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KOMPAS Xnet – Pot do vašega znanja.

SharePoint

Z uporabo SharePoint 2010 lahko vaši zaposleni delijo ideje in znanje;
ustvarjajo rešitve za speciﬁčne potrebe in najdejo prave poslovne
informacije za boljše odločitve in zmanjšanje stroškov.

Oﬃce

Računalniški oblaki so nam vse bližje. Z
Oﬃce-om 2010 smo že neposredno povezani
na Skydrive.

SQL Server

Naj vaši podatki delajo za vas.

Visual Studio

Da bodo vaši projekti uspešni od načrtovanja
do zaključka in rešitve učinkovite.
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Uvodnik

Spoštovane bralke, cenjeni bralci!
Letošnja NT konferenca se je pravkar uspešno
zaključila. Kot že vrsto let, smo tudi letos
pomembno sooblikovali vsebino. Kar 6 naših
predavateljev je predstavljalo nove tehnologije
na predavanjih in delavnicah. Še več, Uroš Žunič
je vodil celodnevno predavanje, ki se je odvijalo
4., pokonferenčni dan, ki je bil namenjen poglobljenim tehničnim vsebinam za razvijalce in
strokovnjake IT.
Še posebej pa smo ponosni, da smo dobili
priložnost dokazati znanje in izkušnje svojih
strokovnjakov na tako zahtevnem projektu, kot
je spletna stran NTK (www.ntk.si). Tu gre posebna zahvala in vse čestitke Roku Bermežu, ki je
bil vodja tega projekta, saj ga je prevzel in izpeljal skrajno resno in odgovorno. Enako zavzeto
in odgovorno bomo prevzeli izvedbo vašega
projekta, če nam boste le dali priložnost za to.
Sporočite nam, kateri del vašega poslovanja bi
potreboval IT podporo in našli bomo učinkovito
rešitev za vas.
Še vedno je ena naših ključnih specializacij in
usmeritev za prihodnje obdobje SharePoint, kar
je razvidno tudi iz predavanj, ki smo jih imeli na
NTK. Uroš in Robi sta se na prihod SharePoint
2010 temeljito pripravila in sta nad novostmi
navdušena. Izvedli smo že nekaj izobraževanj
za novo različico in se lotili tudi prvih projektov.
SharePoint rešitve lahko bistveno pripomorejo
k urejeni dokumentaciji, organiziranim delovnim procesom in bolj učinkovitim zaposlenim v vašem podjetju. Pokličite za predstavitev.
Letošnja konferenca je imela za nas še poseben
pomen, saj tako NTK, kot tudi mi, praznujemo 15
let. Res je, da smo na področju računalniškega
izobraževanja prisotni že 20 let, vendar sedaj
mineva 15 let od takrat, ko je bilo registrirano
podjetje Kompas Xnet d.o.o. Vsa leta nam je
glavna skrb razvoj lastnih kadrov in njihovo

nenehno izpopolnjevanje, priprava novih
izobraževalnih programov, širitev ponudbe IT
storitev. Še posebej pa smo pozorni na to, da
naročnikom zagotavljamo storitve na najvišjem
strokovnem nivoju. Trudimo se, da pričakovanja
ne samo izpolnimo, pač pa presežemo. Ko boste
iskali zanesljivega partnerja, ki vam lahko zagotovi vrhunske strokovnjake in odlične rešitve, nikakor ne morete mimo naše ponudbe. Na voljo
smo vam tako za kratek strokoven nasvet ali
pomoč, kot tudi za izvedbo celotnega projekta
po sistemu »na ključ«. Ko boste želeli svoje skrbi
za nemoteno delovanje IT infrastrukture predati
v strokovne roke, je Xnet vaša odlična izbira.

Zvestoba nagrajuje

Našo obletnico bi radi praznovali skupaj z vami,
ki ste nam vsa leta zaupali in sodelovali z nami.
Prav vi ste pomembno prispevali k oblikovanju
naše poslovne usmeritve in zato smo vam še
posebej hvaležni. Vaše zaupanje nas še dodatno
obvezuje, da se bomo tudi v prihodnje trudili,
da bodo naše storitve na najvišjem nivoju in da
se boste k nam vedno radi vračali. Za vse vas,
ki ste že bili kdaj pri nas na tečaju (vsaj enkrat
v preteklih 15 letih), bomo obračunali 15 %
popust pri plačilu kotizacije za vse tečaje iz naše
redne ponudbe (koledar), ki se bodo izvajali v
času od 15. junija do 15. septembra 2010. Vsak
15 udeleženec bo prejel še posebno praktično
nagrado. Počastite nas s svojim obiskom in izkoristite izjemne ugodnosti.
Iskrena hvala za vaše zaupanje in sodelovanje.
Veselimo se že ponovnega snidenja z vami. Do
takrat pa vam želimo uspešno delo!
Branka Slinkar
direktorica
branka.slinkar@kompas-xnet.si
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Microsoft Office Web Apps
Vse bolj se govori o prihodu novega paketa
Office 2010 in vseh novostih, ki jih ponuja. V
prejšnjih številkah revije Pika sem o tem pisal
tudi sam. V pričujoči številki, pa bom spregovoril o še eni novosti (ki to že kar lep čas več ni),
ki bo pospremila izid paketa Office 2010. To so
Microsoft Office Web Apps, ki bo nadomestil
Office Live Workspace. Microsoft Office Web
Apps1 je pravzaprav zelo zapoznel odgovor
Microsofta in vstop v boj za največji oblak2, pri
čemer pa ga je prehitel Google s svojo različico
imenovano Google Docs (del paketa Google
Apps), ki ste jo vsi ki ste na svoj Gmail poštni
račun prejeli kakšen office-ov dokument sigurno že preizkusili. Ta se je v povojih pokazala
že leta 2006, v pravi standardni različici pa je
na voljo od leta 2009. Nedavno pa je v bitko
vstopil še rastoči Facebook s svojo različico
imenovano Docs for Facebook. Ta prebiva na
strani Docs.com in sprejema vpise z Facebook
uporabniškim imenom in geslom. Za razliko
od Google Docs, zadaj za Docs for Facebook
teče Office 2010 »motor«. In zato, čeprav je
trenutno še v beta verziji teoretično ponuja
večjo zanesljivost in združljivost kot Google
Docs, ki je v bistvu združitev različnih aplikacij,
narejenih v različnih studijih.
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MOWA bo
javnosti dostopna
isti dan kot Office
2010, ki bo v
ameriške trgovine
priromal junija (v
slovenščini naj bi
bil na voljo septembra). Mogoče bi omenil še en spremljevalni
paket t.j. Microsoft Office Mobile. Office paket
za Windows Mobile 6.5 ki teče na zmogljivejših
mobilnikih in bo prav tako na voljo istočasno
kot Office 2010. Ker imamo tudi pri nas
zanesenjake in ljubitelje iPhona, naj povemo
še to, da MOWA delujejo na iPhonu in sicer v
brskalniku Safari.
Aplikacije, ki bodo dostopne znotraj MOWA so
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint in MS One
Note. Zaganjanje bo omogočeno znotraj vseh
internetnih brskalnikov, seveda pa Microsoft
priporoča, da se zaganja v Microsoft IE, ki pa
mora biti verzije 7 ali kasnejši. Mozzila Firefox
more biti najmanj 3.5 in Safari 4. Uporaba
bo možna na dva načina. Popolnoma preko
interneta, kjer bomo uporabljali Microsoftov

