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Uvodnik

Dragi prijatelji,
Jesen je hitro in odločno zakorakala v naše kraje,
z vsem, kar dobrega in slabega prinaša: okusno
grozdje, sladki kostanj in mošt ter vedno krajši
dnevi, megla in mraz.

Vaš IT “outsourcing” partner
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Verjamem, da se po malem že veselimo bližajočih se praznikov, ki bodo polni radostnega
vznemirjenja, veselih pričakovanj in drobnih
presenečenj.
Do takrat pa nas čaka še gora nalog, ki jih bomo
morali opraviti in zaključiti celo vrsto projektov.
Da bo šlo delo lažje od rok in bomo bolj uspešni,
predvsem pa bolj učinkoviti, vam priporočamo,
da se na prihajajoče obveznosti dobro pripravite. Dobro poznavanje orodij, s katerimi delate,
je zagotovilo, da vam bodo ta orodja tudi v
resnici služila. Triki in bližnjice, ki vam jih na tečajih odkrivajo naši predavatelji, pa so ključ do
vašega uspeha.
Zato vas prisrčno vabim, da se nam pridružite na
katerem od izobraževalnih programov. Znanje,
ki ga boste pridobili, boste takoj lahko prenesli v
svojo delovno prakso. Vloženi čas in trud se vam
bosta obrestovala v izjemno kratkem času.
Sodobne tehnologije in vrsta zmogljivih orodij
zagotavljajo rešitve, ki skupaj z znanjem zaposlenih bistveno pripomorejo k urejeni dokumentaciji, organiziranim delovnim procesom,
boljšemu pretoku informacij in večji učinkovitosti v prav vsakem podjetju.
Zahtevajte podrobnejše informacije, ko boste
želeli z boljšo izkoriščenostjo IT tehnologije povečati konkurenčnost vašega podjetja.
Tudi SharePoint sodi med orodja, ki močno
pripomore k večji učinkovitosti, saj odlično dopolnjuje celotno vašo »pisarno«. V sodelovanju
z Excelom, Wordom, Outlookom in ostalimi programi paketa MS Office boste z lahkoto dosegli
odlične rezultate.
Ker je SharePoint ena od naših specializacij,
za katero imamo odlične strokovnjake, želimo
na tem področju dati nekaj več. V sodelovanju
z Microsoft Slovenija pripravljamo osrednji

letošnji dogodek, ki bo posvečen izključno tej
tehnologiji. In do takrat je le še nekaj dni, zato
ne oklevajte.
SharePoint 2010 dnevi
Ljubljana, 16. In 17. november 2010
Od vrhunskih strokovnjakov boste izvedeli vrsto
zanimivih tehničnih informacij in praktičnih napotkov ter spoznali dobre prakse.
Dovolite, da vas ponovno opozorimo, da so
odlični izobraževalni programi le eno izmed
štirih ključnih področij v našem podjetju. Ostale
storitve, ki jih opravljamo, pa so še:
• infrastrukturne rešitve: sistemska integracija, upravljanje računalniške infrastrukture
in omrežij, varnost v IT. V sklopu sistemske
administracije izvajamo tudi pomoč končnim
uporabnikom na delovnem mestu ali na daljavo - helpdesk, ki pa jo lahko naročite tudi kot
samostojno storitev.
• razvoj aplikacij: že vrsto let izvajamo sodobne poslovne in spletne aplikacije, ki našim
naročnikom rešujejo specifične poslovne potrebe. Vsako naročilo je svojevrsten izziv, saj
gre za povsem butične rešitve. V letošnjem
letu smo za to področje prejeli posebno
Microsoftovo priznanje.
• SharePoint: svetujemo, implementiramo,
nadgradimo, prilagodimo, vzdržujemo …
Kot IT »outsourcing« partner smo na trgu prisotni že preko 10 let in imamo nedvomno bogate
izkušnje. Ko boste iskali zanesljivega partnerja,
ki vam lahko zagotovi vrhunske strokovnjake in
odlične rešitve, nikakor ne morete mimo naše
ponudbe. Ko boste želeli svoje skrbi za nemoteno delovanje IT infrastrukture predati v strokovne roke, je Xnet vaša odlična izbira. Trudimo
se, da vaša pričakovanja ne samo izpolnimo,
temveč presežemo. Samo znanje je merilo naše
uspešnosti.
Prepričajte se sami, ne bomo vas pustili na cedilu.
Branka Slinkar
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Matrične funkcije, 2. del
V zadnji Piki smo spoznali funkciji MATCH in
INDIRECT in pokazali, kako lahko delujeta v
povezavi s funkcijo Vlookup. Tokrat bomo spoznali funkcijo FREQUENCY. Preden si ogledamo
sintakso in delovanje funkcije same, si oglejmo
situacijo, v kateri bi nam funkcija prišla prav.
Recimo, da imamo seznam oseb, kjer ima vsaka
oseba v polju delovna doba napisano delovno
dobo v letih. Sedaj bi radi dobili število oseb po
intervalih, torej koliko oseb ima od 0 do 7 let
delovne dobe, koliko od 8 do 15 itd.. Lahko bi si
pomagali s funkcijo Countif, še hitreje bi prišli
do rešitve z uporabo vrtilne tabele, obstaja pa
še tretji način, funkcija FREQUENCY. Oglejmo si
najprej sintakso funkcije FREQUENCY.
Sintaksa: =FREQUENCY(data_array,bins_array)
• Data array vrednost, katerih frekvence pojavljanja nas zanimajo
• Bins array območje, v katerem imamo
definiranega šifranta bodisi s posameznimi
vrednostmi bodisi z intervalnimi vrednostmi.
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Oglejmo si to v našem primeru, ki je orisan na
naslednji strani.
Prvi korak bi zavzel označitev celic, kjer želimo
rezultate, torej celic T5:T15. Zatem preko gumba fx v vnosni vrstici ali bližnjice na tipkovnici
(SHIFT + F3) pokličemo funkcijo FREQUENCY.
V čarovniku kot območje, kjer so naši podatki (Data array), podamo vse delovne dobe v
našem seznamu (brez naslovne vrednosti). V
polje, kjer so naše razvrstitve, podamo celice
S5:S15. Izgled našega čarovnika po tem koraku
kaže slika spodaj:

V argumentih verjetno opazite dolarski znak. S
tem smo zaklenili območja in se pri vnosu v več
celic ne bodo premikala.

besedami: če v originalnem območju neko vrednost popravimo, se popravi tudi v transponiranem območju.

Vnos funkcije potrdimo s kombinacijo tipk
CTRL+SHIFT+ENTER! Če se vam to zdi čudno,
preberite članek v prejšnji Piki, kjer smo se dotaknili tudi te teme.

