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Program

Poljubno boste lahko izbirali 
med skoraj 40 zanimivimi pre-
davanji (večinoma zahtevnost 

300 in 400), ki se bodo skozi dva 
dneva razvrstila v treh vzporednih 
sklopih – predavanja za IT Pro in 
Dev strokovnjake, CxO sklop za 
vodstvene kadre in BI sklop, ki 
bo namenjen poslovni in-

teligenci.

Predavatelji
Agnes Molnar, MVP
Boris Gomiunik
Christian Ståhl, MVP
Dejan Sarka, MVP
Grega Jerkič
Joel Oleson, MVP
Matjaž Perpar
Michael Noel, MVP
Nenad Trajkovski, MVP
Nicklas Axelsson, MVP

Kdaj in kje?

Letošnja konferenca bo potekla 
26. do 27. novembra v največjem 

hotelu v Kranjski Gori – Hotelu 
Kompas, le streljaj od središča vasi in 

tik ob vznožju smučišč.
Udeležencem konference je na vol-
jo namestitev po izjemno ugodni 

ceni!! 

Kotizacije
Zgodnje prijave do 21. septembra vam zagotavlja 

25% nižjo kotizacijo!

490,00 €         365,00 € *

Kotizacije (*Cene ne vključujejo 20% DDV):

  sklop vodilni (prvi dan): 260,00 € *
  samo prvi dan: 320,00 € *
  samo drugi dan:: 230,00 € *
  Polna kotizacija za oba dneva: 490,00 € *

Konferenca SharePoint dnevi je osrednji dogodek na temo Microsoftove tehnologije SharePoint 
v Sloveniji. Letos bo še posebej zanimiva, saj bodo na njej predstavljene vse novosti, ki jih prinaša 
nova različica - SharePoint 2013.
Ne zamudite te izjemne priložnosti, da prvič v živo spoznate SharePoint 2013, se udeležite vr-
hunskih predavanj s svetovno znanimi SharePoint strokovnjaki ter se hkrati družite in izmenjujete 
izkušnje z ostalimi SharePoint uporabniki. Vljudno vabljeni!

Za več informacij obiščite uradno spletno stran konference na naslovu www.sharepoint-dnevi.si

Paul J. Swider, MVP
Radi Atanassov, MCM, 
MVP
Robi Vončina, MCT
Rok Bermež, MVP
Tone Šivic, MCT
Toni Frankola, MVP
Uroš Žunič, MCT
Zlatan Dzinic, MVP
Zvonimir Mavretić
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Dragi prijatelji

Za letošnje poletje vsekakor lahko 
rečemo, da je bilo dolgo, pred-
vsem pa vroče. Iskreno upam, 
da ste ga preživeli zelo lepo in si 

nabrali novih moči za »zadnjo etapo«, ki nas bo 
popeljala do novega leta. Prav res, leto se bo 
pospešeno pomikalo k svojemu koncu, zato pa 
bomo morali vsi mi še pošteno zavihati rokave, 
da bomo izpolnili letne cilje.

Dovolite, da vam pri izvedbi IT projektov 
pomagamo, saj imamo v ekipi odlične strokovn-
jake, ki so kos še tako zahtevnim nalogam:

• Če načrtujete posodobitev svojega in-
formacijskega sistema (morda nadgradnjo 
poštnega strežnika, virtualizacijo, implement-
acijo Windows Server 2012, …) ali imate potrebo 
po rednem vzdrževanju vaše IT infrastrukture? 
Potrebujete učinkovito pomoč uporabnikom – 
t.i. HelpDesk? Zaupajte nam in nas povabite k 
sodelovanju.

• Ko boste iskali izvajalca za prenovo svoje 
spletne strani, zahtevajte našo ponudbo. Mor-
da potrebujete specifično poslovno aplikacijo 
– naši razvijalci so vodilni v Sloveniji, najnovejše 
tehnologije »imajo v mezincu«, zato jim brez 
dvoma lahko zaupate. Edini MVP za Windows 
Azure v Sloveniji je prav naš Rok Bermež.

• Želite povečati učinkovitost zaposlenih, 
poenostaviti in izboljšati njihovo sodelovanje, 
vzpostaviti dokumentni sistem??? SharePoint je 
odlična platforma za vse to in še več. Za Share-
Point storitve imamo celo GOLD kompetenco in 
to kot edini CPLS v Sloveniji. To in pa cela vrsta 
uspešno zaključenih projektov vam zagotavlja 
učinkovite rešitve, ki bodo odlično podpirale 
vaše poslovne procese.

Zvesti smo tudi svojemu poslanstvu, da znanje 
in izkušnje delimo s svojimi strankami in Share-
Point uporabniki, zato letos pripravljamo že 3. 
SharePoint konferenco SharePoint dnevi 2012. 
Vabim vas, da izkoristite posebne popuste za 

zgodnje prijave in se na konferenco prijavite 
najpozneje do 21. septembra.

Vrhunski SharePoint in BI strokovnjaki, ki bodo 
sooblikovali program konference, so dovolj 
trdno zagotovilo, da bodo predavanja zanimiva 
in na najvišjem strokovnem nivoju. Ker pa konec 
jeseni pričakujemo še izid SharePoint 2013, bo 
veliko govora tudi o novostih, ki jih le-ta prinaša.

Prvi dan konference bo poseben sklop preda-
vanj namenjen direktorjem in vodilnim delav-
cem v podjetjih. Že danes prisrčno vabim vse, 
da pripravite vprašanja in pripombe in aktivno 
sodelujte na okrogli mizi. Lansko leto je bila 
nadvse zanimiva, zato se letošnje že močno 
veselim.

SharePoint 2013 pa ni edina novost letošnjega 
leta. Microsoft je poskrbel za celo paleto novih 
orodij, ki prinašajo izboljšave in nove funkcio-
nalnosti. Da boste novosti spoznali in jih lahko 
učinkovito uporabljali, je potrebno tudi dodatno 
usposabljanje. Zato smo pripravili že celo vrsto 
predstavitev in intenzivnih delavnic, ki vas bodo 
v kratkem času pripravile za samostojno delo.

Sistemskim administratorjem in razvijalcem 
pa je tudi na voljo že vrsta MLP tečajev, ki jih 
pripravlja Microsoft. Ne pozabite, da kotizacijo 
za večino MLP tečajev lahko poravnate s t.i. SA 
Voucherji, ki jih prejmete kot dodatno ugodnost 
pri podpisu licenčnih pogodb. Žal še vedno mno-
go preveč Voucherjev ostane neizkoriščenih, kar 
je zares velika škoda.

To jesen bo potekal še en zanimiv tehnični 
dogodek, pomemben posebej za razvijalce 
in sistemske administratorje. Bleeding Edge 
konferenca vas vabi 23. In 24. oktobra v Laško.  
Izbirali boste lahko med vrsto poglobljenih pre-
davanj na temo podatkovnih baz, računalniških 
storitev v oblaku, poenotenih komunikacij, 
ipd. Predavanja priznanih strokovnjakov bodo 
postregla tudi s pomembnimi informacijami o 
novostih v SQL Server 2012, Windows Server 
2012, System Center 2012 SP1.
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Naše kompetence

Če ste morda spregledali, naša in Vaša PiKA letos praznuje že 15 leto izhajanja in na to smo zelo 
ponosni. Hvala vam, ki jo prebirate in nas spodbujate.

Kompas Xnet – vaš zanesljivi IT outsourcing partner! Zaupajo nam že mnogi, zakaj nam ne bi tudi 
Vi?

Prisrčno dobrodošli pri nas!

Branka Slinkar, direktorica
branka.slinkar@kompas-xnet.si
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Microsoft Office

Word 2013
V drugi letošnji številki revije 
Pika, sem govorili o novem 
Office paketu, ki sem mu ta-
krat nadel ime Office 2012. 

Tu se moram že ugrizniti v jezik, saj se prva 
testna verzija imenuje Office 2013. V tej in pri-
hodnjih številkah revije Pika se bomo sprehodili 
skozi novosti začenši z aplikacijo MS Word. 