Microsoft Office
SkyDrive (trdi disk na »oblaku«) za hranjenje
naših dokumentov in zaganjali aplikacije na
oddaljenih strežnikih. Možnost »Save to
SkyDrive« bo tudi nova možnost shranjevanja
v File/Share meniju paketa Office 2010. Prav
tako pomembno pri takšni uporabi pa je to, da
na računalniku ni potrebno imeti nameščenega
paketa Office, saj vsa interakcija lahko poteka
le preko brskalnika.
Za naprednejše operacije kot je naprimer
vstavljanje filma v PPT prezentacijo pa bo
omogočeno tudi to da se v brskalniku izbere
možnost odpri z MS PowerPoint in se potem
naprej dela v programu na koncu pa dokument shranimo na SkyDrive. V tem primeru
pa seveda Office mora biti nameščen na
računalniku. Ker je MOWA zastonj produkt so
temu primerno okrnjene tudi različice aplikacij
znotraj paketa, kjer niso na voljo vsa orodja, ki
jih uporabljamo v Office-u. Omogoča pa zelo
napredno ustvarjanje, popravljanje in oblikovanje dokumentov.
Omeniti gre še omogočanje t.i. MOWA

on-premise, kjer je paket prednaložen na
SharePoint Serverju v podjetju in na voljo vsem
zaposlenim (takšne verzije so plačljive). Ob
vsem govoru o združljivosti pa ne moremo prek
dejstva, da MOWA deluje tudi na računalnikih,
ki jih poganja Linux.
Največji plus MOWA poleg dostopnosti povsod
pa je dejstvo da omogoča (preko povabila),
da na enem dukumentu na eni lokaciji lahko
dela več ljudi hkrati. To sodelovanje pa poteka
na dva splošna načina. Eden je zelo podoben
SharePoint izkušnji kjer uporabnik naredi svoje
spremembe in jih naloži ali shrani na SharePoint stran. Kdorkoli prvi odpre dokument ima
kontrolo nad dokumentom. Drugi scenarij pa
uporablja Microsoft Shared View in omogoča
sodelovanje v realnem času. Tu lahko tudi
delimo svojo delovno površino z drugimi ter
imamo nadzor nad tem, kdo popravlja, dodaja
komentarje in drugače spreminja naš dokument.

Slika 1: Izgled Excela v paketu MOWA zagnanega prek SharePoint strežnika
Gašper Kamenšek
predavatelj, MCAS
gasper.kamensek@kompas-xnet.si
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Microsoft Office

Namigi za hitrejše delo
V tem članku bi vam rad predstavil nekaj namigov za hitrejše delo z računalnikom.

na program z desno tipko miške in izberemo Pin
to Start menu. Ko pa želimo program odstraniti
iz start menija kliknemo na želeni program v
start meniju in izberemo Unpin.
Primer Izgleda v Windows 7:

Hitro tiskanje dokumenta
Če želite natisniti dokument, na primer Excel-ov
dokument, vam zaradi tega ni potrebno zagnati
programa Excel. Enostavno pojdite v mapo, kjer
se nahaja ta dokument, ga poiščite, kliknite z
desno tipko miške na ta document in izberite v
padajočem meniju Print ( Natisni ) in datoteka
se že tiska.
Primer videza v Windows 7:

Iskanje dokumenta za uporabnike
Windows 7

Primer izgleda v Windows XP:

Če se vam zgodi, da ste dokument shranili pa ne
veste točno v katero podmapo, je način, da ga
najdemo sledeč. Postavimo se v mapo (primer:
My Documents ), ki vsebuje podmape v keterih
je po vaših predvidevanjih skrit iskani dokument. V desnem zgornjem delu se nahaja polje
Search. V to polje vpišemo celotno ali le del
imena datoteke,ki jo iščemo. Kot boste opazili
se vam sproti kažejo datoteke rezultati iskanja.
Primer izgleda v Windows 7:

Dodajanje programa v Start Menu
V Start Meni želimo dodati program, ki ga pogosto uporabljamo. To naredimo tako, da kliknemo na Start meni, izberemo Programs, med
programi poiščemo želeni program, kliknemo
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Iskanje dokumenta za uporabnike
Windows XP
Če se vam zgodi, da ste dokument shranili pa
ne veste točno v katero podmapo, je način da ga
najdemo sledeč. Postavimo se v mapo (primer:

Windows
My Documents ), ki vsebuje podmape in v keterih je po vaših predvidevanjih skrit iskani dokument. Kliknete z desno tipko miške na mapo ter
izberete Search. Odpre se okno v katerega vpišete delno ali celotno ime datoteke, ki jo iščete.