Sintaksa: =TRANSPOSE(Array)

Prav tako omenimo, da napis, kot smo ga vstavili
v bins array, sedaj omogoča frekvence znotraj
intervalov. Desno od številke 0 bodo sedaj vsi,
ki imajo 0 let delovne dobe. Pri številki osem bo
številka pravzaprav povedala, koliko je oseb z
delovno dobo višjo od 0 let ter manjšo ali enako
8 let in tako dalje.
Opozoriti gre še na dejstvo, da je uporaba
funkcije FREQUENCY omejena na iskanje pojavljanj številskih vrednosti, ne besedilnih.
Torej v nekem območju ne moremo s funkcijo
FREQUENCY preveriti, kolikokrat se nek zapis, ki
ni številka, pojavlja!
Naslednja funkcija je funkcija TRANSPOSE.
Funkcija ima pravzaprav enak namen kot ukaz,
ki ga poznate in ga najdemo v opcijah posebnega lepljenja. Medtem, ko je namen enak,
njeno delovanje ni. Ko enkrat transponiramo
neko območje z uporabo posebnega lepljenja,
ugotovimo, da med prilepljenimi vrednostmi
ter originalnim območjem ni več povezave. Če
za transponiranje uporabimo funkcijo TRANSPOSE, sta območji povezani oziroma z drugimi

• Array celice, ki jih želimo transponirati
Oglejmo si primer. Imejmo tabelo v Excelu:

Želimo narediti poštevanko in v ta namen želimo
številke v stolpcu A ponoviti še v celicah B1:K1 v
vrstici 1. V ta namen moramo najprej označiti
območje, kamor želimo zapisati vrednosti. T.j.
območje celic B1:K1. Zatem zapišemo funkcijo
=TRANSPOSE(A2:A11) ter vnos potrdimo s kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+ENTER! S tem smo
postopek končali. Opozoril bi še na dejstvo, da
mora biti tukaj območje, ki ga označimo na začetku, enakih dimenzij (enako število celic, nasprotno število vrstic in stolpcev), ker drugače
funkcija ne bo delovala pravilno!
Gašper Kamenšek
gasper.kamensek@kompas-xnet.si
MCP, MOS, MOS, MCTS Project 2007
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Project 2010 – VELIKE SPREMEMBE
MS Project 2010 je sigurno najpomembnejša
in najbolj revolucionarna verzija programa v
zadnjem desetletju. Poleg uvedbe trakov v sam
uporabniški vmesnik in vseh malih novosti, je
Microsoft skoraj neločljivo povezal MS Project
z njihovim trenutnim paradnim konjem, t.j. SharePoint...
Kar nekaj let je že minilo odkar je MS Project
95 kot prva verzija, ki je bila izdelana z Office
meniji, prišla na police. Vsemu navkljub pa do
verzije MS Project 2007 korenitih sprememb ni
bilo. Sedaj pa je revolucija tu. Glede na office
sicer eno izdajo kasneje, a vendarle. Prav tako
je v novi paket vključena prenekatera novost,
ki olajša delo s projekti, pospeši opravila ter se
izogne marsikateri napaki predhodnikov. Korenita sprememba se pojavi tako pri uporabi MS
Project 2010 kot MS Project Server 2010. Komunikacija je izboljšana, uporabnost, preglednost
ter zmožnost prilagajanja pa olajšajo nadzor še
tako obsežnih projektov.

naloge, ki jo opravljamo, mnogo hitreje najdemo.
Poleg trakov pa je novost v MS Project 2010 tudi
t.i. “timeline” pogled, ki je pravzaprav grafična
ponazoritev našega projekta.

Opravila lahko prenesemo v Timeline s preprosto metodo povleci in spusti. Prav tako imamo v
timeline pogledu na voljo povečavo in možnost
dodajanja ter urejanja opravil. Timeline pogled
lahko nadvse preprosto prilepimo v PowerPoint
ali Outlook kot sliko.

Poenostavljen grafični vmesnik
Vam je všeč grafični vmesnik paketa Office
2007? Ste se že spoznali s trakovi? Sedaj so
postali del paketa MS Project 2010. Uporabniški
vmesnik je po besedah Microsofta izboljšan do
te mere, da bi vsak povprečen uporabnik moral
biti sposoben dela z orodjem – diploma iz predmeta »kako kopirati opravilo in ne uničiti poteka
projekta« ni več potrebna.

serverja kot Portfolio Serverja, ter nekaj novih
orodij. Sedaj pridobimo konsistenten uporabniški vmesnik, ukaze in centralizirano administracijo. Prav tako je omogočena integracija z:
Exchange Server: Sedaj lahko člani ekipe pregledujejo in urejajo svoje naloge in statuse njihovih
zadolžitev znotraj projekta kar preko Outlook
orodja. Mobilni uporabniki lahko dostopajo do
svojih urnikov ter dodajajo statuse svojih opravil
znotraj projekta kar z uporabo Outlook Exchange for Mobile ali pa Outlook Web Access
Visual Studio Team Foundation Server: Ekipe
razvijalcev lahko še naprej delajo znotraj VSTFS
na opravilih in aktivnostih, kjer se bodo njihove
posodobitve same sinhronizirale z MS Project

Zbogom Portfolio Server

Pozdravljen SharePoint 2010

Kot to opiše Seth Patton, Direktor Project Managementa za Project pri Microsoft, je uporabniški vmesnik kot MS Excel z zmožnostjo koledarja (izgled le-tega je prikazan na sliki spodaj).

Pravzaprav se poslavljamo le od imena in samostoječega server produkta. 2010 prinaša združena Project Server in Portfolio Server — skupni
server produkt, poimenovan Project Server
2010.

Project Server 2007 je bil zgrajen na WSS3.0,
Project Server 2010 pa je zgrajen na SharePoint
2010. To pomeni, da morate imeti polno SharePoint inštalacijo, če želite uporabljati Project
Server 2010.

Novi trakovni uporabniški vmesnik ima veliko
bolj intuitivno postavljene ukaze in jih ob tipu

Novi Project Server 2010 bo vseboval funkcionalnost obeh prejšnjih produktov, tako Project

PPRO-01 – Načrtovanje projektov z MS Project

Tri verzije programa MS Project
Poenostavljen produkt nam da na voljo le tri
različice programa MS Project:
• MS Project Standard 2010
• MS Project Professional 2010
• MS Project Server 2010
Vse novosti opisane v tem članku ter še mnoge
druge si podrobneje ogledamo na naslednjih
tečajih:
• Prehod na MS Project 2010 (Trajanje: 5
šolskih ur)
• MS Project 2010 osnovni tečaj (Trajanje: 14
šolskih ur)
• MS Project 2010 nadaljevalni tečaj (Trajanje: 14 šolskih ur)

PPRO-02 – Načrtovanje projektov z MS Project - nadaljevalni
PECL-06 – Logične vrednosti in matrične formule v Excelu
PECL-10-01 – Excel 2010 - začetni
PECL-10-02 – Excel 2010 - nadaljevalni
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Gašper Kamenšek
MCP, MOS, MOS, MCTS Project 2007
gasper.kamensek@kompas-xnet.si

9.-10.12.2010, 17.-18.2.2011
14.-15.2.2011
29.11.2010
2.-4.11.2010, 10.-12.1.2011
6.-8.12.2010, 7.-9.2.2011
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Optimalna kalibracija monitorja v Windows 7
Danes o operacijskem sistemu Windows 7 vemo
že veliko, vendar še dosti uporabnikov ni preizkusilo vseh funkcionalnosti, ki nam jih ponuja.
Škoda. Dajmo jih preizkusiti skupaj.
Glede na to, da dnevno več ur sedimo pred računalniki in pogledujemo v zaslon, bi morali še
toliko bolj poskrbeti, da ima naš zaslon najbolj
optimalno sliko za naše oči. Zato vam bom danes
pokazal, kako optimalno kalibriramo monitor
ter umerimo barve. Z zelo enostavnim orodjem
Umerjanje barv, ki ga najdemo v nadzorni plošči
pod Videz in prilagajanje, Zaslon, bom pokazal
celoten postopek umerjanja in kalibriranja.