Čakali smo dolgo in končno je tu. MS Word 
sedaj zna odpirati in urejati PDF datoteke. 
Kolikokrat smo si že želeli vsebino iz PDF doku-
menta v novem dokumentu. S tem ne mislimo 
le besedila temveč tudi slike, grafikone in celo 
tabele. Kolikokrat smo že tabelo iz PDF doku-
menta prekopirali v Word in na koncu strmeli v 
neskončno vrstico teksta, ki naj bi bil tabela. Naj 
takoj povemo, da kopiranje oblike dokumenta 
(razmiki ter oblivanja) ni popolno a deluje mno-
go bolje kot v konkurenčnih izdelkih. Kar pa je 
najpomembnejše, dobimo podatke in grafiko, ki 
smo jo želeli. 

Preseneča tudi preprostost odpiranja PDF dato-
tek, saj jih lahko odpremo ravno tako preprosto 
kot katerikoli dokument aplikacije Word kar z 
ukazom Open. Ko pa vse uredimo, lahko dato-
teko le shranimo z ukazom Save As in izberemo 
PDF.

Imejmo naslednji PDF dokument 

Vidimo, da nam ukaz Open omogoča, da izbere-
mo ta PDF dokument...

Ko pa ga odpremo v Wordu, lahko sedaj izbe-
remo katerokoli sliko kot objekt, in delamo z 
njo, kot smo v Wordu navajeni. Prav tako boste 
opazili, da je izginil simbol &, in to bi zapisali v 
rubriko kolateralne škode.  Zares impresivno.
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Kot drugo novost omenimo nov nabor obliko-
valsko dovršenih in všečnih predlog med kate-
rimi lahko izbiramo že takoj ko se word odpre. 

Prav tako pa nas takoj pričaka seznam nedavno 
odprtih dokumentov, pri čemer se tisti, ki smo 
jih odpirali iz SkyDrive-a posinhronizirajo v ta 
seznam preko vseh naših računalnikov, kjer je 
nameščen Word 2013 in nam s tem omogo-
čajo, da se usedemo za poljuben računalnik in 
nadaljujemo delo natanko tam, kjer smo ga na 
prejšnjem zaključili.

Povezava z SkyDrive-om ali pa s SharePoint 
strežnikom je še nadgrajena glede na prejšnjo 
verzijo, sedaj pa se Word lahko poveže še z mar-
sikaterim drugim omrežjem.

Na sliki je naštetih le nekaj, a s pomočjo po-
ljubnega od teh lahko sedaj dokumente delite 
s sodelavci in prijatelji. Prav tako se lahko po-

vežete z omrežji LinkedIn 
ter Flickr. Novi Word 
vam prav tako omogoča 
vstavljanje videa kar z 
omrežja You Tube. Ukaz 
se imenuje Online Video 
in ga najdete na traku 
Insert. Še bolj impresiven 
pa je ukaz Insert/Online 
Pictures, ki je zamenjal 
ukaz Insert/Clip Art. Že 
prejšnji ukaz vam je omo-
gočal, da ste iskali slike 
po internetnih zbirkah 
pri katerih ste s sliko pri-

dobili tudi pravice za uporabo te slike v svojih 
dokumentih. Sedaj pa boste lahko slike vstavljali 
iz Office.com (bivši Clip Art), iz SkyDrive-a, Flickr 
računa… Torej vse slike, ki jih imate na družab-
nih omrežjih ali pa na SkyDrive strežniku, so 
vam na voljo v Wordu.

Omenimo še pojavitev popolnoma novega 
traku Design, ki pa vsebuje že znane ukaze iz 
drugih trakov. 

Razlog pojavitve novega traku je predvsem v 
prilagoditvi Word aplikacije za tablične računal-
nike ter majhnosti zaslonov le teh. In kot zadnjo 
novost, ki jo bomo še omenili v tem članku, bi 
se rad osredotočil ravno na to. Word 2010 je 
naredil otroške korake proti možnosti uporabe 
Worda na tabličnih računalnikih ampak resnega 
urejanja in pisanja dokumentov se zagotovo 
v verziji 2010 nihče ni lotil. Predstavljajte si 
poljuben trak iz verzije 2010 ali pa poljubno 
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Verzije, verzije, verzije

Gašper Kamenšek
MCP, MOS, MOS Master, MOS Expert, MCTS, 

Adobe Certified Expert - Photoshop, Predavatelj
gasper.kamensek@kompas-xnet.si

pogovorno okno, kjer morate z mikroskopsko 
natančnostjo s prstom zadeti pravo točko, in še 
takrat morate imeti prste kot Twiggy. Sedaj pa 
so trakovi izboljšani, pogovorna okna po večini 
prilagojena, prav tako popravljen pa je tudi t.i. 
mini Toolbar, ki se pojavi ob označitvi besedila 
ali pa desnem kliku že vse od verzije 2007. Sedaj 
je končno zaživel v vsej veličini in pridobil na 
uporabnosti.

V naslednji številki pa bomo spregovorili o 
novem Excelu in neverjetnih zmožnostih, ki jih 
nova verzija ponuja. Se že veselim...

Zgodi se, da naša vba koda, 
mogoče celo večji projekt, 
»preživi« menjavo tako Windo-
ws okolja kot verzijo Offica......

A za specifične operacije je koristno, morda pa 
celo nujno, da s kodo odkrijemo, v kakšnem 
okolju se le-ta poganja in potek algoritma le 
temu prilagodimo. 

Pri tem lahko naletimo na težave, saj različne 
verzije Offica, pa tudi različni produkti znotraj 
iste verzije pristopajo do teh informacij na raz-
lične načine:

  Word VBA nam pridobi informacije o opera-
cijskem sistemu z uporabo System.OperatingSy-
stem in System.Version, Excel VBA pa te metode 
ne pozna, zato si moramo pomagati s klicem 
Application.OperationSystem. V Accessu pa 
uporabimo metodo Environ(»OS«)

V novejših verzijah Office VBA  si lahko pomaga-
mo tudi z predprocesnimi direktivami, kot so na 
primer VBA7, WIN64... :

     sub verzije() 
        #If VBA7 Then 
             #If Win64 Then 
                  MsgBox »VBA7 v 64-bitnem 
Office okolju« 
             #Else 
                  MsgBox »VBA7 v 32-bitnem 
Office okolju« 
             #End If 
        #Else 

            MsgBox »Starejša verzija VBA« 
        #End If 
    end sub  

pri čemer se konstanta Win64 nanaša na 64 
bitni Office in ne operacijski sistem. O slednjem 
lahko poizvemo z VBA:

   If Not Environ(»ProgramFiles(x86)«) = »« 
Then 
        MsgBox »Running on 64-bit Windows« 
    Else 
        MsgBox »Running on 32-bit Windows« 
    End If

Ali pa klici GetVersionEx Windows API funkcije

Private Type OSVERSIONINFO 
    dwOSVersionInfoSize As Long 
    dwMajorVersion As Long 
    dwMinorVersion As Long 
    dwBuildNumber As Long 
    dwPlatformId As Long 
    szCSDVersion As String * 128 
End Type 
 Private Declare PtrSafe Function 
apiGetVersionEx Lib »kernel32« _ 
    Alias »GetVersionExA« _ 
    (lpVersionInformation As Any) _ 
    As Long 
  
Private Const VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1 
Private Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2 
Function fOSName() As String 
Dim osvi As OSVERSIONINFO 
Dim strOut As String 
    osvi.dwOSVersionInfoSize = Len(osvi) 
    If CBool(apiGetVersionEx(osvi)) Then 
        With osvi 
            ' XP 
            If .dwPlatformId = VER_PLATFORM_
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Aleš Lipušček
MCP, MCTS, MCITP

ales.lipuscek@kompas-xnet.si

WIN32_NT And _ 
                .dwMajorVersion = 5 And _ 
                .dwMinorVersion = 1 Then 
                    strOut = »Windows XP 
(Version » & _ 
                        .dwMajorVersion & 
».« & .dwMinorVersion & _ 
                        ») Build » & 
.dwBuildNumber 
                    If (Len(.szCSDVersion)) 
Then 
                        strOut = strOut & » 
(» & _ 
                                    
fTrimNull(.szCSDVersion) & »)« 
                    End If 
            End If 
 
            ' Win NT 
            If (.dwPlatformId = VER_PLATFORM_
WIN32_NT And _ 
                .dwMajorVersion <= 8) Then 
                strOut = »Windows NT » & _ 
                        .dwMajorVersion & 
».« & .dwMinorVersion & _ 
                        » Build » & 
.dwBuildNumber 

                If (Len(.szCSDVersion)) Then 
                        strOut = strOut & » 
(» & _ 
                                    
fTrimNull(.szCSDVersion) & »)« 
                End If 
            End If 
        End With 
    End If 
    fOSName = strOut 
End Function 
 
Oz WMI poizvedbo  
    Dim OS 
    For Each OS In GetObject(»winmgmts:«).
InstancesOf(»Win32_OperatingSystem«) 
        getOS = OS.Caption 
    Next OS 
    Set OS = Nothing

Dodajanje GMAIL računa v Outlook 
2010
Imate GMAIL račun in si želite prejemati pošto v vašem Outlook-u. Če je temu tako 
potem je 

sledeči članek napisan za Vas.