Primer izgleda v Windows 7:

Primer izgleda v Windows XP:

Primer izgleda v Windows XP:

Hito pošiljanje datoteke po mailu
Poiščite datoteko, ki jo želite poslati po elektronski pošti, z miško pokažete na polje Send
to, odpre se padajoči meni
v katerem
Microsoft
Officeizberete
Mail Recipient. Odpre se vam okno za pošiljanje elektronske pošte v katarega samo vpišete
prejemnika/e elektronske pošte in kliknete
Send.

Darko Cencelj
MCP, MCDST
dare.cencelj@kompas-xnet.si

Prihajajoči tehnološki trend – digitalni vodiči
Ali bodo spletne aplikacije in aplikacije pametnih telefonov v prihodnosti zamenjale turistične vodiče? Večina založnikih hiš meni, da bodo
vodiči v tiskani klasični obliki še vedno ostali na
samem vrhu povpraševanja in uporabe, vendar
priznavajo, da jih bodo v prihodnosti vedno
bolj nadomeščale spletne rešitve ter aplikacije
pametnih telefonov in uporabnikom omogočali vedno več načinov dostopa do potovalnih
informacij. Prijatelji nam večkrat pripovedujejo
o uporabi turističnih vodičev, katerih strani obsegajo tudi do 300-500 strani informacij, res da
poglobljene in dodatno razširjeni z zemljevidi.

Vendar če pomislimo da takšen vodič tehta kar
nekaj sto gramov in ne nazadnje je še večjega
formata in ga s sabo tovorimo teden dni ali dva,
potem se kar hitro pomislimo na to, kako bi se
temu praktično izognili. Nočemo izgubiti informacij, kaj šele da bi se sami kje izgubili.
Generalni izvršni direktor Lonely Planet, Matt
Goldberg, založniške hiše, ki pokriva svet z več
kot 600 vodiči v 17 jezikih pravi: » Knjiga je
odlična tehnologija. Je izredno lahka, mobilna
ter baterije nikoli ne zmanjka«
Vedno več založniških hiš, turistične spletne
strani ter turistične agencije priznavajo, da po-
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SharePoint
nujajo vedno več svojih informacij dosegljivih
skozi spletu in podprtih z raznoraznimi aplikacijami za mobilne telefone. Namreč na tržišču se
najde vedno več pametnih mobilnih telefonov,
ki imajo možnost da te informacije pridobijo, jih
obdelajo ter posredujejo skozi razne aplikacije
uporabniku, ali celo da uporabljajo svojo bazo
podatkov in uporabnika le usmerjajo skozi potovanje.
Na tržišču je v zadnjem času izbira velika, cenovno so vedno bolj dostopni kot tudi sam
prenos podatkov ni več tako zelo drag. Današnja
tehnologija in rešitve so nam resnično ponujene
na dlani in ljudje jih vedno več izkoriščamo. Če
pomislimo na čase ko smo še brskali po knjigi,
razvijali zemljevide in spraševali ljudi ob poti,
najprej pomislimo kako zabavo in razburljivo je
to bilo, po drugi strani pa kadar nismo imeli pri
roki rešitve, smo bili za marsikatero informacijo
prikrajšani. Danes uporabimo pametni telefon
ali digitalni vodič kot naš informacijski sopotnik,
ki nas vedno postreže z najnovejšimi informacijami ter nas pripelje do želenega cilja. Seveda
ne pozabimo, da lahko brskanje po spletu ali
po aplikaciji traja tudi 10-krat dalj kot po knjigi,
in ne pozabimo, da smo vezani na moč signala,
baterije ter kvalitete telefona.
Tudi sam sem opazil, da mi je knjižni vodič in
zemljevid še vedno obvezna oprema in sicer

v tujini, kjer je pokritost s signali slabša, dražji
podatkovni prenosi in ne nazadnje dosegljivost energije za napajanje. Rad pa vedno več
posegam po tehnoloških rešitvah pridobivanja
podatkov preko spleta ali iz mobilnih aplikacij.
Navdušilo me je predvsem to, da lahko imam
večjo bazo informacij, navigacijske možnosti ter
ob tem priložnost poiskati dobre restavracije,
nakupovalna središča, bencinske postaje in vedno z aktualnimi odpiralnimi časi in seveda še
marsikaj. Trendi prihajajo in so že tukaj, zato jim
v našem podjetju želimo slediti, da pomagamo,
razvijamo in razmišljamo za naše stranke, da lahko svetujemo vpeljati rešitve, ki bodo dosegljive
ali preko spleta ali skozi mobilno telefonijo.
Marsikatero podjetje se odloča za izdelavo spletne strani ali postavitve bazne infrastrukture,
premalo pa se še zavedamo, da ogromno ljudi
že uporablja pametne mobilne rešitve in zakaj
jim potem nebi ponudili, to kar jim še manjka.
Podpora, nadzor in odlična varnost zagotavlja
brezskrbno pridobivanje informacij tako znotraj
podjetja kot tudi navzven. Oglasite se v pri nas
in z veseljem vam bomo pomagali najti primerno rešitev vašega problema.
Sven Štupica
predavatelj, MCAS
sven.stupica@kompas-xnet.si

SharePoint 2010 WorkFlow – naredite načrt
v Visiu 2010
Nova verzija Office paketa prinaša tudi boljšo
integracijo programa Microsoft Visio 2010 s
SharePoint Designer-jem 2010. V kolikor imate
Premium, boste lahko svoj delovni tok, ki ga
želite uporabiti na SharePoint portalu, načrtovali v Visi-ju, nato pa načrt uvozili v SharePoint
Designer 2010 in tam dodali logiko delovnemu
toku. Vse skupaj pa lahko nato uvozite tudi v
Visual Studio 2010, v kolikor potrebujete bolj
napredno logiko.
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Oglejmo si preprosto shemo nekega delovnega
toka:

SharePoint
Zgornjo sliko bi z lahkoto naredili tudi v Wordu,
njen namen pa je uporabniku vizualizirati potek
dela. Seveda nam je jasno, da uporabniku zgornja slika pove precej več, kot pa tale definicija iz
SharePoint Designerja (SPD):