Windows
dnjem koraku obdelamo še kontrast in jasnost
osvetlitve. Nadaljujemo.

Naslednje okno nam ponuja informacije o
osnovni nastavitvi barv monitorja, ki jih ročno
spremenimo skozi meni monitorja. Sledimo navodilom proizvajalca. Ker smatramo, da so naše
barve že pravilno nastavljene, nadaljujemo s
klikom na Naprej. Pomoč pri prilagajanju GAMA

Prilagoditev ravnovesja barv določa, kako se
prikažejo odtenki sive na zaslonu.

vrednosti nam bo služila v naslednjem koraku.
Naprej.

V levi pasici izberemo orodje Umerjanje barv, ki
zahteva administratorske pravice, ker spremembe posegajo na področje strojne in programske
opreme. Ko se nam odpre Čarovnik za umerjanje barv, si izberemo zaslon, katerega želimo
umeriti, in tja prenesemo to aktivno okno (v
kolikor seveda imamo več zaslonov) ter kliknemo Naprej.

da naredimo sivo barvo nevtralno in očem prijazno. Nadaljujemo h koncu Čarovnika.

Vrednosti GAMA poskusimo čim bolj približati
priporočeni vrednosti. Za ponastavitev spremenjenih vrednosti kliknemo Ponastavi. Nadaljujemo s klikom na gumb Naprej. Z naslednjo nastavitvijo bomo prilagodili svetlobo in kontrast
monitorja, kar pa opravimo ročno. S svetlostjo
določimo prikaz temnih barv in senc, ki naj ne
bodo izven teh priporočenih meja.

S klikom na Dokončaj zaključimo postopek
umerjanja in kalibracije monitorja. Preden končamo, si lahko ogledamo tudi nastavitve pred
umerjanjem in ponovno trenutne po umerjanju. V pomoč za pravilno pojavljanje besedil
lahko izberemo zagon sprejemnika ClearType, ki
je kot privzeta vrednost zelo priporočljiv.
Kot vidite, Windows 7 zmore marsikaj, kar olajša
delo svojim uporabnikom in posredno skrbi za
dobro počutje v službi in doma. V kolikor tega
ne boste zmogli sami, se obrnite po pomoč k
ekipi Kompas Xnet.

Nastavitev opravimo kar v Čarovniku in izberemo vrednost, ki najbolje določa vrednost
nevtralne sive barve. S tremi drsniki, za rdečo,
zeleno in modro barvo, prilagajamo tako dolgo,

Sven Štupica
Predavatelj in sistemski administrator
sven.stupica@kompas-xnet.si

10159 – Updating Your Windows Server 2008 Technology Skills to Windows Server 2008 R2

5.-7.1.2011
10215 – Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization


13.-17.12.2010
14.-18.2.2011

10233 – Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010

6.-10.12.2010

14.-18.2.2011
Spet posežemo v ročne nastavitve monitorja in
primerjamo s priporočeno vrednostjo. V nasle-
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10324 – Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization
10325 – Automating Administration with Windows PowerShell 2.0


10.-14.1.2011
13.-17.12.2010
21.-25.2.2011
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Prehod na Windows 7
Windows 7 prinaša veliko novih funkcionalnosti
in izboljšano uporabniško izkušnjo. Na pričujoči
delavnici si bomo ogledali naslednje novosti:
Nov grafični vmesnik in start vrstica:
• Izboljšano iskanje preko start menija
• lažja navigacija med odprtimi okni v opravilni vrstici
• Nova AERO funkcija ter gumb »prikaži namizje«.
Izboljšana zaščita:
• Profili uporabnikov so avtomatično nepriviligirani
• Varnostne kopije datotek, map, profilov,
ter celotnega sistema
• EFS (Encrypting file system), Bit Locker, Bit
Locker To Go...

Orodje za pisanje matematičnih formul je vgrajeno že v Windows7.
Večpredstavnost je zagotovljena z novim orodjem Windows Media Center kjer združujemo
delo z našimi fotografijami, glasbo ter videi,
prav tako pa lahko omogočimo TV na računalniku.
Oddaljena pomoč ter oddaljeno namizje:
• Problem Step Recorder (PSR)
• Izboljšana povezava z oddaljenim namizjem
• Oddaljena pomoč s povabilom.
Združljivost s programi pisanimi za Windows XP:
• Windows Virtual PC
• Microsoft Virtual PC
• Združljivost z VHD datotekami.

• Skupna raba je preprostejša in bolj varna.
Integracija z Office 2010 paketom še posebej
Outlook-om in One Note-om.

Če bi želeli spoznati vse novosti, ki jih prinaša
Windows 7, vas vabimo na tečaj »Windows
7 za XP uporabnike« (WIN7), ki bo potekal
20.12.2010.

Nameščanje Windows 7
Ob prihodu novega operacijskega sistema pridemo slej ko prej do točke, ko želimo novosti
novega sistema vpeljati tudi v našo infrastrukturo. Z Windows 7 je teh novosti kar zajeten
kup in to ne samo na področju uporabniškega
vmesnika, temveč vse tja do originalnega namestitvenega medija. V tokratnem članku bom
poskušal predstaviti nekaj novosti na področju
nameščanja operacijskega sistema Windows 7.
Prvi problem, s katerim sem se srečal pri nameščanju Windows 7, je bil prenosnik brez CD/DVD
enote. Do tega trenutka še nisem naletel na to
težavo, tako da v rokavu žal še ni bilo ustrezne
rešitve. Ker sem se z Windows 7 srečal že kot
testni uporabnik beta različice, mi tudi internet
sprva ni ponujal enostavnih rešitev. So se pa
dokaj hitro začeli pojavljati različni brezplačni
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programski pripomočki, ki so bili sposobni pretvoriti ISO sliko Windows 7 v zagonski in namestitveni USB ključ z Windows 7. Kmalu po izidu
Windows 7 je tudi Microsoft izdal brezplačno
orodje, Windows 7 USB/DVD Download Tool.
Aplikacija omogoča izdelavo zagonskega DVD
medija ali zagonskega USB ključa z Windows 7.
Za izdelavo le teh potrebujemo originalno ISO
datoteko in prej omenjeno aplikacijo, ki jo lahko
naokrog nosimo tudi kot prenosni program in
jo brez namestitve uporabljamo na poljubnem
računalniku. Preko čarovnika lahko z nekaj
kliki spremenimo skorajda katerikoli USB ključ
v Windows 7 namestitveni medij. Poleg višjih
hitrosti prenosa podatkov (v primerjavi z DVD/
CD mediji) je USB ključ prijazen tudi do različnih
»nadgradenj« osnovne slike, saj ob kakršnikoli

spremembi ne rabimo ponovno peči DVD-ja.
Isto aplikacijo lahko uporabimo tudi za pretvorbo Windows Vista in Windows Server 2008 ali
Windows Server 2008 R2 ISO datotek.
Naslednji korak pri nameščanju Windows 7 je
izdelava AutoUnattend.XML datoteke, ki bo avtomatizirala ali delno ali celo namestitev novega
sistema. Tudi na tem področju je na voljo nekaj
sprememb – XML datoteko lahko s pomočjo
različne dokumentacije sestavimo ročno, lahko
pa si iz Microsoft Download spletne strani prenesemo in namestimo brezplačen paket Windows Automated Installation Kit (AIK), ki med
drugim vsebuje tudi program Windows System
Image Manager. S pomočjo tega programa in
obsežne priložene dokumentacije lahko dokaj
hitro sestavimo AutoUnattend.xml datoteko, ki
jo nato le še shranimo neposredno na enega izmed prenosnih medijev (lahko je kar USB ključ,
na katerem že imamo Windows 7 namestitvene
datoteke). Odvisno od naše prilagoditve xml datoteke lahko dosežemo zgolj samo popolno avtomatizacijo namestitve, lahko pa gremo korak
dlje in tekom namestitve dodatno prilagodimo
še sistem, funkcionalnosti in grafični vmesnik.