Najprej se prijavite v GMAIL in 
poiščite ikono za nastavitve. 
Ikona je prikazana v kvadratu 
desno spodaj.

Kliknite na puščico in v padajočem meniju izberite Nastavitve. Odprla se vam bo stran z nastavitvami.

Izberite posredovanje POP/IMAP 

Odpre se vam spodaj prikazano okno kjer pod dostop IMAP kliknete v polje Omogoči IMAP

Ko ste naredili nastavitev se 
pomaknemo do konca strani 
in kliknite na gumb Shrani 
spremembe.
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Sedaj se odjavite  iz GMAIL računa.

Odprite svojega poštnega odjemalca Outlook. 
Ko se zažene Outlook kliknite na datoteka in klik 
na Dodaj račun.

V oknu, ki se odpre 
izberite Ročna kon-
figuracija nastavitev 
strežnika ali dodatnih 

vrst strežnikov.

Kliknite naprej.

V oknu ki se prikaže vpišete v polje Vaše ime: 
nekaj od sledečega: Ime in priimek ali samo ime 
..

V okno epoštni naslov vpišete epoštni naslov od 
GMAIL-a

Vrsta računa: kliknite na puščico navzdol in iz-
beremo IMAP

strežnik za dohodno pošto je imap.gmail.com

strežnik za odhodno pošto je smtp.gmail.com

v polje Uporabniško ime: vpišete uporabniško 
ime, ki ga vpišete pri prijavi v GMAIL preko br-

skalnika.

Sledi še vpis gesla.

Kliknete še na gumb več na-
stavitev, odpre se vam novo 
okno v katerem kliknite zavi-
hek Dodatno.

V novo odprtem oknu vpiše-
te v polje strežnik za doho-
dno pošto vrednost  993.

V polju uporabi to vrsto šifri-
rane povezave: izberemo SSL.  

V polje strežnik za odhodno pošto vpišete vre-
dnost 587.
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 Darko Cencelj
MCP, MCDST

dare.cencelj@kompas-xnet.si

V polju uporabi to vrsto šifrirane povezave: iz-
beremo TSL

Kliknite še na zavihek Strežnik za odhodno pošto 
kjer kliknete v kvadratek Strežnik za odhodno 
pošto (SMTP) zahteva preverjanje pristnosti.

Kliknemo V redu in nato še Naprej. Izvede se 
testna povezava in testno pošiljanje maila.

Po uspešno končanem testiranju se pojavi sle-
deče okno (slika na desni)

Kliknemo samo še dokončaj. 

Project 2013 1. del - poročila
Vse kar bo opisano v pri-
čujočem članku temelji na 
verziji Microsoft Project Pro-
fessional 2013 Preview, ki je 

zadnja dosegljiva različica. Seveda je to le testna 
različica in marsikaj se lahko še spremeni.

Preden se posve-
timo poročilom, 
povejmo da bi 
spremembo med 
staro in novo verzijo 
opazili že ob zago-
nu aplikacije, kjer 
vas namesto Gantt 
Chart pogleda, ki 
nas je pričakal v 
verziji 2010 pričaka 
okno, ki nam omo-
goča da takoj od-
premo že izdelano 
datoteko, začnemo 
nov projekt ali pa 
uporabimo katerokoli izmed predlog, ki so na 
voljo.

Seveda je tudi tu takoj na voljo povezava s Sky 
Drive ali SharePoint strežnikom. Še več novosti 
pa se skriva v notranjosti. Samo ogrodje je ostalo 
enako kot v različici 2010, a je sedaj zapakirano 
v poenostavljen izgled in pa predvsem je pripra-
vljeno na delo s tabličnimi računalniki. Največji 

napredek pa je prikazan pri sledenju projektov 
oziroma poročilih, ki se jim bomo posvetili v tem 
članku. Več o novostih v celotni aplikaciji pa v 
naslednji številki revije Pika.

Ko sem naredil svoj prvi projekt in se igral z 
različnimi ukazi, sem naletel na poročila, ki so 

me tako navdušila, da 
jih bom predstavil na 
dolgo in široko. Ko je nek 
projekt v teku, boste na 
traku Project v skupini 
reports našli spustni se-
znam s poročili, ki so na 
voljo.
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ročil pa tudi ne bo naporno, saj se ob označitvi 
poljubnega gradnika  pojavi naslednja izbira 
polj.

Ta pa vas mora spomniti na poročilo vrtilne 
tabele in res je delo tako preprosto. Pravzaprav 
sedaj ni več meja v aplikaciji, omejuje vas le še 
domišljija ter potrebe.

Cash flow

Kot zadnje poročilo predstavimo še poročilo, ki 
nas navadno najbolj zanima, Cash Flow.

In kot zadnje dejstvo povejmo še, da vam gumb 
Copy Report omogoča, da ga prekopirate v 

Project Overview

Impresivno kajne. Če k temu prištejete še dej-
stvo, da si lahko poročilo prilagodite čisto po 
svoje, dodajate poljubne grafikone in tabele, 
potem boste ugotovili, da imate kar naenkrat 
najlepši možen pregled nad projektom. Ob tem 
omenimo še dejsto, da po prilagoditvi lahko po-
ročilo, s pomočjo orodja Organizer, shranite in 
ga naredite dostopnega v poljubnem projektu.

Work Overview

Verjetno še bolj uporabno poročilo kot prejšnje. 
Pri tem ne pozabite, da smo še zmeraj znotraj 
aplikacije MS Project. Delo s prilagajanjem po-
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PowerShell studio 2012
Stari mački, skriptni veterani 
in h3kerji prisegajo na ukazno 
vrstico ali, če je že res nujno, na 
beležnico :) Mlajši, predvsem 

tisti, ki imajo opraviti s kompleksnimi in po-
gosto menjajočimi se projekti, pa radi uporabijo 
podporo takoimenovanih IDE, to je integriranih 

poljubno apli-
kacijo. Takoj ga 
lahko vključite 
v elektronsko 
pošto ali pa v 
vašo prezenta-
cijo...

Gašper Kamenšek
MCP, MOS, MOS Master, MOS Expert, MCTS, 

Adobe Certified Expert - Photoshop, Predavatelj
gasper.kamensek@kompas-xnet.si
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orodij, ki zapakirani v lične grafične vmesnike, 
pospešijo kodiranje, olajšajo razhroščevanje, ...

Pred časom smo si na tem mestu ogledali Pow-
erShell ISE, ki je za tiste, ki kodirajo v PowerShel-
lu, korak v stran od »shell«a , a bi mu vzdevek 
IDE težko prisodili. 

Tokrat pa si bomo ogledali orodje, ki se z na-
zivom integrirano razvojno okolje brez težav 
lahko okiti, saj poleg močnega skriptnega ure-
jevalnika združuje še urejevalnik form in zbirke 
kontrol, konzolo, razhroščevalnik, raziskovalnik 
funkcij, aliasov, odlomkov kode in pomoči.

Sam skriptni urejevalnik premore tako auto-
completition kot barvanje sintakse, pri tem pa 
samodokončevanje premore tudi dober sistem 
namigov (hints), ki prikaže vse oblike pravkar 
vtipkanega ukaza oz. vseh podprtih parametrov.

