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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

Zapytacie zapewne, dlaczego użyte zostało słowo „narzędzie”, 
a nie interpreter poleceń czy górnolotne silnik skryptowy i już 

na wariata, którym niewątpliwie jest każdy starający się napisać coś 
sensownego w PS, spieszę z wyjaśnieniami. PowerShell od samego 
początku jest czymś w rodzaju nakładki oskryptującej dla platformy 
.NET i z samego tego faktu można zaryzykować stwierdzenie, że jest 
interpreterem poleceń, który jednak charakteryzuje się cechami języka 
obiektowego. Obecnie jest także multiplatformowy, a skrypty w nim 
napisane możemy śmiało załadować czy skompilować z samego PS. 
Na przykładzie C# (Listing 1) widać, że kompilacja kodu odbywa się 
w tak zwanym „locie” i nie potrzeba nam do tego żadnych zewnętrz-
nych kompilatorów. To znaczy tylko tyle, że wszystko, co potrzeba, 
kryje się w .NET, a PowerShell skrzętnie z tego faktu korzysta.

Listing 1. C# w Powershell

# Główny skrypt w C# zawarty w zmiennej PS
$script=@"
using System;
using System.IO;
using System.Net;

namespace Example
{
 public class WebRequestGet
{
 public static void Main()
  {
   WebRequest request = WebRequest.Create("https://programistamag.pl");
   WebResponse response = request.GetResponse();
   Console.WriteLine(((HttpWebResponse)response).StatusDescription);

   using (Stream dataStream = response.GetResponseStream())
   {
    StreamReader reader = new StreamReader(dataStream);
    string responseFromServer = reader.ReadToEnd();
    Console.WriteLine(responseFromServer);
   }
   response.Close();
  }
 }
}
"@

# Dodanie typu dla zmiennej przetrzymującej skrypt w C#
Add-Type -TypeDefinition $script -Language CSharp

#Wywołanie skryptu C#
[Example.WebRequestGet]::Main()

Tutaj mała dygresja. Po wywołaniu powyższego skryptu otrzymujemy 
oczywiście kod źródłowy pliku HTML strony https://programistamag.pl. 
Dzięki temu wiemy, że nasze poczynania na stronie od wejścia są śle-
dzone (Listing 2). Spokojnie, to tylko Google Analytics, ale tak zwa-
ny proof of concept osiągnięty. Udało się wywołać kod napisany w C# 
z poziomu PowerShell i to bez dodatkowego kompilatora.

Listing 2. TrackMe

var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-10690455-4']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

Trzymam mocno kciuki z bąblami na opuszkach palców od pisania 
kodu, że udało się jakoś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego PS to na-
rzędzie. Skoro dopiero co ustaliliśmy, że „na wariata”, to przyjmijmy 
scenariusz następujący. Pracujemy w firmie, gdzie główna aplikacja 
używa bazy Oracle i niestety obsługiwana jest przez ludzi. Ten drob-
ny, lecz istotny fakt wiąże się z problemem blokowania konta przez 
nieprawidłowe wprowadzenie hasła. Ten pierwszy przypadek najczę-
ściej związany jest także z drugim, czyli tak zwanym Alzheimerem-
-hasłowym. Problemem jest to, że takich minionków mamy około 
dwóch tysięcy w naszej korporacji, a ich świadomość o świecie IT 
kończy się na stwierdzeniu: „IT nie zajmuje się niczym innym niż 
piciem kawy”. W obawie przed zawaleniem się tego światopoglądu 
i powtarzającymi się w kółko zgłoszeniami o zmianę haseł, przera-
biając czarny trunek na kod, postanawiamy odpowiedzieć sobie na 
pytanie, jak sprawić, byśmy mogli delektować się nim częściej. Od-
powiedzią na nasze pytanie może być właśnie PowerShell. Mamy już 
zadanie, pomysł, jak je zrealizować, więc teraz czas na założenia:

 » Aplikacja dla użytkownika (łatwa w obsłudze i intuicyjna),
 » Bezpieczna,
 » Monitorowana. 

Wymienione powyżej główne cele powinny nam wystarczyć do tego, 
aby wdrożyć sensowne rozwiązanie nastawione na użytkownika nie-
związanego z branżą IT. Poniżej zostanie zaprezentowany przykład 
napisany przy użyciu biblioteki MahApps.Metro.dll, która jest częścią 
frameworka MahApps.Metro stosowanego przy tworzeniu aplikacji 
w .NET. Wiemy już, że PowerShell to poniekąd nakładka oskryptu-
jąca dla produktu Microsoftu. Dzięki temu możemy skorzystać z tej 
biblioteki i napisać aplikacje w czystym PS. Przy zastosowaniu takie-
go rozwiązania jesteśmy w stanie otrzymać aplikację z interfejsem 
graficznym w stylu Windowsowego „Metro”. Więcej informacji na 
stronie projektu: https://github.com/MahApps/MahApps.Metro.

Na Rysunku 1 przedstawiono gotową aplikację z prostymi dwoma 
przyciskami dla użytkowników i komunikatem typu „co i dlaczego”. 
Oczywiście w normalnych warunkach zamiast mojej jakże pięknej 
podobizny znajdować się może np. logo firmy. Cała grafika oparta 
jest o wspomnianą już bibliotekę MahApps, a jej wygląd przedsta-
wia taki oto prosty XAML, którego po przeczytaniu dokumentacji 
(MahApps.Metro) chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć:

Jaka siła drzemie w PowerShellu?
W poniższym artykule postaram się udowodnić na podstawie przykładowe-
go kodu, że PowerShell to bardzo praktyczne i potężne narzędzie. Napisze-
my wspólnie nowocześnie wyglądającą aplikację graficzną, której zadaniem 
będzie połączenie się z bazą danych Oracle. Dodatkowo zaimplementujemy 
możliwość odblokowania lub zmiany hasła dla użytkownika tej bazy.

https://programistamag.pl
https://github.com/MahApps/MahApps.Metro
http://pagedout.institute/
https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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