lahko tudi avtomatizacija namestitve poljubne
dodatne programske opreme. Ideja te namestitve je, da se takoj za namestitvijo sistema
samodejno namestijo še vse dodatne aplikacije
(npr. MS Office 2010). Čas nameščanja se sicer
nekoliko podaljša, a imamo po končani namestitvi računalnik že v celoti pripravljen za uporabo.
Tudi tu nam je Microsoft ponudil v uporabo
brezplačen produkt – Microsoft Deployment
Toolkit, o katerem smo že napisali nekaj besed.
Ko sestavimo vse to in pridemo v podjetje, kjer
je postavljeno omrežje z Windows Server 2008
ali Windows Server 2008 R2, nam ostane le še,
da na strežniku vklopimo in nastavimo brezplačen servis Windows Deployment Services
(WDS). WDS nam omogoča izkoristiti obstoječo
mrežno infrastrukturo, preko katere lahko še
hitreje namestimo Windows 7.
Če vas zanima, kako vse to uspešno in optimalno
sestaviti skupaj, vas vabim, da se nam pridružite
na enem izmed Windows 7 tečajev, kjer si bomo
pogledali to in še kaj več.

Kaj hitro se lahko zgodi, da se tu šele dobro odpre naš svet v nameščanje Windows 7. Naslednji
nivo prilagoditve nameščanja novega sistema je

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

10135* – Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010
6291 – Updating Your Technology Knowledge of Microsoft Windows XP to Windows 7
6292 – Installing and Configuring Windows 7 Client
6445* – Implementing and Administering Windows Small Business Server 2008

8.-12.11.
15.-17.12.
24.-26.11.
8.-12.11.

6421 – Configuring and Troubleshooting a Windows Sever 2008 Network Infrastructure 15.-19.11.
* izvedba skoraj zagotovljena!
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Grafika in oblikovanje

Windows Post-Install Wizard

Preprosti 3D anaglifi v Photoshopu

Windows Post-Instal wizard (WPI) je orodje, ki
nam omogoča enostavno instalacijo pogosto
uporabljanih aplikacij z izbiranjem iz seznama
ali posamezne kategorije.
Programe zberemo na enem mestu (disk,cd/
dvd), nato pa prek grafičnega vmesnika uredimo:
• instalacijske ukaze (z vključenim »silent«
stikalom);
• morebitno medsebojno soodvisnost ali
izkjučevanje aplikacij oz. željeno zaporedje
nameščanja;
• uporabniško ime, geslo in mrežne nastavitve, ki naj bodo pri instalaciji uporabljene;
• po želji dodamo skriptno preverjanje strojne in programske opreme na ciljnem računalniku:
ДД Na voljo so nam številne funkcije, kot
npr.:

• ter grafično in zvočno opremimo instalacije
z ozadji, logotipi, windows temami in css predlogami.
Nenazadnje naj omenim še to, da pripravljene
konfiguracije in programe, ki jih le-te zajemajo,
lahko dodamo instalacijskemu mediju operacijskega sistema, tako da se WPI zažene takoj po
instalaciji OS.

D r i ve Ava i l a b l e S p a c e ( D r i ve s p e c ) ,
isInstalled(Program),
getOSver(),
getBits(),
getArchMHz(),
DriveFileSystem(Drivespec),
EnvVar(var), getSysPCType(),...;

WPI je hipertekstualna aplikacija, zato za svoje
delovanje potrebuje Windows Scripting Host in
Internet Explorer.

• preverjanje zapisov v registru in spreminjanje le-teh:

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

ДД RegKeyExists(Key), RegKeyValue(Key),
WriteRegKey(Key,Value,Type);
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• kopiramo, preimenujemo in brišemo datoteke, kreiramo bližnjice, mapiramo omrežne
pogone, restartamo računalnik, registriramo knjižnice in ustavljamo druge procese;

Glede na trenutno popularnost 3D filmov si je
verjetno marsikdo zaželel poskusiti sestaviti
svojo lastno zbirko prostorskih fotografij. S pomočjo Photoshopa in spretne fotografije lahko
naše želje tudi uresničimo.

zajeti karseda podoben kader, kot smo ga zajeli
s prejšnjo sliko. Pri tem je zelo pomembno, da
pri premiku ne spremenimo nagiba fotoaparata
– nagib obzorja mora biti enak v obeh fotografijah!

Najprej nekaj teorije. Naše dojemanje 3D prostora je kombinacija dveh rahlo drugačnih pogledov na isti prizor, možgani pa interpretirajo
in prepletejo ta pogleda, da rekonstruirajo prostorskih model prizora – to je učinek, ki ga bomo
izrabili, da ustvarimo iluzijo globine v naši sliki.

V mojem primeru sem zajel tihožitje prazne skodelice kave na delovni mizi. Če pogledate sliki
in prekrižate pogled, da se obe sliki prekrijeta,
boste videli prostorski efekt teh dveh fotografij.

Za idealni zajem fotografij na fotoaparatu izklopimo bliskavico in, če je možno, fiksiramo vse
nastavitve zajema: hitrost zaslonke, f-stop, white balance, ipd. S tem zagotovimo, da se bosta
fotografiji karseda najbolje ujemali v barvi, svetlosti in ostrini. Za idealni zajem bi lahko uporabili dva identična fotoaparata, nameščena na
skupni nosilec in s skupnim sprožilcem, vendar
to ni nujno potrebno; za ta članek sem se odločil
uporabiti kar svoj mobilni telefon za zajem slik.
Ko želimo zajeti t.i. stereo par fotografij, moramo upoštevati, da ima povprečen človek
medočesno razdaljo približno 10 cm – to je tudi
razdalja, za katero premaknemo fotoaparat
levo ali desno po zajemu prve slike. Postopek
je preprost; izberemo kader in v njem neko fiksno točko (najbolje, da je ta v središču kadra),
slikamo, nato pa premaknemo fotoaparat v levo
ali desno za približno 10 cm, nato pa skušamo

Sedaj pa k poimenovanju: ko omenimo levo
sliko, s tem mislimo sliko, ki jo vidi levo oko. V
mojem primeru sem fotografiral isti kader najprej z desne, nato pa z leve, torej je prva slika
desna slika, druga pa leva slika. Zgoraj prikazani
sliki sta postavljeni ravno obratno (prva slika je
desna slika, druga pa leva), da lahko s prekrižanjem oči dosežemo prostorski efekt.
Ker ne želimo napenjati oči s križanjem pogleda,
bomo posegli po t.i. 3D očalih z barvnimi lečami
(anaglifska očala), ki bodo pomagala očem rekonstruirati prostorski model. Pri tem postopku
bomo združili dve komplementarno obarvani
fotografiji (ciano in rdečo) v eno sliko, nato pa
prepustili filtrom v očalih, da opravijo svojo
nalogo.
Najprej v Photoshop uvozimo obe sliki v en
sam dokument kot ločeni plasti in ju ustrezno
poimenujemo. Lahko dodamo tudi dodatne
korekcijske plasti, če jih fotografiji potrebujeta.