Vrstice v urejevalniku so oštevilčene in nam 
služijo tudi pri urejanju zaznamkov pri urejanju 
in breakpointov pri razhroščevanju kode

Objektni raziskovalec vsebuje opcije raziskovan-

ja in vstavljanja aliasov, cmdletov,  .NET objek-

tov in WMI razredov, podpira pa tudi brskanje 
po datotečnem sistemu in pripravljenih oz vz-
postavljenih povezavah do baz podatkov. Vsak 
od naštetih ponuja tudi možnosti vstavljanja 
izbranega objekta v urejevalnik ali pa prikaz 
pomoči  (PowerShell lokalno,. NET in WMI pa s 

povezavo do opisa na MSDNju ) 

 Uporabimo ali pa tudi nadgradimo si lahko 
priročno zbirko odlomkov kode (snippets), ki jo 
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Windows Server 2012
V prejšnji številki revije PiKA 
smo si pogledali Windows 
PowerShell 3.0, eno izmed 
novosti novega Microsoft-

ovega strežniškega operacijskega sistema, 
Windows Server 2012. Poleg posodobljenega 
okolja za ukazno upravljanje Windows siste-
mov, je Windows Server 2012 prinesel integri-
rano podporo za nadzor in upravljanje dodatnih 
strežniških funkcionalnosti s pomočjo Pow-
erShell ukazov. Na novem sistemu lahko tako 
s PowerShell ukazi namestimo in upravljamo 
praktično vse strežniške vloge (AD CS, AD DS, 
DNS, Hyper-V, …).

Poleg PowerShell-a in z njim povezanih izboljšav 
ima Windows Server 2012 še kup drugih zanimi-
vih novosti:

• Licenciranje – nov strežniški sistem prihaja 
v dveh različicah (Standard in Datacenter), 
ki sta si funkcionalno povsem enaki. Razlika 
med njima je samo v licenciranju dodatnih 
virtualiziranih strežnikov. Z Windows Server 

2012 Standard smo upravičeni do dveh licenc 
za virtualizirane strežnike, Windows Server 
2012 Datacenter pa licenčno pokrije neome-
jeno število virtualiziranih strežnikov na isti 
strojni opremi. Ker se funkcionalno strežniški 
različici ne razlikujeta, lahko po novem tudi 
v manjših okolji uporabljamo vse napredne 
funkcionalnosti (npr. visoka razpoložljivost,…). 
Ena strežniška licenca pokrije do dva fizična 
procesorja – v kolikor imamo v strežniku npr. 
štiri procesorje, potrebujemo dve OS licenci, 
vezani na isto strojno opremo. Windows Ser-
ver 2012 ne pozna več Enterprise, Web in HPC 
različic.

• Windows Server 2012 Essentials je nov 
strežniški sistem za majhna okolja (nadomestil 
SBS), s podporo do 25 uporabnikov. V kolikor 
bo podjetje sčasoma preraslo to omejitev, se 
da strežnik enostavno nadgraditi, ob tem pa 

Aleš Lipušček
MCP, MCTS, MCITP

ales.lipuscek@kompas-xnet.si

PSS vodi ločeno od zgoraj omenjenih objektov in 
jo zato lahko po želji premikamo med različnimi 
razvojnimi okolji.

Okolje podpira tudi gradnjo in uporabo vizual-
nih komponent kot so forme in kontrolniki , ki 
sicer niso običajen del skriptnih projektov, a ker 
postaja PowerShell vedno močnejše orodje, ki 
posega v vse konce Windows okolij, se bomo 
tudi na to počasi navadili in uporabili sebi v prid. 

Uporabo vizalnih komponent nam olajšata tudi 
raziskovalca funkcij ( ta nam asinhrono beleži in 
upravlja seznam spisanih funkcij in dogodkov ) 
in lastnosti 

Razhroščevalnik poganjamo direktno iz Studia. 
Na voljo nam je kopica priročnih orodij, s kat-
erimi lahko razhroščimo tako 32 bitne kot 64 
bitne težave (PowerShell studio je opremljen z 
obema razhroščevalnikova, pa tudi z obema (tj. 

32bitnim in 64 bitnim skriptnim  pogonom)) in 
to tako na lokalnem računalniku, kot na more-
bitnem oddaljenem sistemu.

Orodje je vse prej kot brezplačno, a 45 dnevna 
poizkusna različica zna  marsikoga, ki se s Power-
Shellom srečuje takorekoč vsak dan, premamiti 
da si ga resneje ogleda.

Infrastrukturni tečaji
10325 Automating Administration with Win-
dows PowerShell 2.0    10.-14.9.2012

50292 Administering and Maintaining Win-
dows 7         24.–28.9.2012
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bo strežnik obdržal vse obstoječe funkcional-
nosti (npr. integracija s storitvami v oblaku). 
Windows Server 2012 Essentials je licenčno 
podprt na sistemih z do dvema fizičnima pro-
cesorjema.

• Izboljšana podpora za virtualizacijo do-
menskih strežnikov, ki med drugim vključuje 
tudi to, da lahko nov DC postavimo v okolje kar 
z repliko enega izmed obstoječih.

• Dodajanje novih klientov v domeno v 
»offline« načinu s podporo za DirectAccess – 
včasih je bila potrebna namestitev klienta na 
lokaciji, ki je imela dostop do DC-jev, sedaj pa 
lahko to naredimo od kjerkoli.

• Active Directory Recycle Bin je dobil grafič-
ni vmesnik v Active Directory Administrative 
Center (ADAC) konzoli (konzola za upravljanje 
AD okolja, ki za svoje delovanje izkorišča Po-
werShell).

• Fine-Grained Password Policy (FGPP) 
funkcionalnost je ravno tako dobila grafično 
podporo preko ADAC konzole. 

• Active Directory Ba-
sed Activation (AD BA)  
novost Windows Server 
2012 AD sheme, ki za 
Windows 8 in novejše 
kliente prinaša izboljša-
no okolje za upravljanje 
licenciranja. Včasih smo 
v poslovnih okoljih za 
aktivacijo Windows in 
Office produktov upo-
rabljali KMS, katerega 
glavni pomanjkljivosti 
sta odsotnost grafičnega 
vmesnika in nezmožnost 
upravljanja avtentikaci-
je. Ker se AD BA integri-
ra v obstoječe AD okolje, 
ki podpira tako grafična 
orodja kot tudi avtenti-
kacijo, dobimo z AD BA 
podporo za oboje.

• Windows Server 2008 R2 je prinesel pod-
poro za Managed Service Accounts (MSAs). 
Windows Server 2012 je to funkcionalnost 
razširil z Group Managed Service Accounts 
(gMSA). gMSA računi so namenjeni servisom, 
ki tečejo na več strežnikih in so ravno tako kot 
MSAs podprti samo za servise ter IIS aplikativ-
ne pool-e.

• Visoka razpoložljivost DHCP servisa – 
Windows Server 2012 omogoča, da lahko v 
okolju postavimo dva DHCP strežnika, ki bo-
sta dodeljevala IP naslove klientom v istem 
naslovnem prostoru. Strežnika si med seboj 
replicirata konfiguracijo, kar v primeru izpada 
enega strežnika omogoči drugemu, da lahko 
brez prekinitve in potencialnih težav nadaljuje 
dodeljevanje IP naslovov. 

• Hyper-V je ena izmed vlog, ki je s strežni-
kom Windows Server 2012 postala zanimiva 
tudi za izredno velika in zahtevna virtualizirana 
okolja. Dinamično dodeljevanje pomnilnika 
virtualiziranim sistemom smo spoznali že z 
Windows Server 2008 R2 SP1 – Windows 
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smo morali v Windows Server 2008 R2 oko-
lju implementirati Forefront UAG (NAT64, 
DNS64, integracija z NAP politikami, nadzor 
sej, diagnosticiranje,…). Pomembna spre-
memba je tudi, da po novem lahko postavimo 
DirectAccess v majhnih okoljih, ki nimajo PKI 
infrastrukture.

• …

Čeprav se morda zdi, da je zgodnji seznam no-
vosti dolg, pa je dejanski seznam sprememb še 
dosti daljši. Samo za licenciranje imamo npr. na 
voljo 14-stranski dokument z naslovom Win-
dows Server 2012 Licensing & Pricing FAQ, ki 
ga lahko brezplačno prenesemo iz spletne strani 
Microsoft Download Center. Enako velja tudi za 
256-stranski dokument z naslovom Introduc-
ing Windows Server 2012, v katerem najdemo 
obrazložene zgoraj naštete novosti in pa seveda 
še cel kup drugih.

Če želimo spoznati Windows Server 2012 
sistem, sta prej omenjena dokumenta dober 
začetek za pridobitev širokega pregleda nad 
spremembami in izboljšavami.