Vsak delovni tok se
mora začetni s t.i.
»terminatorjem«, in
sicer imate v na voljo
Start in Terminate,
kot je razvidno iz slike
na levi. Med tema
operacijama pa določite različne akcije, ki
se izvajajo pod različnimi pogoji.
Oglejmo si še primer delovnega toka, narisanega v Visiu:

V prejšnjih različicah Office-a, si pač nismo mogli
pomagati drugače, kot da sta bili zgornja shema
in definicija med seboj popolnoma ločeni in si
s shemo delovnega toka nismo prav veliko pomagali. Sedaj pa lahko naredimo shemo, ki jo v
Visio-u izvozimo in nato uvozimo v SPD 2010.
Pri izdelavi novega diagrama v Visio-u izberemo
Home>FlowChart in nato Microsoft SharePoint
WorkFlow:

Ko je shema dokončana, jo moramo le še izvoziti
iz Visio-a in nato uvoziti v SharePoint Designer,
kjer bomo dodali še logiko.
Diagram izvozimo tako, da na traku kliknemo
Process in nato izberemo Export:

Ob izvozu nam Visio najprej validira celoten
delovni tok in, v kolikor ni napak, dobimo kot
rezultat datoteko .vwi (Visio Workflow Interchange), ki jo lahko uvozimo v SPD.

Ko odpremo nov diagram, lahko na levi strani
opazite orodjarno, kjer so vsi ukazi razdeljeni v
tri osnovne skupine:

Uroš Žunič
MCP, MCAD, MCPD, MCTS, MCT
uros.zunic@kompas-xnet.si
50353 SharePoint 2010 Overview (IT Pro)
2-4.6.2010
SharePoint 2010 Bootcamp

14-18.6.2010
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SharePoint

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010
Po izidu vsake nove različice produkta je potrebno razmisliti tudi o nadgradnji obstoječe ali pa
postavitvi nove, ob bok stari različici. Prav tako,
je ptrebno sedaj, ko je izšla verzija SharePoint
Serverja 2010 premisliti, na kakšen način se lotiti prenove obstoječega portala na verziji 2007.
Pri nadgradnji je zelo pomembno upoštevati vse
korake, ki jih zajema nadgradnja in to so:
1. Učenje, kjer je zelo pomembno, da ugotovimo ali zahteve, ki jih ima nova programska
oprema, ustrezajo strojni in programski opremi,
ki jo imamo na voljo. V tem koraku nadalje ugotovimo, kateri od možnih načinov nadgradnje je
za nas najbolj ustrezen. Ko se odločimo, katera
od metod nam najbolj ustreza, lahko iz tega
dobimo tudi podatek, koliko časa bodo naši podatki nedostopni in na kakšne težave lahko pri
tem naletimo.
2. Naslednji izmed korakov je seveda priprava, v
katerem si naredimo posnetek stanja. V tem koraku ugotovimo, katere prilagoditve, ki smo jih
vpeljali skozi čas, ne ustrezajo novi verziji in jih
je treba nadomestiti z novimi oz popravljenimi.
3. V fazi testiranja si postavimo testno okolje.
Najbolj realne rezultate testiranja dobimo, če za
tesitno nadgradnjo uporabimo kar prave podatke. S tem lahko najbolje ocenimo izbrano metodo nadgradnje in tudi ugotovimo, do kakšnih
težav lahko pri tem naletimo.
4. V koraku implementacije pripravimo novo
okolje in namestimo vse tiste prilagoditve, ki
smo jih imeli v starem okolju, zato da bi nadgradnja potekala brez težav. V tem delu lahko
nadzorujemo napredek nadgradnje in poskušamo minimizirati nedostopnost.
5. Ko je nadgradnja končana, nam ne preostane
drugega, kot da preverimo, če so vsi podatki na
svojem mestu in dostopni uporabnikom. Odpravimo morebitne napake, ki so se pojavile pri
procesu nadgradnje.
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Spoznali smo korake, ki jih je dobro upoštevati
pri procesu nadgradnje. Ko imamo pripravljeno
vso potrebno dokumentacijo za postopek nadgradnje, se lahko lotimo namesitve novih strežnikov. Novi strežniki morajo seveda zadostovati
minimalnim potrebam po strojni in programski
opremi. SharePoint strežnik ne podpira namestitve na Windows Server 2003, zato morate
nujno uporabiti Windows Server 2008 x64 ali
pa Windows Server 2008 R2. Dodatne zahteve
pri strojni opremi so, da imate vsaj 8 GB RAM-a
in pa 80 GB prostora na disku. To velja za strežnike na katerih bo nameščen SharePoint Server
2010. Za bazo podatkov, pa morate imeti na voljo SQL strežnik. SharePoint Server 2010 lahko
uporablja SQL Server 2005 ali pa SQL Server
2008, v obeh primerih pa morata biti 64 bitna.
Ko imamo vse našteto na voljo, se lahko lotimo
namestitve SharePoint strežnika, ki pa sem jo
bolj podrobno opisal v prejšnji številki Pike, tako
da bom ta del tokrat izpustil.
Metode, ki vam jih ponuja SharePoint Server za
nadgradnjo so sledeče:
•

In-place Upgrade

•

Database Attach

In-place Upgrade deluje po principu, da na
obstoječo SharePoint farmo namestite novo
različico strežnika. Ob procesu namestive se posodobijo tudi baze podatkov in vse prilagoditve.
Torej v tem primeru nimate veliko dela, saj vam
ni treba ponovno nastavljati celotne farme, ker
se vse nastavitve ohranijo.
Bolj zahteven in zanimiv je pristop, ko se odločite za način nadgradnje Database Attach. V
tem primeru se predvideva, da vaša obstoječa
farma ne zadostuje minimalnim zahtevam po
programski ali strojni opremi in se odločite za
postavitev SharePoint 2010 Serverja na novih
strežnikih. V primeru, da se odločite za tak način nadgradnje, pa morate vse prilagoditve in

SharePoint
nastavitve, ki ste jih imeli na stari farmi, ročno
prenesti in jih nastaviti ponovno.
Koraki, ki vas čakajo pri tem postopku pa so:
1.