Najdemo ga na naslovu http://www.wpiw.net.
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SharePoint

Kerberos in SharePoint 2010

Nato zgornji izmed obeh plasti (vrstni red leve in
desne slike je nepomemben) nastavimo Opacity vrednost na 50%, da vidimo dvojne silhuete:

Sedaj poravnamo fotografiji, da se naša fiksna
točka čimbolje prekriva, in popravimo nagib
zgornje plasti, če opazimo, da se nagib obzorja
ne ujema točno med obema. Sedaj nad vsako izmed plasti vstavimo po en Hue/Saturation Adjustment Layer in ga s pomočjo ukaza Clipping
Mask omejimo na posamezni plasti (upravljanje
s Clipping Maskami je opisano v prejšnji številki
Pike).
Glede na očala, ki jih imamo, se odločimo, katero plast bomo obarvali s katero barvo; v mojem
primeru ima desno oko ciano filter in levo rdeč,
kar pomeni, da bomo plast Leva barva obarvali
z rdečo, plast Desna barva pa z rdečo.
Na obeh Adjustment Layerjih vklopimo možnost Colorize in nastavimo Saturation na 40,
ADPH-CS4-01 – Adobe Photoshop CS4

Velikokrat se govori o Kerberos avtentikaciji v
povezavi s SharePoint produkti in velikokrat je
kar nekaj neznank v pogovorih, zato sem se odločil, da v tej Piki napišem nekaj več na to temo.
Najprej je potrebno razjasniti nekaj osnovnih
terminov in načinov delovanja avtentikacije in
avtorizacije v SharePoint 2010 produktih.

Lightness na -40. Na Leva barva plasti v Hue
parameter vnesemo 0 (rdeča), na Desna barva
plasti 180 (ciano).
Vse, kar še preostane, je to, da plasti Leva zvišamo Opacity parameter nazaj na 100% in Blending Mode nastavimo na Screen.
Tako! Končni rezultat je 3D anaglif, primeren za
ogled s pomočjo barvnih očal. Žal ga v črno-belem tisku ne moremo prikazati, lahko si pa ogledate samo Photoshop datoteko, ki je nastala pri
pisanju tega članka – http://www.kompas-xnet.
si/media/anaglif.zip.
Klemen Slavič
MCP, MCTS, MCPD, MCT, ACE & ACI Photoshop
klemen.slavic@kompas-xnet.si
13.-15.12.2010, 23.-25.2.2011

Osnovni tečaj Adobe Photoshop CS4 je namenjen vsem začetnikom in občasnim uporabnikom
programa.
PCOR-01 – CorelDRAW - začetni

2.-4.11.2010, 17.-19.1.2011

Slušateljem tekom tečaja predstavimo celovito grafično oblikovanje, spoznavanje lastnosti dobrega
oblikovanja in samostojno uporabo programa.
JSCS-10 – JavaScript in CSS

4.-5.11.2010, 13.-14.1.2011

Spoznajte temelje spletnih tehnologij v dvodnevnem tečaju, kjer pokrijemo osnovno delovanje
brskalnikov.
MEW – Microsoft Expression Web
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10.-12.11.2010, 27.-29.1.2011

Microsoft SharePoint podpira varnost za dostop uporabnikov na ravni strani, knjižnic ali
seznamov kot seveda tudi na ravni enega dokumenta oz. zapisa v seznam. Na vseh ravneh je
nastavljanje pravic enako enostavno z enakim
uporabniškim vmesnikom za nastavljanje pravic
na podlagi vlog uporabnika na najrazličnejših
objektih. Uporabniki morajo za dostop do vsebin skozi proces avtentikacije in avtorizacije.
Avtentikacija je proces, kjer se uporabnik predstavi s svojim uporabniškim imenom in geslom
in kjer se uporabnikova identiteta preveri pri
zaupanja vrednem viru. Ker gre ponavadi pri
uporabi SharePoint produktov za uporabo
domenskega uporabniškega imena in gesla,
se veljavnost le tega preveri na domenskem
strežniku. Sam SharePoint ne izvaja avtentikacije uporabnikov, temveč v imenu SharePoint
to naredi Internet Information Services (IIS),
ki podpira avtentikacije Basic, Digest, NTLM in
Kerberos v okviru Windows.
Ko je uporabnik preverjen, se sproži proces
avtorizacije, v katerem se določi, kakšne so njegove pravice za dostopanje do vsebin in katere
akcije uporabnik na teh vsebinah lahko izvede.
Če govorimo torej o Kerberosu (v grški mitologiji
Cerberus pomeni troglavega psa), govorimo o
procesu avtentikacije za SharePoint, ki ne pozna
samo ene vrste avtentikacije. V tem kontekstu
so možni trije scenariji, in sicer:
• Incoming authentication – dohodna avtentikacija,

• Outgoing authentication – izhodna avtentikacija.
Incoming ali vhodna avtentikacija je v našem
primeru še najbolj pomembna, saj gre za tisto
avtentikacijo, kjer se uporabnik predstavi spletni aplikaciji ali spletnemu servisu in čigar identiteta se nato uporabi za avtorizacijo uporabnika
do posameznih dokumentov in spletnih strani.
Integrated Windows Authentication, v katero
spadata tako NTLM kot Kerberos, omogoča
Windows klientom, da se lahko brez ponovnega
vpisa uporabniškega imena in gesla avtenticirajo s SharePoint-om. Uporabniki, ki dostopajo do
strani SharePoint-a, se avtenticirajo z uporabniškim geslom, pod katerim teče proces Internet
Explorerja. Kako se v tem primeru razlikujeta
NTLM in Kerberos in kaj so prednosti ali pomankljivosti, si bomo pogledali v nadaljevanju.

NTLM
NTLM je privzeta metoda avtentikacije, ki deluje po principu preverjanja in odgovarjanja na
zahteve klienta. Če poskusimo povzeti proces
avtentikacije, so v njem zajeti naslednji koraki:
• Klient pošlje svoje uporabniško ime strežniku v golem besedilu.
• Strežnik iz uporabniškega imena ustvari 16
mestno naključno število, ki se imenuje “challenge”, in ga pošlje klientu.
• Klient zakriptira “challenge” s “hashem” ali
digitalnim prstnim odtisom in ga pošlje nazaj
na strežnik, kar imenujemo “response” ali
odgovor.
• Strežnik potem pošlje na domenski strežnik:
ДД Uporabniško ime
ДД “challenge”
ДД In odogovor klienta.

• Inter/Intra Farm authentication – avtentikacija znotraj gruče,
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• Domenski strežnik uporabi uporabniško
ime za preverjanje “hash-a” uporabnika v svoji
bazi in ga uporabi za enkripcijo “challenge-a”.
• Domenski strežnik nato preveri svoj rezultat s tistim, ki ga je izračunal klient, in, če se
rezultat ujema, je uporabniku dovoljen dostop
do vsebin.
Prednosti NTLM avtentikacije so predvsem enostavnost nastavitev, saj po navadi ne potrebuje
nobenega dodatnega nastavljanja infrastrukture in lahko jo uporabljate tudi v primerih, ko
klient ni član domene ali takrat, ko klientova
domena ni med zaupanja vrednimi domenami,
kjer je nameščen SharePoint.
Slabost NTLM avtentikacije je povečan obseg
prometa med domenski strežniki in SharePoint
strežniki vsakič, ko klient pošlje zahtevek po avtentikaciji. S tem je NTL avtentikacija tudi veliko
manj varna kot Kerberos. Najbolj pereč problem
pri NTLM-u je t.i. »Double-Hop«, ki ne dopušča
delegacije uporabniških podatkov za dostop do
zunanjih virov podatkov.