Server 2012 je to nadgradil s podporo za mi-
nimalno količino pomnilnika ob zagonu vir-
tualke ter možnostjo nadzora Smart Paging-a 
(le-ta pride v uporabo ob ponovnem zagonu 
virtualke v primeru, ko ima virtualka večjo 
porabo pomnilnika kot pa ga ima trenutno na 
voljo). Hyper-V replika nam omogoča replika-
cijo poljubne virtualke med diski, gručami in 
podatkovnimi centri z namenom redundance 
v primeru katastrofe. »Live migration« lahko 
po novem izvedemo med poljubnimi Hyper-V 
strežniki. Vsak virtualiziran sistem ima lahko 
do 64 virtualnih procesorjev in do 1 TB po-
mnilnika. Fizični Hyper-V strežnik ima podpo-
ro do 320 logičnih procesorjev in do 4 TB po-
mnilnika. VHD datoteke so nadgrajene z VDHX 
formatom, ki prinaša podporo do 64 TB (prej 2 
TB). Virtualna stikala za mrežno komunikacijo 
med virtualkami in ostalim okoljem so postala 
pametna – dobili smo filtriranje, možnost po-
sredovanja paketov, nadzor nad prometom,…

• Integrirana podpora za Network Interface 
Card (NIC) Teaming je tudi ena izmed novih 
funkcionalnosti, ki jo bomo z veseljem izkori-
ščali, saj je dosti bolj fleksibilna kot so obstoje-
če rešitve s strani ponudnikov strojne opreme.

• DirectAccess je z novim sistemom dobil 
podporo za funkcionalnosti, zaradi katerih 

Jože Markič
MCDST, MSBS, MCSA, MCSE, MCITP, MCTS, 

MCT, MCAS Instructor, MOS MI
joze.markic@kompas-xnet.si

Infrastrukturni tečaji
6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure 
                 17. - 21.9.2012

6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers        10. - 14.9.2012

10215 Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization              8. - 12.10.2012

50414 Microsoft Windows PowerShell v2 for Administrators            2. - 5.10.2012

SharePoint tečaji
50470  Microsoft SharePoint Server 2010 for the Site Owner - Power User                10. - 11.9.2012

10175 Microsoft SharePoint 2010, Application Development          24. - 28.9.2012

50354 SharePoint 2010 SharePoint Designer                   8. - 9.10.2012

50429 SharePoint 2010 Business Intelligence               8. - 12.10.2012

10232 Designing and Developing Microsoft SharePoint Server 2010 Applications     1.- 5.10.2012
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Izdelava matrice

Najprej si moramo, tako kot pri vsakemu pro-
jektu prilagajanja matrice, izbrati izhodiščno 
točko. Če se bomo lotevali večjih sprememb je 
dobro uporabiti poenostavljene začetne strani, 
Starter Master Pages saj se večje spremembe 
izkažejo za bolj obvladljive. Če, po drugi strani, 
želimo le manjše spremembe in fiksno širino, 

lahko začnemo delo 
iz privzete matrice, 
v4.master.

Predpostavimo, da 
imamo potrebne 
datoteke, torej 
matrico .master in 
povezano CSS dato-
teko, že pripravlje-
ne. Besedilo članka 
je bilo napisano ob 
datoteki v4.master 
vendar preverjeno 

deluje tudi s Starter MasterPage predlogami.

Najprej v matrici določimo, da naj SharePoint 
ne nastavlja širine vsebine samodejno. Na srečo 
za to že obstaja CSS razred s4-nosetwidth, ki ga 
preprosto dodamo objektu s4-workspace:

Kdaj uporabiti fiksno širino:

Sharepoint je v osnovi orodje, po-
dobno kot pisarniška zbirka Office, 
zato je v njegovo osnova postavljena 
tako, da uporabniku nudi maksima-
len delovni prostor. V smislu spletne 
strani to pomeni, da izkoristimo vsa-
ko točko brskalnega okna, ki nam je 
na voljo. Dokler delujemo v področju 
intranetov je to zaželjeno obnašanje, 
vendar se je skozi leta zaradi svoje 
zmogljivosti SharePoint izkazal tudi 
kot odlična platforma za navadne 
intranetne strani. Pomembna razlika 
je, da pri javnih straneh funkcionalnost ni več na 
prvem mestu, pomemben postane tudi izgled, 
spremeni pa se tudi anatomija strani. Tako za 
javno stran povečini želimo imeti fiksno širino 
strani, ki je bolj zračna in očem prijetnejša. To-
rej, kako se lotimo izvedbe strani s fiksno širino?

Slika 1: Izgled privzete strani v SharePoint-u 
2010. Izgled je funkcionalno usmerjen in prime-
ren za intranetno, torej notranjo, stran.

Slika 2: Že z samo zmanjšano širino je stran 
prijetnejša očem in bolj primerna za javno pred-
stavitev

Fiksna širina SharePoint strani
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velikost območja znotraj značke <form>, ki 
objema celotno vsebino prikazane strani:

form{  
   width:980px;  
   margin: auto;  
}

• Če želimo prestaviti trak, ki prikazuej stanje 
urejanja strani in ostala obvestila da se bo raz-
tezal čez celotno širino strani preprosto pre-
stavimo celoten div #s4-statusbarcontainer z 
pred div #s4-BodyContainer:

<div id=«s4-workspace«> 
 <div id=«s4-statusbarcontainer«> 
  <div id=«pageStatusBar« class=«s4-
status-s1«> 
  </div> 
 </div> 
… 
</div>

• Pri izdelavi lahko izkoristimo tudi zmogljivo-
sti, ki jih nudi CSS3. Za primer lahko naredimo 
3D efekt na osrednjem vsebinskem območju 
strani, tako da uporabimo novo lastnost box-
shadow, ki rob strani 
zasenči. V CSS preprosto 
dodamo sledečo kodo:

body #s4-bodyContainer{ 
 box-shadow: 0 0 
20px white; 
}

Da bo zgornja koda delovala normalno tudi v 
brskalniku InternetExplorer ga moramo pre-
pričati, da bo deloval v načinu IE9, ki podpira 
CSS3. V nasprotnem primeru sence ne bomo 
videli. Način, kako IE prikazuje SharePoint strani 
spremenimo tako, da v matrici strani popravimo 
sledečo vrstico:

<meta http-equiv=«X-UA-Compatible« 
content=«IE=8«/>

Na

<meta http-equiv=«X-UA-Compatible« 
content=«IE=edge«/>

<div ID=«s4-workspace« class=«s4-nosetwidth«> 
  <div ID=«s4-bodyContainer«> 

... 
</div>

Nadaljujemo v CSS datoteki, kjer najprej do-
ločimo lastnosti telesa strani, znotraj značke 
<body>. Ta korak je nujen, saj tako poskrbimo 
za pravilno izrisovanje drsnikov. Na tem mestu 
lahko tudi določimo z lastnostjo background 
ozadje strani:

body{ 
overflow:auto !important; 
background: #000 url('slika ozadja strani') 
no-repeat; 
}

Vsebina strani, nižje od traku, je postavljena v 
objekt s4-BodyContainer. Temu objektu pre-
prosto nastavimo kot lastnost width želeno 
širino strani. Za plavanje območja poskrbimo z 
nastavitvijo robov na levi in desni strani. Obema 
določimo auto. Brskalnik torej objektu na levi 
in desni strani nastavi enak avtomatski rob, kar 
pa ima za posledico plavanje objekta na sredini 
strani:

body #s4-bodyContainer{ 
width:920px !important; 
margin-left: auto; 
margin-right:auto; 
}

Če smo v prejšnjem koraku nastavili ozadje stra-
ni na kaj drugega kot belo (kar verjetno smo) je 
pomembno, da objektu nastavimo tudi barvo 
ozadja, saj je le-ta privzeto prosojna:

.s4-widecontentarea{  
   background-color: #FFF;  
}

Sedaj bi morali imeti fiksno širino strani! V zgor-
njem tekstu lahko seveda vse barve prilagodimo 
tako, da ustrezajo našemu projektu.

Namigi

• Če želimo, da je trak širok enako kot vse-
bina lahko namesto zadnjega koraka v CSS 
datoteko dodamo sledečo kodo, ki spremeni 
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Prednosti in slabosti

Takšna postavitev strani ima prednosti v lepšem 
vizualnem izgledu, slabosti pa so zmanjšana de-
lovna površina in predvsem razlivanje vsebine. 
Če vsebina preseže širino določene strani se bo 
na žalost razlila, kar pomeni dodatno previdnost 
pri postavljanju spletišča. Dodaten problem, ki 
se lahko pojavi, je, da se poleg vsebine lahko 

Jošt Stergar
MCP, MCTS, MCITP

jost.stergar@kompas-xnet.si

Galerija slik z Galleria in Content Query 
Web part
Pri izdelavi strani SharePoint 
dnevi, ki jo lahko najdete na 

naslovu https://www.sharepoint-dnevi.si sem 
med drugim naletel tudi na izziv, kako narediti 
galerijo slik in jo prikazati s pomočjo orodij, ki jih 
ponuja SharePoint 2010.