Postavitev nove SharePoint 2010 farme.

2.

Naredite nov Web Application na katerem
boste postavili nov portal v SharePoint
2010 okolju, np http://testupgrade

3.

Naredite SQL backup WSS_content_intranet baze na SharePoint 2007 farmi.

4.

Prenesete bazo ročno na nov SQL strežnik
in naredite restore.

5.

Na SharePoint 2010 zaženete SharePoint
2010 Management Shell in vpišete naslednji ukaz:

•

Test-SPContentDatabase –Name
WSS_Content_intranet –WebApplication
http://testupgrade

6.

Ukaz vam vrne analizo vaše baze podatkov
iz katere je razvidno ali bo nadgradnja
uspela ali ne.

7.

Proces nadgradnje lahko zaženete z ukazom

•

Stsadm –o addcontentdb –url
http://testupgrade –databasename
WSS_Content_intranet

8.

V Centralni Administraciji lahko, v kategoriji Upgrade and Migration, kliknite na link
Check upgrade status, kjer se vam izpišejo
vsi podatki ki so povezani z nadgradnjo
vaše baze. V ukazni vrstici pa se prikaže
tudi potek nadgradnje, kjer lahko spremljate trenutno stanje.

9.

Ko je proces nadgradnje končan, lahko
dostopate do vašega starega portala na
SharePoint 2010 strežniku. V tem koraku
boste opazili, da ne glede na to, da je bila
nadgradnja uspešno zaključena, še vedno
vidite izgled, ki je značilen za SharePoint
2007.

10. Vse kar morate potem še narediti je, da
si v Site Actions meniju izberete možnost
Visual Upgrade in pridobili boste vse funkcionalnosti in izgled, ki vam jih ponuja SharePoint 2010.
Voilà. Uspešno ste nadgradili SharePoint 2007
na SharePoint 2010.
Če imate dodatna vprašanja v povezavi z nadgradnjo SharePoint 2007 ali pa potrebujete
nekoga, ki bo to storil za vas, ste prišli na pravo
mesto. Pokličite nas in dogovorili se bomo za
obisk pri vas.
Robi Vončina, uni.dipl.ekon.
MCT, MCSA, MCP, MCTS
robi.voncina@kompas-xnet.si
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Windows

Microsoft Deployment Toolkit 2010 Update 1
Windows Automated Installation Kit (Windows
AIK) je skupina brezplačnih orodij in dokumentacije, potrebnih za implementacijo samodejne
namestitve Windows operacijskega sistema.
Težava teh orodij je, da so med seboj ločena
in jih kot taka tudi uporabljamo. Tako imamo
npr. na voljo Windows System Image Manager
(Windows SIM), s pomočjo katerega lahko sestavimo xml datoteko, potrebno za samodejno
namestitev Windows OS-a. Dodano imamo
zraven še ImageX – orodje, ki ga potrebujemo,
ko želimo zajeti sliko referenčnega računalnika;
pa seveda DIMS – aplikacija, namenjena posodabljanju zajetih slik; WinPE – zagonsko okolje,
namenjeno,…
Problem ločenih aplikacij je vedno enak – če
jih ne potrebujemo res nujno, se jih ne bomo
učili in jih posledično ne bomo uporabljali pri
svojem delu. Tega problema se je Microsoft
lotil z orodjem, imenovanim Microsoft Solution
Accelerator for Business Desktop Deployment
(BDD). BDD je predstavljal prvo skupino integriranih orodij, ki je administratorjem s pomočjo
natančnih navodil in dokumentacije olajšala nameščanje Windows Vista OS-a ter Office 2007
na računalnike. V prvih različicah je bil BDD
namenjen nameščanju Windows XP, z različico
BDD 2007, pa je bila dodatno na voljo Windows
Vista ter Office System 2007. BDD 2007 je kmalu
zastarel in nadomestil ga je Microsoft Deployment Toolkit 2008. MDT 2008 je omogočal
nameščanje tako Windows Vista, Windows XP,
Windows Server 2003 ter Windows Server 2008
kot tudi Office 2003 in Office 2007.
Letos smo dobili MDT 2010, ki nam je prinesel
podporo za Windows 7 ter Windows Server
2008 R2. MDT 2010 lahko po novem upravljamo
s pomočjo PowerShell-a, kar nam bo omogočilo
avtomatizacijo prenekaterih, drugače dolgih,
opravil.»import-module.\MDTDB.psm1« razširi PowerShell za dodatnih 69 ukazov (npr.:
Clear-MDTComputerAdministrator – odstrani
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vse administratorje). Kmalu pa že lahko pričakujemo novo posodobitev – MDT 2010 Update 1,
ki nam bo prinesla podporo za Microsoft Office
2010. MDT 2010 Update 1 pa ima izboljšano
tudi podporo za BitLocker, saj po novem ob
osvežitvi računalnika ne bo potrebno odstraniti
BitLocker zaščite.
MDT 2010 za polno delovanje potrebuje še
Windows AIK 2.0 ter User State Migration Tool
(USMT) 4.0. Namembnost prvega smo že omenili, USMT pa je orodje, ki ga bomo uporabili pri
avtomatizaciji prenosa uporabniških podatkov
pred in po namestitvi novega sistema. USMT
4.0 prinaša podporo za hard-link migracijo, ki
bo čas nadgradnje novega sistema (v kolikor se
uporabniški podatki pred in po namestitvi nahajajo lokalno) zmanjšala od nekaj minut pa vse
tja do nekaj ur. Hard-link migracija namreč poskrbi za to, da pred namestitvijo novega sistema
na isti računalnik ne rabimo kopirati podatkov
na začasno lokacijo in po namestitvi nazaj, pač
pa jih lahko ohranimo na disku.
Preden se lotite nameščanja Windows 7 in
Office 2010 vam svetujem, da pregledate vsaj
»Getting Started« del MDT dokumentacije, ki je
shema z bližnjicami do ustrezne dokumentacije
od začetka (priprava MDT-ja) pa do konca uspešne namestitve Windows in Office paketa.