Kerberos
Kerberos je varni protokol, ki temelji na avtentikaciji z žetonom. Kerberos avtentikacijski strežnik dodeli žeton klientskemu računalniku kot
odgovor na avtetikacijsko zahtevo uporabnika,
če zahteva vsebuje pravilno uporabniško ime,
geslo in pa SPN. Klientski računalnik nato lahko
uporablja za avtentikacijo žeton za dostop do
vseh virov, ki so znotraj omrežja.

kriptiranje. Poenostavljeno bi to lahko razložili
kot geslo, ki ga poznata samo 2 entiteti. Če torej
ključ poznata 2 osebi, lahko vsaka s preverjanjem gesla ugotovi istovetnost druge osebe.
Prednost Kerberos avtentikacije je, da je to najbolj varen Integriran Windows avtentikacijski
protokol. Ena izmed zelo pomembnih prednosti
je tudi to, da podpira delegacijo uporabniških
podatkov na druge vire podatkov. Od slabosti
Kerberos avtentikacije pa velja omeniti, da je
nastavljenje in odpravljanje težav z dostopanjem do virov veliko bolj težavno kot pri NTLM
avtentikaciji.

Delegacija je postopek, ki z uporabo Kerberos
avtentikacije omogoča dostopanje do zunanjih
virov podatkov brez dodatnega vpisovanja uporabniških podatkov. Za avtentikacijo v tem primeru poskrbi »front end« servis, ki avtenticira
uporabnika, nato pa z uporabo žetona avtenticira uporabnika tudi na »back-end« sistemih.
V tem članku sem predstavil osnovni koncept
Kerberos avtentikacije.
V naslednji Piki si bomo pogledali, kako se v
povezavi s SharePoint okoljem nastavi Kerberos, kje so pasti in katera orodja imate na voljo
za nastavitev in odpravljanje težav s Kerberos
avtentikacijo. Če imate dodatna vprašanja za
Kerberos ali na splošno o SharePoint-u, mi lahko
pišete na moj email naslov.

10174A* – Configuring and Administering SharePoint 2010
50354 – SharePoint Designer 2010 (overview)
SP10-BC – SharePoint 2010 - BOOTCAMP
10175A – Microsoft SharePoint 2010, Application Development
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SharePoint Event Receivers
V tej številki revije Pika bom svoj članek izkoristil
kot uvod v svoje predavanje na letošnji SharePoint konferenci. O konferenci sami lahko izveste več v reviji ali na naši spletni strani.

• ItemAttachmentDeleting – na elementu se
briše priponka

Predavanje bo govorilo o novostih pri Sprejemnikih dogodkov (event receiverjih), kako jih
lahko izdelamo, razhroščujemo ter namestimo.

• ItemAdded – element je bil dodan

V nadaljevanju vam bom predstavil, katere
sprejemnike dogodkov lahko koristimo v verziji
SP 2010.

Dogodki seznama (SPListEventReceiver razred)

Delegacija

Za omogočanje Kerberos avtentikacije morata
tako klientski računalnik kot strežnik imeti varno povezavo do Key Distribution Centra KDC,
ki dodeljuje Shared Secret Keys oz. ključe za

* izvedba zagotovljena!

SharePoint

Robi Vončina, uni.dipl.ekon.
MCT, MCITP, MCSA, MCTS, MCP
robi.voncina@kompas-xnet.si

22.-26.11.2010, 10.-14.1.2011
20.-21.12.2010, 7.-8.2.2011
29.11.-3.12.2010, 31.1.-4.2.2011
17.-21.1.2011

• FieldAdded – stolpec je bil dodan
• FieldAdding – stolpec se dodaja
• FieldDeleted – stolpec je bil izbrisan
• FieldDeleting – stolpec se briše
• FieldUpdated – stolpec je bil posodobljen
• FieldUpdating – stolpec se posodablja
• ListAdding – seznam se dodaja

• ItemFileMoving – datoteka elementa se
prestavlja (v drugo mapo)
• ItemUpdated – element je bil posodobljen
• ItemDeleted – element je bil izbrisan
• ItemCheckedIn – na elementu je bil izveden »CheckIn«
• ItemCheckedOut – na elementi je bil izveden »ChecOut«
• ItemUncheckedOut – na elementi je bil
preklican »CheckOut«
• ItemAttachmentAdded – dodana je bila
priponka
• ItemAttachmentDeleted – priponka je bila
izbrisana
• ItemFileMoved – datoteka je bila premaknjena

• ListDeleting – seznam se briše

• ItemFileConverted – datoteka je bila pretvorjena

• ListAdded – seznam je dodan

• ContextEvent – dogodek konteksta

• ListDeleted – seznam je izbrisan

Dogodki elementa seznama (SPItemEventReceiver razred)
• ItemAdding – element se dodaja
• ItemUpdating – element se posodablja

Dogodki elektronske pošte v seznamu (SPEmailEventReceiver razred)
• EmailReceived – v seznam je prišlo elektronsko sporočilo

• ItemDeleting – element se briše
• ItemCheckingIn – na elementu se izvaja
»ChekIn«
• ItemCheckingOut – na elementu se izvaja
»CheckOut«
• ItemUncheckingOut - na elementu se preklicuje »CheckOut«
• ItemAttachmentAdding – na elementu se
dodaja priponka

Dogodki delovnih tokov (SPWorkflowEventReceiver razred)
• WorkflowStarting – delovni tok se zaganja
• WorkflowSterted - delovni tok je bil zagnan
• WorkflowPostponed – izvajanje delovnega
toka je bilo prestavljeno
• WorkflowCompleted – delovni tok je bil
zaključen
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Razvoj

C# generična delegata Action<> in Func<>
Velikokrat prezrti orodji, ki programerju omogočata zmanjšati količino podvojene kode v projektu, sta delegata Action in Func. Le-ta predstavljata podatkovni tip brez eksplicitne deklaracije
ustrezne spremenljivke tipa delegate, ki ustvari
primerni prostor, kamor bo lahko zapisana procedura z ujemajočim podpisom. Primer:
public void HelloInEnglish(string name) {
Console.writeline(“hello” + “name”);
}
Action<string> myFuncEnglish =
HelloInEnglish;

Ta način nam omogoča zapis poljubne funkcije v
ustrezni podatkovni tip, ki ga lahko nato poljubno podajamo sem ter tja po programski kodi kot
vsako navadno spremenljivko v .NET.