Našel sem članek avtorja E. Struyf, ki govori o 
izdelavi galerije na SharePoint tehnologiji, ven-
dar pa sem imel občutek, da je galerijo možno 
izdelati tudi na lažji način.

• Making an Image Gallery Inside the Asset 
Library: Part 1 - E. Struyf 's Blog

• http://www.estruyf.be/blog/making-an-
image-gallery-inside-the-asset-library-part-1 

Prvi korak pri izdelavi galerije je prenašanje 
datotek, ki so potrebne za izdelavo galerije 
in nalaganje le teh v ustrezno SharePoint 
knjižnico, najbolje kar v “Style library”, kjer 
naredimo lahko tudi mapo z imenom “JS”, ki 
bo lahko služila tudi za hranjenje tudi ostalih 
skriptnih datotek.

Za datoteke, ki so potrebne za izdelavo 
galerije pojdite na stran www.jQuery.com in 
prenesite minimizirano verzijo najnovejše 
jQuery knjižnice in seveda prenesite tudi .zip 
datoteke s strani http://galleria.io/download/. 

Po končanem prenosu, extrahirajte datoteko zip 
in prenesite datoteke v “Style library/js” mapo.

Galleria files

Prenos Galleria

http://galleria.io/download/

Style library\JS mapa

Za delovanje Galleria boste potrebovali: 

• Jquery library

• Galleria.classic.css

razlijejo tudi območja pri vlkjučenem urejanju 
strani, kar pa ni tako velik problem, saj tarčna 
publika strani pogleda urejanja ne bo nikoli vi-
dela, funkcionalnosti za urednike pa se pri tem 
niso ogrožene.

https://www.sharepoint-dnevi.si
http://www.estruyf.be/blog/making-an-image-gallery-inside-the-asset-library-part-1
http://www.estruyf.be/blog/making-an-image-gallery-inside-the-asset-library-part-1
http://galleria.io/download/
http://galleria.io/download/
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• Galleria.classic.min.js

• Galleria-1.2.7.min.js

• Classic-loader.gif

• Classic-map.png.

XSL files

Naslednji korak pri izdelavi rešitve je priprava xsl 
datotek, ki jih uporablja gradnik za poizvedbe 
po vsebini in sicer ContentQueryMain.xsl in 
ItemStyle.xsl. Obe datoteki najdete v knjižnici 
Style library/XSL Style sheets.

V datoteki ContentQueryMain.xsl, morate spre-
meniti div značko, v kateri se bodo prikazovale 
slike vaše galerije. Vse kar je potrebno narediti 
je, da v div id=''{concat('cbqwp',$ClientId)}'' 
dodate v class še besedo gallery, ki jo bomo kas-
neje potrebovali pri oblikovanju in manipulaciji 
slik.

ContentQueryMain.xsl

V datoteki ItemStyle.xsl je potrebno dodati 
novo predlogo, ki se bo uporabljala za prika-
zovanje slik v gradniku poizvedbe po vsebini, 
CQWP. Pomembno v tem koraku je, da v kodi 
za predlogo pri definiciji spremenljivke Safe-
LinkUrl nastavimo pravilen stolpec za podatke. 
Če ne želimo, da se prikažejo samo pomanjšane 
sličice v galeriji, moramo spremeniti parameter 
UrlColumnName na vrednost LinkUrl.

ItemStyle.xsl

<xsl:template name=«ImageGallery« 
match=«Row[@Style='ImageGallery']« 
mode=«itemstyle«> 
 <xsl:variable name=«SafeLinkUrl«> 
  <xsl:call-template 
name=«OuterTemplate.GetSafeLink«> 
       <xsl:with-param 
name=«UrlColumnName« select=«'LinkUrl'«/> 

  </xsl:call-template> 
 </xsl:variable> 
 <img src=«{@LinkUrl}«/> 
</xsl:template>

Stran z galerijo

Za prikaz galerije, je potrebno pripraviti .aspx 
stran. V SharePoint Designerju 2010, odpremo 
stran v Naprednem načinu, tako da lahko editi-
ramo vso kodo, ki jo ustvari SPD 2010. V kodi 
poiščemo značko <asp:Content ContentPlaceH
olderId=«PlaceHolderMain« runat=«server«> 
in dodamo naslednjo kodo (spremenite vir za 
vaše skriptne datoteke):

<link type=«text/css« rel=«stylesheet« 
href=«../../Style Library/js/galleria.
classic.css«/> 
<script type=«text/javascript« src=«../../
Style Library/js/jquery-1.7.2.min.js«></
script> 
<script type=«text/javascript« src=«../../

Style Library/js/galleria.classic.min.js«></
script> 
<script type=«text/javascript« src=«../../
Style Library/js/galleria-1.2.7.min.js«></
script> 
<script type=«text/javascript«> 
$(document).ready(function(){ 
 $(».gallery img«).unwrap().unwrap(); 
  
 $('.gallery').galleria({ 
 width: 700, 
 height: 467 }); 
 Galleria.loadTheme('../../Style Library/
js/galleria.classic.min.js'); 
 Galleria.run('.gallery'); 
}); 
</script>

V tem delu, smo na stran dodali referenco na 
naše skriptne datoteke, CSS datoteke,… 

$(».gallery img«).unwrap().unwrap(); - odstrani 
<li> in <ul> značke na strani, po tistem, ko je 
stran že naložena. To je potrebno zato, da Gal-
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leria lahko slike, ki se naložijo spremeni v dejan-
sko galerijo.

Galleria.loadTheme() in Galleria.run() zaženeta 
skripte za ustvarjanje galerije.

Na koncu strani, tik pred </asp:content>, je 
treba dodati še značko za stil oz za izgled naše 
galerije. V tem delu določimo kakšne barve bo 
ozadje, koliko je galerija široka in visoka. Opazili 
boste, da se v tem delu sklicujemo na CSS class 
».gallery«, ki smo ga določili v ContentQuery-
Main.xsl:

<style type=«text/css«> 
 .gallery{   
 width:700px; 
 height: 472px;  
 background: #000;  
 margin:auto; 
 text-align:center; 
 } 
</style>

Gradnik za poizvedbo po vsebini

Ko smo zaključili z urejanjem strani v SPD2010, 
nas čaka še urejanje strani v brskalniku. Ta korak 
je mogoče narediti tudi v SPD2010.

Odprite stran v brskalniku v načinu za ure-
janje in dodajte gradnik CQWP ter nato izberite 
možnost za urejanje spletnega gradnika. V nas-
tavitvah gradnika si kot vir slik izberite knjižnico 
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SharePoint Apps
SharePoint 2013 Preview nam 
omogoča namestitev t.i. Sha-
rePoint Apps. To so samostojni 

programi, ki jih lahko namestimo na SharePoint 
strežnik, lahko tudi v Office kliente – Office 
Apps. Ti samostojni programi nam omogočajo 
različne funkcionalnosti, vse skupaj pa deluje 
na principu MarketPlace-a. SharePoint App 
enostavno poiščemo v »SharePiont Store-u« in 
namestimo. Če pa nam delovanje ni po godu, 
ga enostavno odstranimo. V osnovi takšen pro-
gram razširja funkcionalnost SharePoint strani, 
zahteva pa je, da je enostaven za namestit in 
odstranit. 

Po vsej verjetnosti pa se nekateri ne bomo 
zadovoljili samo z iskanjem in nameščanjem 
takih aplikacij, želeli bomo seveda tudi sami kaj 
podobnega narediti. V tem primeru potrebuje-
mo ustrezna orodja, ki nam bodo pomagala pri 
razvoju tovrstnih rešitev. 

Microsoft je v ta namen pripravil orodja z delov-
nim imenom NAPA, prednost vsega skupaj pa je, 
da potrebujemo le kompatibilen brskalnik (Beri 
IE9), v katerem bom opravili vse delo. Naslednji 
pogoj je, da si naredimo račun na Office 365 
Developer Site, kjer bomo lahko našli ustrezna 
orodja, resurse ter na koncu tudi testirali, obja-
vili in prodajali naše rešitve. Seveda se bo našel 
tudi kdo, ki ne bo želel svojih aplikacij objavljati v 

ShrePoit Store-u, bi jih pa rad izdelal za potrebe 
podjetja. To je možno narediti z Visual Studijem 
2012 in dodatki za razvoj Office rešitev. V tem 
primeru lahko naše rešitve objavimo  v t.i. App 
Catalog-u, ki se lahko nahaja na našem lastnem 
ShrePoint strežniku ali na SharePoint Online. 