Jože Markič
MCDST, MSBS, MCSA, MCSE, MCITP, MCTS,
MCT. MCAS Instructor, MOS MI
joze.markic@kompas-xnet.si

Razvoj

Visual Studio 2010, kot Visual Studio 2008
Pozdravljeni zvesti bralci revije Pika!
Tisti, ki ste bolj v svetu pisanja programske kode,
predvsem znotraj .Net okolja, vam je prav gotovo znano, da je Microsoft v zadnjih nekaj tednih
izdal pravo malo morje novosti. Ena izmed teh
novosti je prav gotovo tudi nova različica razvojnega okolja Microsoft Visual Studio 2010.
Visual Studio 2010 je na voljo v več različicah
(Professional, Premium, Ultimate, Test Professional) in izbrati tisto, ki bi nam najbolj ustrezala
res ni težko. Za katerokoli izmed verzij VS2010
se že odločite pa boste kaj kmalu videli, da je
poleg številnih tehničnih izboljšav sedaj spremenjen tudi sam UI, torej uporabniški vmesnik
omenjenega orodja.
VS 2010 ima uporabniški vmesnik, ki temelji na
tehnologiji WPF (Windows Presetnation Foundation). Zaradi tega uporabniški vmesnik deluje
bolj »čist«, kar daje tudi bolj prijetnejši občutek
za delo. Vendar pa je, tako kot vse novosti, tudi
ta dobila svoje privržence, ki jih nov izgled ne
moti in tiste, ki jim je bil UI predhodne različice
(Visual Studio 2008) čisto všeč, predvsem pa so
ga bili navajeni.
No, nobena novost sicer ni, da preko možnosti
»Tools -> Options …«, lahko VS2010 prilagodimo svojemu načinu dela (spremenimo npr.
velikost pisave, barva komentarjev in ostalih
komponent, bljižnice do posameznih funkcionalnosti, itd.). Vendar pa predvsem za področje
barvnih shem, ki določajo temo (izgled) VS2010
potrebujemo kar nekaj klikov.

Zaradi nezadovoljstva glede privzetega izgleda
je sedaj na voljo t.i. vtičnik za VS 2010, ki vam
omogoča spreminjanje, urejanje, izvoz in uvoz
različnih barvnih shem za vaš vmesnik.

Slika 2: Enostvno spreminanje barvne sheme vmesnika, po
namestitvi vtičnika, z enim klikom lahko naš VS2010 izgleda
kot 2008 (»dobro staro okolje, ki ga poznamo in nam je
domače«)

Omenjen vtičnik si lahko prenesemo in namestimo iz sledeče povezave:
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.
co m /e n - u s / 2 0 cd 9 3 a 2 - c 4 3 5 - 4 d 0 0 - a 7 9 7 499f16402378
Na sledeči povezavi imamo še podrobnejša navodila o omenjenem orodju:
http://blogs.msdn.com/visualstudio/
archive/2010/01/04/changing-visual-studio-scolor-palette.aspx
Anton Šivic
MSP, MCP, MCTS, MCPD
tone.sivic@kompas-xnet.si

6235 Implementing and Maintaining
Microsoft (SSIS) SQL Server 2008 Integration
Services
16-18.6.2010
SQL delavnica za začetnike

22-23.7.2010

SQL delavnica za razvijalce

28.-30.6.2010

Slika 1: privzeta VS2010 tema (temno sivo – moder odtenek)
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Razvoj

Visual Studio 2010 Post Deployment Action v
Office 2010 Customization Projektih
Zagon poljubne kode, ki se zažene po zagonu namestitvernega čarovnika je v VS 2010 sila enostaven. V tem primeru si bomo pogledali kako
v trenutku, ko se aplikacija namesti, odstrani
ali posodobi, zaženemo poljubno C# kodo. Kot
instalacijsko tehnologijo bomo uporabili ClickOnce, tip aplikacije, ki jo bomo namestili pa bo
dodatek za program Office 2010.
Prva stvar,ki jo moramo narediti je, da našemu
že obstoječemu projektu dodamo nov projekt
tipa Class library. V tem projektu naredimo nov
razred v katerega vstavimo povezavo do sledečih imenskih prostorov (v primeru, da ciljamo
na .net 4.0 platformo) :
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerTools

ga projekta in izvozimo namestitveno ClickOnce
aplikacijo na lokacijo (naprimer) c:\publish.
Na lokaciji publish nas najbolj zanima datoteka,
ki predstavlja Deployment Manifest (.vsto) kjer
je zapisana lokacija »application manifesta« in
verzija programa.
Zadnji korak, ki ga moramo opraviti, da se bo
vsebina našega assemblija izvedla ob različnih
fazah nameščanja programa je, da odpremo
datoteko s končnico .manifest (Application manifest), ki se nahaja znotraj direktorija »Application files«, s katerikolim urejevalnikom besedila
in dodamo sledečo xml sekcijo:
<vstav3:postActions>
<vstav3:postAction>
   <vstav3:entryPoint class=«naš assembly«>
<assemblyIdentity name ="ime razreda"

System.IO

version=«1.0.0.0« language="neutral"

V primeru, da uporabljamo .net verzijo 3.5,
uporabimo drugi verziji prvih dveh knjižnjic.
Zamenjamo jih z:
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v10.0
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerTools.v10.0

Nato mora naš razred implementirati vmesnik
IAddInPostDeploymentAction. Vsa koda ki, jo
želimo izvajati, se mora nahajati v funkciji Execute. Implementiramo torej naslednjo funkcijo:
Public void Execute(AddInPostDeploymentActionArgs args)
{//koda…}