Web dogodki (SPWebEventReceiver razred)
• SiteDeleting – zbirka strani se briše
• WebDeleting - stran se briše
• WebMoving – stran se premika
• WebProvisioning - stran v izdelavi
• SiteDeleted - zbirka strani je bila izbrisana

Najbolje od vsega tega je, da lahko nov sprejemnik dogodka naredimo kar preko Visual Studia
2010. Spodaj je prikazana slika, kje najdete predlogo, kako pa jo uporabimo, si bomo pogledali
na SharePoint konferenci.
Uroš Žunič
MCT
uros.zunic@kompas-xnet.si

• WebDeleted – stran je bila izbrisana
• WebMoved – stran je bila premaknjena
• WebProvisioned – stran je bila izdelana

SharePoint 2010 dnevi
Ljubljana, 16. in 17. november 2010

public void Hello(Action<string> myFunc ) {
myFunc(“ Tone”);
}

Ustrezni podatkovni tip pomeni, da moramo
paziti na podpis funkcije. Action<string> lahko
namreč hrani samo funkcije, ki imajo en parameter tipa string. V primeru, da bi želeli shraniti funkcijo, ki sprejme 2 parametra tipa int,
bi morali deklarirati ustrezno mesto na način
Action<int,int>. Na tak način lahko hranimo
samo funkcije tipa void, kako pa je s funkcijami,
ki vračajo vrednost, si bomo pogledali kasneje.
Na primeru si poglejmo, kako v spremenljivko
zapišemo ustrezno funkcijo, ki jo nato enostavno izvedemo:

public void HelloInEnglish(string name) {
Console.writeline(“hello” + “name”);
}
public static void main() {
string name = “john”;
Action<string> myFunc;
if (name==”john”)
		
myFunc = HelloInEnglish;
else
		
myFunc = HelloInGerman;
myFunc(name);
}

Kot smo že omenili, je uporaba Action<>
vezana samo na procedure, ki ne vračajo vrednosti. V primeru, da želimo prostor, kamor
lahko zapišemo funkcijo, ki poleg parametrov
vrača tudi podatek poljubnega tipa, moramo ta
prostor deklarirati z uporabo spremenljivke tipa
Func<>. Func<a,b,c> namreč določa, da lahko
sprejme vse funkcije, ki imajo prvi parameter
tipa a, drugi parameter tipa b, vrnjeni podatek
pa je tipa c npr:
public string HelloInEnglish(string name) {
Return (“hello” + “name”);
}
Func <string, string> myFuncEnglish =
HelloInEnglish;

Edina razlika med konstruktoma Action in Func
je, da zadnji podatkovni tip v generiku pri Func
predstavlja tip podatka, ki ga vračamo. Zato
sledi, da kadarkoli delate z funkcijami, ki niso
tipa void, morate uporabiti spremenljivko tipa
Action<>.

public void HelloInGerman(string name) {
Console.writeline(“ halo” + “name”);
}

Jernej Gorički
MCP, MCAD.NET, MCT
jernej.goricki@kompas-xnet.si
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InstallShield LE v Visual Studiu 2010
Zelo pogosto vprašanje, ki se pojavi ponavadi na
koncu razvoja aplikacij, ki jih razvijamo znotraj
orodja Visual Studio 2010, je, kako te aplikacije
najbolj enostavno dostaviti našim naročnikom.
Sama izdelava t.i. namestitvenih paketov, s
pomočjo katerih lahko naše aplikacije enostavno distribuiramo naokoli, ni nobena novost.
Znotraj Visual Studia (tudi v starejših verzijah)
imamo tako na voljo številne projekte, s pomočjo katerih lahko izdelamo različne pakete za
distribucijo in namestitev naših projektov.

Visual Studio 2010 vsebuje tudi projekt InstallShield Limited Edition, ki s svojim preprostim
grafičnim vmesnikom in enostavnimi nastavitvami čarovnika omogoča razvijalcu popoln
nadzor nad posameznimi koraki namestitve.
Podpira tudi izgradnjo v okviru Team Foundation Server Builds. Sam InstallShield LE projekt
znotraj Visual Studia 2010 naj bi nadomestil
vgrajeno funkcionalnost vgrajenih »Visual Studio Setup and Deployment« projektov, ki so
sicer še vedno na voljo.

Te projekte najdemo znotraj »Other Project
Type ->Visual Studio Installer«. Tip projekta, ki
ga želimo, je seveda odvisen tudi od tipa aplikacije, za katero želimo izdelati namestitveni
paket. Čeprav so ti projekti zelo funkcionalni,
mora razvijalec dobro poznati posamezne korake izbranega namestitvenega projekta, to pa je
včasih lahko zelo zahtevno, saj posamezni koraki
niso tako intuitivni. Lahko uporabimo katero
izmed komercialnih orodij, ki nam nudijo enostavnejšo in učinkovitejšo izdelavo teh paketov.
Eno izmed teh orodij je orodje InstallShield.

Pred samo uporabo omenjenega orodja za izdelavo naših namestitvenih paketov je potrebno
InstallShield LE namestiti na naš računalnik. Po
namestitvi je potrebno orodje tudi registrirati.
Pri registraciji navedete vaš elektronski naslov,
na katerega vam pošljejo serijsko številko, ki jo
vnesete pri sami aktivaciji. Samo namestitev
lahko izvedemo kar znotraj samega Visual Studia 2010, ki nas vodi po potrebnih korakih za
uspešno namestitev. Koraki so sledeči:
• Odprite Visual Studio 2010, kliknite na File
->New - > Project.

• Razširite »Other Projekt Type« skupino.
• Razširite »Setup and Deployment« skupino.
• Kliknite »InstallShield LE«.
• Kliknite »Enable InstallShield Limited Edition« in kliknite »Ok«.
• Kliknite »Go to InstallShield«, kjer boste
preusmerjeni na stran z omenjenim orodjem,
ki si ga lahko prenesete in namestite.
InstallShield LE ni omejen samo na Visual Studio
2010. V primeru, da imate na računalniku nameščen tudi Visual Studio 2008, se vam namesti
tudi verzija, ki deluje znotraj Visual Studia 2008.
V primeru, da imate v vaših rešitvah projekte za
izdelavo namestivenih paketov (kakršnega koli
tipa že so), ki ste jih naredili s pomočjo vgrajenih
Visual Studio projektov za izdelavo le – teh, lahko te projekte enostavno uvozite v InstallShield
LE projekt.
Na sliki je prikazan grafični vmesnik InstallShield
LE, ki nam omogoča enostavno konfiguracijo

Pri InstallShield LE je že po imenu razvidno, da
gre za različico Installshield orodja z omejeno
funkcionalnostjo (posameznih korakov ne moremo urejati, ker so zaklenjeni in na voljo le
znotraj plačljive verzije orodja). Navkljub omejitvam v Limited Edition različici nam orodje vseeno ponuja številne prednosti v primerjavi s standardnimi namestitvenimi paketi v Visual Studiu:
izgradnja paketov s pomočjo MSBuild orodja,
enostavna konfiguracija korakov s pomočjo
Project Assistanta, konfiguracija predpogojev za
uspešno namestitev, podpisovanje namestitvenih paketov z digitalnim podpisom, ipd.
Anton Šivic, dipl. ing. rač. in info.
MCP,MCTS,MCPD, MCT
tone.sivic@kompas-xnet.si

