 {

public static class Library {

/// <summary >
/// Logging method.
/// </summary >
/// <param name="Message">The message to be logged.</param >
public static void WriteLog(string Message) {

StreamWriter sw = null;

try {
sw = new StreamWriter(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory

+ "\\logFile.txt", true);
sw.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + ": " + Message);
sw.Flush();
sw.Close();

} catch {

}
}

}
}
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Listing A.10: WindowsService.cs based on an example by Naresh Avari[21]

/* WindowsService.cs */

/* Onstart() and timer1_tick() taken from an example by Naresh Avari */

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.ServiceProcess;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Timers;

namespace WindowsService {

public class WindowsService : ServiceBase {

public const string MyServiceName = "CSharp_Service";
Timer timer1 = null;

/// <summary >
/// WindowsService Constructor.
/// </summary >
public WindowsService() {

InitializeComponent();
}

/// <summary >
/// Initializes the service.
/// </summary >
private void InitializeComponent() {

this.ServiceName = MyServiceName;
}

/// <summary >
/// Disposes the service and the resources it’s using.
/// </summary >
protected override void Dispose(bool isDisposing) {

base.Dispose(disposing);
}

/// <summary >
/// Starts a timer and logs that the service has started
/// </summary >
protected override void OnStart(string[] args) {

/// Code from an example by Naresh Avari
timer1 = new Timer();
this.timer1.Interval = 30000; //every 30th second
this.timer1.Elapsed += new System.Timers

.ElapsedEventHandler(this.timer1_Tick);
timer1.Enabled = true;
Library.WriteLog(MyServiceName +

" has started successfully");
}

/// <summary >
/// Stop this service.
/// </summary >
protected override void OnStop() {

// Add teardown code here
}

/// <summary >
/// A timer tick that triggers writing of log entry
/// </summary >
void timer1_Tick(object sender , ElapsedEventArgs e) {

Library.WriteLog("Doing some timed work");
}

}
}
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A.4 Service (Python)

Listing A.11: TestService.py based on an example by Ricardo Reyes[22]

import sys
import os
import time
import work

#The Windows service initialization
if sys.platform == ’win32’:

os.chdir("c:/users/jonas/dropbox/exjobb/python/cond")

import pythoncom
import win32serviceutil
import win32service
import win32event
import servicemanager
import socket

class AppServerSvc (win32serviceutil.ServiceFramework):
_svc_name_ = "TestService"
_svc_display_name_ = "Test Service"

def __init__(self ,args):
win32serviceutil.ServiceFramework.__init__(self ,args)
self.hWaitStop = win32event.CreateEvent(None ,0,0,None)
socket.setdefaulttimeout (60)

def SvcStop(self):
self.ReportServiceStatus(win32service.SERVICE_STOP_PENDING)
win32event.SetEvent(self.hWaitStop)

def SvcDoRun(self):
servicemanager.LogMsg(servicemanager.EVENTLOG_INFORMATION_TYPE ,

servicemanager.PYS_SERVICE_STARTED ,
(self._svc_name_ ,’’))

self.main()

def main(self):
f = open("c:/service -log.txt", "w")

while(1):
work.work(f)

if __name__ == ’__main__’:
win32serviceutil.HandleCommandLine(AppServerSvc)

#The Linux daemon initialization
else:

import daemon
daemon.init()

Listing A.12: Work.py

import time

#Logging function. Takes a File as argument.
def work(file):

file.write(’%s\n’ % time.ctime(time.time( )))
file.flush( )
time.sleep(10)
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Listing A.13: daemon.py from an example by Jürgen Hermann[20]

#Code taken from an example by Jürgen Hermann.

import sys, os
import work

def main( ):
""" An example daemon main routine; writes a datestamp to file

/tmp/daemon -log every 10 seconds.
"""
import time

f = open("/tmp/daemon -log", "w")
while 1:

work.work(f)
#f.write(’%s\n’ % time.ctime(time.time( )))
#f.flush( )
#time.sleep(10)

def init():
# Do the Unix double -fork magic; see Stevens’s book "Advanced
# Programming in the UNIX Environment" (Addison -Wesley) for details
try:

pid = os.fork( )
if pid > 0:

# Exit first parent
sys.exit(0)

except OSError , e:
print >>sys.stderr , "fork #1 failed: %d (%s)" % (

e.errno , e.strerror)
sys.exit(1)

# Decouple from parent environment
os.chdir("/")
os.setsid( )
os.umask(0)

# Do second fork
try:

pid = os.fork( )
if pid > 0:

# Exit from second parent; print eventual PID before exiting
print "Daemon PID %d" % pid
sys.exit(0)

except OSError , e:
print >>sys.stderr , "fork #2 failed: %d (%s)" % (

e.errno , e.strerror)
sys.exit(1)

# Start the daemon main loop
main( )