Najbolj uporabna lastnost, ki se nahaja v argumentu tipa AddInPostDeploymentActionArgs je
InstalationStatus, ki lahko zavzema naslednje
osnovne vrednosti: InitialInstall, Update, Rollback, Uninstall. Preko tega parametra se torej
znotraj funkcije vprašamo v kateri fazi se trenutno nahajamo.
Ko v metodo Execute vstavimo kodo, ki jo želimo
izvesti, izberemo opcijo publish našega glavne-
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processorArchitecture "msil">
</vstav3:entryPoint>
</vstav3:postAction>
</vstav3:postActions>

Ukaz dodamo takoj za sekcijo </vstav3:update>.
Ker smo naredili spremembo v manifestu ga
moramo ponovno podpisati zato uporabimo
kar začasni ključ ».pfx«, ki nam ga je VS 2010
zgeneriral poleg našega projekta. Za podpis
uporabimo orodje mage.exe, ki ga najlažje
zaženemo preko Visual Studio Command
Prompta:
mage –sign »lokacija manifesta« –certfile »lokacija pfx kljuca«

(Ker smo ponovno podpisali Application manifest, ne smemo pozabiti enako storiti še z Deployment manifestom.)
Jernej Gorički
MCP, MCAD.NET, MCT
jernej.goricki@kompas-xnet.si

Photoshop

Kako ustvariti bleščeče gumbe v Photoshopu
S popularnostjo sodobnih uporabniških vmesnikov se velikokrat pojavi potreba ali želja po
bleščečih elementih na spletnih straneh in znotraj aplikacij – najsibodo to namizne aplikacije,
aplikacije za mobilne naprave ali pa samo spletne strani. V tem članku si bomo ogledali, kako
lahko izdelamo prilagodljiv slog za uporabo na
več različnih predmetih.

Sedaj dodamo še efekt Bevel and Emboss, pri
katerem nastavimo naslednje nastavitve:
•

Size: 2px

•

Highlight Mode Opacity: 100% (bela)

•

Shadow Mode Opacity: 37% (črna)

Za začetek ustvarimo nov, prazen dokument
s prozornim ozadjem (uporabljal bom primer
200×100px, ne pozabite spremeniti Background
Contents na Transparent). V tem dokumentu
uporabim Rounded Rectangle orodje in narišem
poljubno velik lik s poljubno zaobljenimi robovi
in barvo. Naj bo tip risbe vektorski lik, da bomo
lahko preoblikovali lik, ko je že narisan.

To bo naša osnovna oblika, na kateri bomo
osnovali naš slog. Začnemo najprej s prelivom,
s katerim bomo zatemnili spodnji del gumba.
Dodamo nov Gradient Overlay efekt na tem
sloju in s privzetim prelivom (črna proti beli) nastavimo Blend Mode na Linear Burn in Opacity
na 33%:

Dodamo še Stroke efekt, da narišemo še črto
okoli gumba, za dodaten kontrast, nastavitve pa
nastavimo naslednje:
•

Size: 1px

•

Blend Mode: Normal

•

Opacity: 60% (črna)
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Photoshop
S tem smo zaključili slog za podlago našega
gumba; če ga želimo shraniti, lahko izberemo
trenutno plast v dokumentu in odpremo Styles
panel (v Windows menuju) ter kliknemo ikono
za vnos novega sloga, kjer vnesemo ime tega
sloga:

Edino, kar še ostane na tej točki, je to, da dodamo besedilo nad obe plasti in s tem zaključimo
izdelavo gumba:
S tem smo shranili slog za uporabo na drugih
oblikah. Manjka torej še napis in sij na gumbu.
S pomočjo Pen Toola narišemo podoben lik nad
našim osnovim likom, kot je prikazano na sliki:

S tem smo dosegli dva uporabna stranska učinka: če smo ustvarili osnovno plast, na kateri stoji
naš slog, v obliki vektorskega lika, lahko barvni
odtenek gumba spremenimo s preprosto zamenjavo barve tega lika. Slog pa prav tako deluje
na poljubnih oblikah, kjer nas v takem primeru
omejuje le naša domišljija:
Barvo tega lika spremenimo v belo, potem pa
nastavimo naslednje nastavitve za to plast:
•

Blending Mode: Screen

•

Opacity: 33%

Desno kliknemo na to plast in v kontekstnem
menuju izberemo opcijo Create Clipping Mask.
S tem smo sij obrezali s pomočjo oblike pod njo,
kar omeji vpliv samo na vidne dele osnove našega gumba:

Seveda se pa tu zgodba ne konča – slogi za plasti
so zelo uporabni za avtomatizacijo apliciranja
konsistentnega izgleda na raznih elementih na
strani, ker nam prihranijo ogromno časa, ko
oblikujemo posamezne elemente. Eksperimentirajte z različnimi kombinacijami slogov in sami
najdite svoje prilubljene kombinacije!
Klemen Slavič
MCP, MCTS, MCPD, MCT, ACE
klemen.slavic@kompas-xnet.si
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Windows

Taskkill
V prejšnji številki Pike smo si ogledali ukaz TASKLIST, ki nam pride prav, če pri roki nimamo
programa PSLIST (ki je del o rodij Sysinternals).
Prav tako,kot lahko uspešno kombiniramo
uporabo PSLIST s PSKILL , lahko poleg ukaza
TASKLIST uporabimo TASKKILL.
Le ta nam omogoča, da iz ukazne vrstice na silo
končamo program, ki ustreza določenim kriterijem.
Oblika ukaza je
TASKKILL [/S system [/U username [/P [password]]]
{ [/FI filter] [/PID processid | /IM imagename] } [/F] [/T]

Program, ki ga želimo na silo prekiniti,
specificiramo z enim od parametrov stikal /FI,
/PID ali /IM
S stikalom /PID določimo identifikacijsko
številko procesa (ProcesID)
z /IM podamo ime procesa (ImageName)
/FI pa določa Filter skupine procesov, ki
ustrezajo določenemu kriteriju.