Kaj je ‘oblak’?
V zadnjem času se veliko govori o oblakih in kot
mnogo ‘buzz’ besed , ki so pritegnile pozornost
in se usidrale v besednjak novinarjev IT indrustrije, se uporabljajo precej splošno in brez večjih poglabljanj, kaj v realnosti sploh pomenijo.
Podobno kot naravni oblak se tudi sam tehnološki izraz spreminja tako hitro, da mu je včasih
izjemno težko slediti; dejstvo pa je, da je to ena
od tehnologij, ki bo pustila globoke posledice v
IT industriji.
Računalništvo v oblaku oz. ‘Cloud computing’
je termin, ki se je mnogo let počasi razvijal na
hrbtih drugih tehnologij in je naravni rezultat
evolucije teh tehnologij.
Zgodovina sega vse do časa IBMjevih mainframov, ki so bili izjemno dragi ter energetsko
požrešni sistemi, zaradi stroškov pa je bilo
smiselno prodajati procesni čas podjetjem, ki
so ga potrebovala. S pojavom cenejših, osebnih
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namestitvenih korakov. V primeru, da se nam
»Project Assistant« zapre oz. ga zapremo, lahko
znotraj strukture projekta enostavno dostopamo do posameznega namestitvenega koraka

računalnikov se je pričela doba t.i. osebnega
računalništva, ki je bolje zadovoljevala potrebe
posameznikov in podjetij. Razvoj povezalnih
tehnologij med temi računalniki je privedel
do ideje storitvenih aplikacijskih ponudnikov
(ASP – application service provider). Nadaljna
abstrakcija teh storitvenih ponudnikov, ki so kasneje postali storitve, je pripeljala do koncepta,
kjer je sama programska oprema ponujena kot
storitev, torej Software as Service – SaaS. Povezave med aplikacijami (oziroma deli aplikacij) in
strojno opremo, na kateri tečejo, je postajala
vedno šibkejša in IT strokovnjaki so iskali vedno
boljše načine, kako opisovati večkomponentne
sisteme ne glede na fizično lokacijo teh komponent.
Na internetu, o katerem se večkrat govori kot o
oblaku, po vsej verjetnosti zaradi simbola, ki ga
uporabljamo za njegovo reprezentacijo v mre-
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žnih diagramih, se je pojavil trend uporabe SaaS
in Web 2.0 in s tem odmik uporabe nečesa od
procesiranja le tega na fizičnih lokacijah.
Stroški gostovanja aplikacij so tradicionalno kar
visoki, še posebej za visoko zmogljive in dosegljive (high availibility) spletne aplikacije. Za
zagotavljanje teh parametrov moramo:
imeti svoj podatkovni center s podvojeno oz.
reduntantno strojno opremo in ekipo strokovnjakov za njegovo vzdrževanje, dosegljivo 24 ur
na dan;
ali pa najeti vzdrževanje v nekem namenskem
strežniškem okolju, kar je tipično velik zelo velik
strošek.
V vsakem primeru pa moramo precej natančno
predvideti, koliko procesorskega časa ter ostalih
virov bo naša aplikacija potrebovala, saj bomo
v nasprotnem primeru kupili ali najeli preveč
sistemskih virov. Ta paradigma je pripeljala do
ogromnih podatkovnih centrov, kjer na tisoče
strežnikov, povprečno izkoriščenih zgolj 2-3%
kapacitet, čaka na delo, ki pride redko ali pa
sploh nikoli, ter pri tem koristijo velike količine
električne energije in grejejo prostor, v katerem
se nahajajo. V zadnjih letih je uvedba virtualizacijskih tehnologij , tako v domačih (on premise)
okoljih kot v podatkovnih centrih, poskrbela za
precej izboljšano izrabo obstoječih strežniških
virov. Zgolj vprašanje časa je bilo, kdaj se bo
pojavila tehnologija, ki bo podjetjem in aplikacijam omogočala delitev in koriščenje procesnih
enot brez vpliva na ostale enote, kar je bistvo
računalništva v oblaku.
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Zadnja stran

ostale stvari, ne da bi jih zanimalo, na kakšni
strojni opremi ali operacijskem sistemu tečejo.
Enostavno uporabljajo, kar rabijo, plačajo pa
zgolj tisto, kar so uporabljali. To pa je točno to, k
čemur strmi računalništvo v oblaku.

norma. S tem, ko delimo vire z drugimi podjetji, ne potrebujemo več ogromnih strežniških farm z ogromno
energetsko porabo, ki večino časa čakajo na povečane
potrebe (usage peaks) v nekem trenutku v prihodnosti,
za katerega obstaja zgolj verjetnost, da se zgodi.

Za računalništvo v oblaku obstaja mnogo definicij, a tista, ki ga po mojem menju najbolje opiše,
je:

Z gradnjo podatkovnih centrov za računalništvo v oblakih na lokacijah, kjer je električna energija cenejša oz. je
pridelana na okolju bolj prijazen način, se znižajo tako
stroški kot tudi vpliv na okolje, hkrati pa lahko lokacija
nudi dodatne ugodne učinke. Amazon in Microsoft imata
nekatere podatkovne centre visoko v planinah, kjer so
temperature v celotnem letnem obdobju zadosti nizke,
da zadostujejo potrebam po hlajenju strežnikov, električno energijo pa pridobivata s pomočjo lokalnih, namenskih hidroelektrarn.

Cloud computing je model procesiranja
informacij, kjer so centralno administrirane računalniške kapacitete preko mrežnih
povezav ponujene različnim napravam
kot storitve na bazi zahtevane uporabe.
(Cloud computing – technologies and
strategies for the ubiquitous data center)
Zdaj, ko vemo, kaj računalništvo v oblakih je in
od kod je prišlo, poglejmo, zakaj bo v prihodnjih
letih igralo izjemno pomembno vlogo.
Računalništvo v oblaku je po naravi vsaj tako skalabilno in zanesljivo kot visokonivojske high-end
upravljane gostovalne storitve, ki so praviloma
izjemno drage. Najpomembnejša lastnost računalništva v oblaku glede skalabilnosti je njegova
zmožnost izredno hitrega skaliranja navzgor ali
navzdol. To je zelo pomembno za podjetja, ki
potrebujejo ogromne količine procesne moči
za kratka obdobja. Sedaj lahko to dosežejo brez
dolgoročnih vezav ali velikih finančnih vložkov.

Računalništvo v oblaku je tako v mnogih pogledih povratek v čas centralno koordiniranega
dodeljevanja časa na mainframih in gre za nekakšno protireformacijo, ki lahko ponudi posameznikom ter podjetjem ogromno performančnih
in finančnih prednosti. Tako lahko rečemo, da
je evolucija naredila poln krog.

Druga prednost računalništva v oblaku je čas, ki
je potreben za lansiranje aplikacije. Upravljane
gostovalne storitve in podatkovni centri v podjetjih ponavadi potrebujejo veliko časa za pripravo okolja, v katerem bo aplikacija tekla. Pridobitev primerne strojne opreme, namestitev
operacijskih sistemov in podatkovnih baz, ki jih
aplikacija potrebuje, lahko traja tedne ali celo
mesece. Uporabniki računalništva v oblaku pa
lahko pridobijo vse potrebne vire v časovnem
roku par ur in tako zelo hitro splavijo aplikacijo
v produkcijo.

V znanstvenofantastični literaturi se mnogokrat pojavlja koncept mreže, kjer uporabniki
komunicirajo med sabo, igrajo igre in počnejo

Precej pomembna prednost računalništva v
oblakih je tudi zeleni faktor, ki zadnje čase
postaja tako družbena kot tudi korporacijska

Glede na zgoraj naštete lastnosti in prednosti računalništva v oblakih se ni več smiselno spraševati, »Kaj lahko
storimo z računalništvom v oblaku?«, temveč se raje
vprašajmo, »Kaj si lahko zamislimo?«.
Rok Bermež
MCP, MCTS, MCPD, MCSD, MCDBA, MCITP, MCT
rok.bermez@kompas-xnet.si
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