Kaj pa sploh je SharePoint App?

V osnovi je to spletna aplikacija, registrirana na 
SharePoint-u s pomočjo app manifest-a. V ma-
nifestu so določene osnovne lastnosti aplikaci-
je, kot na primer, kje aplikacija teče, kaj se zgodi 
ob zagonu  in podobno. Primer xml-ja manifest 
datoteke: 

<?xml version=«1.0« encoding=«utf-8« ?> 
 
<App xmlns=«http://schemas.microsoft.com/
sharepoint/2012/app/manifest (http://schemas.
microsoft.com/sharepoint/2012/app/manifest)« 
 
ProductID=«{5eccee90-1e41-4ecc-af8c-
485facb5c188}« 
Version=«1.0.0.0« 
SharePointMinVersion=«15.0.0.0« 
Name=«LocalTheater«> 
  <Properties> 
<Title>Local Theater</Title>       
<StartPage>https://localhost:44303/Default.
aspx/?{StandardTokens} 
</StartPage> 
  </Properties> 
  <AppPrincipal> 
    <RemoteWebApplication ClientId=«ca81d876-

Robi Vončina, uni.dipl.ekon
MCT, MCITP, MCSA, MCTS

robi.voncina@kompas-xnet.si

v kateri se nahajajo slike, ki bi jih radi prikazali v 
galeriji. (Slika levo zgoraj na prejšnji strani.)

Za slike lahko nastavite tudi poljubne filtre.

Kar je v nastavitvah CQWP pomembno je, da 
kategoriji stil določite predlogo za prikazovanje 
slik, ki ste jo ustvarili v itemStyle.xsl, ImageGal-
lery. (Slika desno zgoraj na prejšnji strani.)

Shranite nastavitve CQWP in če je šlo vse kot po 
maslu mora biti rezultat nekaj podobnega sliki 
na prejšnji strani.
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Novi SharePoint 2013 in se-
veda Office 2013 prinašata 

celo kopico novosti in kaže, da bo prihajajoče 
leto tudi iz tega stališča zelo zanimivo. Prav go-
tovo je ena izmed novosti novi »App model«, ki 
omogoča gradnjo zanimivih aplikacij. 

Z njegovo uporabo bodo razvijalci prav gotov 
bistveno lažje razvijali številne aplikacije, ki jih 
bodo lahko enostavneje povezovali s številnimi 
drugimi aplikacijami, ki jih uporabniki upora-
bljajo za svoje delo.

Dandanes številna internetna mesta uporab-
nikom ponujajo ogromno storitev, ki ne zah-
tevajo veliko predhodnega znanja za njihovo 
uporabo, hkrati pa  uporabniku omogočajo 
stalno povezanost s svojimi sodelavci, prija-
telji, itd. Med tovrstna spletna mesta oziroma 
spletne aplikacije, ki za svoje delo izkoriščajo 
številne storitve v oblaku, sodijo v prvi vrsti 

vali rešitve, ki jih bomo gostovali drugje pa nam 
preostane uporaba oAuth. 

Na koncu ostane še vprašanje, kako je celotna 
rešitev zapakirana in kako jo objavimo. V kolikor 
bomo uporabljali NAPA orodja, bomo že na por-
talu imeli možnost objave naše aplikacije. Med 
postopkom objave aplikacije bo poskrbljeno, da 
bo aplikacija pravilno zapakirana in objavljena v 
SharePoint Store. Seveda imamo tudi v Visual 
Studiju na voljo čarovnika, ki nam bo pomagal 
sestaviti app paket, ki ga bomo lahko nato obja-
vili v ustrezen katalog. 

V kolikor je kratka predstavitev v vas vzbudila 
zanimanje, se kar pogumno registrirajte na 
Office Developer Centru in pričnite z razvojem 
rešitev. 

Uvod v izgradnjo aplikacij za Office 
2013 in SharePoint 2013

8525-44a8-8a60-e02ee79a4a6e«/> 
  </AppPrincipal> 
</App>

Izvajanje aplikacije poteka ali na SharePoint 
strežniku (za lastno gostovane aplikacije) ali pa 
v oblaku (za aplikacije gostovane v oblaku) . To 
seveda pomeni, da se tudi naša »server side« 
koda odvija nekje drugje, kar nas pripelje do za-
nimivega vprašanja, kako pa potem komunicira 
z našim strežnikom?

Komunikacija poteka preko ShrePoint API-jev, in 
sicer lahko .NET managed API ali REST in Java-
Script API, odvisno od tega, kaj želimo doseči, 
vsa komunikacija pa poteka preko client.svc 
servisa.

Seveda ne smemo pozabiti na avtentikacijo 
uporabnikov. V kolikor delamo aplikacije za 
gostovanje na lastnih strežnikih, s tem ne bomo 
imeli večjih težav, saj se celotno dogajanje izvaja 
znotraj našega strežnika. V kolikor bomo izdelo-

Uroš Žunič
MCT, MCAD, MCTS, MCPD

uros.zunic@Kompas-xnet.si

twitter, facebook seveda ne morem mimo 
SkyDrive-a, DropBox-a in številnih drugih.  
Ob tem dejstvu snovalci novo prihajajoče razli-
čice SharePoint 2013 obljubljajo in omogočajo 
enostavno integracijo tovrstnih aplikacij oziro-
ma storitev s SharePoint 2013 in Office 2013.

Novi »Apps model« omogoča torej večjo svo-
bodo in prilagodljivost pri izgradnji številnih 
rešitev, ki rešujejo potrebe posameznikov in 
omogočajo enostavno integracijo.

Danes imao razvijalci možnost razvijati bodisi 
»Farms solutions« ali »Sandbox solutions« 
(SharePoint 2010), kjer v veliki meri sprejema-
mo odločitve ali bodisi graditi  spletne gradnike, 
po meri uporabniške kontrole, različne podstra-
ni, id...

Celoten razvoj na trenutni verziji (SharePoint 
2010) zahteva bolj klasičen pristop razvoja sple-
tnih aplikacij in »ne moremo« uporabiti ASP.
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NET MVC pristopa pri gradnji le –teh, čeprav SharePoint 2010 temelji na .NET Framework verziji 
3.5. V primeru, da se preizkusimo v gradnji aplikacij za SharePoint Online platformo pa je izzivov še 
bistveno več.

Novi model v verziji 15 oziroma SharePoint 2013 omogoča ravzijalcem, da se enostavno odločijo 
med tem kakšen način izdelave aplikacije bodo izbrali, kje bo aplikacija gostovala tako, da aplikacija 
in SharePoint 2013 nato znata komunicirati.

Glavni orodji za gradnjo tovrstnih aplikacij bo prav gotovo »Napa« Office 2013 Development Tool. 
Orodje se uporablja kar preko spletnega brskalnika in ne potrebuje predhodne namestitve katerega 
drugega orodja (npr. Visual Studio). Vseeno pa mimo Visual Studia 2012 ne moremo,  saj je nepogre-
šljiv del vsakega resnejšega razvoja in v katerega lahko sedaj tovrstne aplikacije enostavno uvozimo, 
izvozimo ob tem pa izkoriščamo funkcionalnosti, ki jih orodje nudi razvijalcem.

Aplikacije same bodo lahko gostovale bodisi v oblaku (npr. Windows Azure), lahko pa bodo seveda 
del SharePoint 2013 okolja na sami fizični lokaciji ali pa kot del Office 365 SharePoint 2013 Online.

Spodnja tabela predstavlja nekaj ključnih razlik med gostovanjem aplikacije v oblaku ali SharePoint 
2013 oz. Office 365 SharePoint 2013 Online

Gostovanje v oblaku 
SharePoint 2013 (Office 365 

SharePoint 2013 Online)

Obseg aplikacije Strani oz. Najemniki SharePoint Strani

Arhitektura
Večje število odjemalcev (upoštevati 

potrebno razširitve, možnosti gostovanja, 
zahteve uporabnikov, ...)