SERVICES - po imenu servisa
WINDOWTITLE - po imenu okna,znotraj
katerega proces poteka

Operatorji, s katerimi zgornje filtre primerjamo
z dejanskimi vrednostmi, pa so:
EQ (enak), NE (različen), GT (večji), LT (manjši),
GE (večji ali enak), LE (manjši ali enak)
S stikalom /F določimo,da želimo končati
proces nemudoma in za vsako ceno, z /T
pa,da želimo končati ta proces in vse druge,ki
izhajajo iz njega
Seveda pa lahko TASKKILL poženemo tudi na
oddaljenem sistemu s pomočjo stikala /S, uporabniško ime in geslo pa določimo z /U in /P
Pa si oglejmo še par primerov
TASKKILL /PID 123 /PID 345
TASKKILL /IM notepad.exe
TASKKILL /FI »IMAGENAME eq note*«

Filter določimo z imenom kriterija,operatorja in
vrednosti ,ki podrobneje specificirajo proces,ki
ga želimo zaustaviti.

Aleš Lipušček
administrator, MCP
ales.lipuscek@kompas-xnet.si

Filtriramo lahko po
IMAGENAME - imenu procesa

Kmalu!

STATUS - statusu,ki je lahko RUNNING ali

10266 Programming with C# using Microsoft®
.NET Framework 4

NOT RESPONDING
PID - identifikacijski številki procesa
SESSION - številki seje
CPUTIME - porabljenem procesorskem času v
obliki hh:mm:ss
MEMUSAGE - količine porabljenega delovne
ga spomina v Kb
USERNAME - uporabniškem imenu lastnika
procesa
MODULES - imenu uporabljene dinamične
knližnice

10265 Developing Data Access Solutions with
Microsoft® Visual Studio® 2010
10263 Developing Windows® Communication
Foundation Solutions with Microsoft® Visual
Studio® 2010
10264 Developing Web Applications with
Microsoft® Visual Studio® 2010
10267 Introduction to Web Development
with Microsoft® Visual Studio® 2010
10262 Developing Windows® Applications
with Microsoft® Visual Studio® 2010
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Zanimivo

Obisk Silicijeve Doline
Strokovna ekskurzija študentov višjih letnikov
Fakultete za računalništvo in informatiko, ki ga
je finančno podprlo tudi podjetje Kompas Xnet
Silicijeva Dolina se nahaja v severni Kaliforniji
oziroma bolj natančno leži na jugu območja, z
imenom San Francisco Bay Area. Ker v osnovi
ne gre za geografski pojem ampak za skovanko,
ki si jo je leta 1971 izmislil Ralph Vaerst, jo na
zemljevidu v resnici predstavlja dolina Santa
Clare, vlogo osrčja oziroma glavnega mesta pa
igra San Jose. Vse večje število visoko tehnoloških podjetij ter vlagateljev tveganega kapitala,
ki so sledili vzoru podjetja Hewlett Packard, ki je
med drugim prvo podjetje ustanovljeno na tem
področju in katerega rojstno garažo sedaj krasi
velika bronasta spominska plošča z naslovom
»Birthplace of Silicon Valley«, je botrovalo k
nastanku te prispodobe.
Silicijeva Dolina tako predstavlja neke vrste
Meko oziroma sveto mesto, čigar, s tranzistorji
tlakovano romarsko pot, bi moral vsak računalničar obiskati najmanj enkrat v življenju.
Četrtek, 1.4.2010
Po jutranjem pranju perila smo se odpravili v
Palo Alto na obisk start up podjetje Noovo. Tam
nas je sprejel soustanovitelj Andrej Nabergoj, s
katerim smo predebatirali naše poglede o prihodnosti socialnih mrež na internetu in splošno
o nadaljnjem razvoju interneta samega. Za tem
smo se sprehodili po Palu Altu, kjer smo videli
podstrešje na katerem je imel Google prve poslovne prostore. Na enem izmed bližnjih trgov
pa smo si ogledali tudi zanimivo skulpturo sestavljeno iz samih matičnih plošč.
Po kosilu smo se odpravili proti Microsoft
Techonogy Centru, kjer so nas sprejeli v konferenčnem centru (na tem mestu dovolite, da
se zahvalim g. Oliverju Zofiču iz Microsofta, ki
je obisk omogočil). Vsi trije gostitelji so bili zelo
prijazni in odprti na vprašanja. Pogovorili smo
se o prihodnjih produktih in smernicah v razvoju
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Microsoftovih programov. Pobližje smo si ogledali še njihovo opremo, ki jo uporabljajo za raziskovanja, med drugim tudi Microsoft Surface.
Naslednja posotjanka je bila 367 Addison Avenue, Palo Alto - rojstna hiša Silicijeve Doline. Ob
hiši je garaža v kateri sta David »Dave » Packard
in William »Bill » Hewlett skovala prvi HP-jev
izdelek.
Na poti proti San Franciscu smo se ustavili še
v Tesla Motors, enemu najbolj znanih proizvajalcev električih avtomobilov. Na žalost nismo
dobili testne vožnje, smo se pa lahko usedli v
enega od razstavljenih avtomobilov.

Jernej Gorički
MCP, MCAD.NET, MCT
jernej.goricki@kompas-xnet.si

Kolofon
Izdaja
Kompas Xnet
Stegne 7
1000 Ljubljana
01 5136 990
Telefon:
01 5136 999
Fax:
Email:
info@kompas-xnet.si
Web: http://www.kompas-xnet.si

Direktorica:
Branka Slinkar

Urednik in oblikovalec:
Klemen Slavič

Člani uredništva:
Rok Bermež
Dare Cencelj
Jernej Gorički
Aida Kalender Avdić
Gašper Kamenšek
Aleš Lipušček
Jože Markič
Tone Šivic
Sven Štupica
Robert Vončina
Uroš Žunič

Finiš je naporen 
Rok
Prišla je v modrem
Uroš
Ljubo doma ….
Jernej
Pakirata čez lužo
Rok in Jože
Skrbita za kondicijo
Aida in Daša
Vedno je pohvaljen
Gašper
Piše pojasnila in razlage
Robi
Pri vsem pomaga
Mojca
Naroča mu b.p.
Aleš
Z mladički so skrbi
Klemen
Rad nas obišče
Gregor
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