Strani znotraj samega SharePoint-a

Razvijalsko znanje .NET (celotni) in ostali jeziki SharePoint + HTML + JS

UI Tehnologije 
Spletne tehnologije – ASP.NET spletne 
aplikacije, MVC spletne aplikacije, ...

SharePoint + HTML + JS

Programska koda 
na strežniku

REST API, »Server Side Object Model« 
(SSOM),CSOM .NET ,JS API

Uporaba »Client Side« objektnega 
modela (CSOM) JS API

Shranjevanje SQL Azure, SQL Server, ... Seznami in knjižnice

Glavne omejitve Potrebne izkušnje kar se tiče gostovanja Ni kode na strani strežnika

Razvijalski tečaji
10266 Programing in C# with Microsoft Visual Studio 2010          10 - 14.9.2012
10267 Introduction to Web Developement with Microsoft Visual Studio 2010       17. - 21.9.2012
10264 Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010         17. - 21.9.2012
10265 Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010         8. - 12.10.2012
Razvoj za mobilne Android naprave - osnove             24. - 26.9.2012
iPad - prvi dotik                                      20. 9.2012
Poenotite razvoj mobilnih aplikacij za različne naprave - PhoneGap        17. - 19.9.2012
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Ajaxify (gist: 854622)
Ideja te rešitve je posodabl-
janje vsebine na strani brez 
ponovnih nalaganj odvečnih 

statičnih datotek. V resnici statične datote-
ke niso odvečne, a ni potrebe, da se css ali js 
datoteke vedno znova in znova prenašajo k 
uporabniku. S pomočjo HTML5 History APIja 
dobimo nadzor nad preteklimi url klici, tako 
se po vsaki spremembi naredi ajax klic. Vsa 
logika prikaza strani na serverju ostane enaka, 
samo v html elementih določimo selektorje za   
 vsebina: #content,article:first,.
a r t i c l e : f i r s t , . p o s t : f i r s t 
 menu : #menu,#nav,nav:first,.nav:first, 
 aktivni elementi v menuju: .active,.selec-
ted,.current,.youarehere

Prvi koraki

<!-- jQuery -->  
<script src=«http://ajax.googleapis.com/ajax/
libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js«></script>  
<!-- jQuery ScrollTo Plugin --> 
<script defer src=«http://balupton.github.
com/jquery-scrollto/scripts/jquery.scrollto.
min.js«></script> 
<!-- History.js -->  
<script defer src=«http://balupton.github.
com/history.js/scripts/bundled/html4+html5/
jquery.history.js«></script> 
<!-- This Gist --> 
<script defer src=«http://gist.github.com/
raw/854622/ajaxify-html5.js«></script>  

Naložimo jQuery 
Naložimo jQuery ScrollTo Plugin, ki omogoča 
tekoče pomikanje do novo naložene vsebine 
Naložimo History.js s podpo-
ro za jQuery, HTML4 and HTML5 
Naložimo ajaxify-html5.js

Kaj počne?

• Preveri, ali obstaja podpora za History.js 
v brskalniku. Če brskalnik ne podpira history 
objekta, se izvajanje skripte konča.

• Dobi korenski (root) url, da vemo katere so 
interne povezave na strani.

• Potrebno je zagotoviti, da bo jQuery lahko 
razumel ajax odziv, torej samo elemente, ki so 
v body (brez html, head, title, meta, scrips, ...).

• Definirati moramo vsebinske in menujske 
elemente. Ob nalaganju novih strani se bo 
zamenjala vsebina, v navigaciji pa se bo spre-
menil aktivni del.

• Najde naše interne povezave na strani in jih 
nadgradi. Po kliku na takšne povezave, se bo 
izvršil History.pushState. 

• Po spremembi history state objekta:

 Д določimo kaj je relativni del novega 
URLja
 Д najdemo vsebinski element obstoječe 

strani in ga skrijemo
 Д naredimo ajax klic na absolutni url na-

slov
 Д ajax odziv popravimo na primerno obli-

ko
 Д iz odziva vzamemo title element in po-

sodobimo document.title 
 Д najdemo menujski element in določimo 

nov aktivni del v menuju
 Д zaključimo z animacijo
 Д najdemo vsebinski element in ga zame-

njamo z novo vsebino
 Д pomaknemo fokus strani na pravo me-

sto, lahko se zgodi, da je višina strani manj-
ša in uporabnik gleda samo nogo strani
 Д sporočimo spremembe Google Analytic 

in ostalim sistemom sledenja
Sedaj stran ne »blinka« več, ker so vsi css že na-
loženi, posodablja se samo vsebinsko pomemb-
ni del strani in internet je lažji za 20Kb na klik.

https://gist.github.com/854622/

Primož Klemenšek
primoz.klemensek@kompas-xnet.si

https://gist.github.com/854622/
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Migracija Windows Azure storitev med 
različnimi uporabniškimi računi
Windows Azure je v Slove-
niji komercialno na voljo od 

6.7.2012. To je precej dobra novice za vse nove 
uporabnike, predstavlja pa zanimiv problem za 
vse tiste, ki so te oblačne storitve, preko raznih 
proksi podjetij iz drugih držav, uporabljali že 
prej. Smiselno bi bilo vse obstoječe rešitve pre-
staviti na slovenske uporabniške račune ter tako 
dobiti popolno kontrolo nad njimi in se pri tem 
še izogniti dodatnim posredniškim stroškom. 

P r e n o s 
Wi ndows 
Azure sto-
ritev med 
n a r o č n i -
nami je s 
p o m o č j o 
M i c r o -
s o f t o v e 
p o d p o r e 
možen, se 
pa je pri 
tem tre-
ba držati 
nekaterih 
pravil in 
poskrbeti, 
da je oko-
lje za prenos pripravljeno.

Za začetek postopka moramo seveda imeti 
ustvarjen nov uporabniški račun na katerega 
bi radi prenesli obstoječe storitve. Ta mora 
biti za uspešen prenos popolnoma prazen, kar 
posledično pomeni, da ne bo mogoče prenesti 
vsebine storitev iz več računov na enega.

Prvi korak, ki ga moramo opraviti, je migracija 
SQL Azure podatkovnih baz. To lahko naredimo, 
če smo lastniki obeh uporabniških računov ali 
administratorji oz. co-administratorji na obeh 

računih. Na staremu upravljalen portalu (silver-
light) izberemo  virtualni SQL Azure strežnik, pri-
tisnemo na gumb 'Move Server...' ter izberemo 
ciljni uporabniški račun.

Nekaj trenutkov za tem se bodo SQL Azure baze 
pojavile na novem računu, pri vsem tem pa baze 
s podatki ostanejo dosegljive pod enakimi po-
goji kot prej.

Nato preverimo (prav tako najbolje v starem 

portalu), če se na ciljnem računu res ne nahaja 
popolnoma nič, razen  seveda prenešenih SQL 
Azure baz. Karkoli se bo nahajalo na računu, re-
cimo mogoče nek neuporabljen 'affiniti group' 
bo povzročilo prekinitev prenosa.

Preden stopimo v kontakt z Microsoftovo pod-
poro moramo še poskrbeti, da bo administrati-
ven email na obeh računih enak, kar naredimo 
tako da na spletnem mestu izberemo https://
account.windowsazure.com 'account', nato 
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naročnino in 'Edit subscription detail' ter spre-
menimo e-mail administratorja storitev.

Postopek ponovimo še za drugi račun in smo 
pripravljeni na stik z Microsoftovo podporo za 
uporabnike. Na https://www.windowsazure.
com/en-us/support/contact/ izberemo 'Windo-
ws Azure',  temo 'Other' in opcijo pomoči preko 
spletne forme, kjer navedemo guid identifika-
torja obeh računov ter vse ACS/Service bus/
Caching  imenske prostore, ki jih naše storitve 
uporabljajo.

V kratkem nato pričakujte telefonski klic, v 
katerem se boste z Microsoftovim pogovorili o 

postopku vaše migracije ter razrešili 
morebitne nejasnosti. Ta pa se bo za-
čel takoj, ko boste po e-mailu potrdili 
zapisnik tega telefonskega pogovora. 

Kot lahko vidimo, prenos storitev 
brez izpada njihovega delovanja ni 
nemogoč, zahteva pa nekaj dela in 
planiranja z naše strani. Če na kratko 
povzamemo celoten postopek, ki 
ga moramo opraviti na naši strani: 
Sql Azure baze selimo preko portala 
ročno, administratorski e-mail mora 
biti pri obeh računih enak, ciljni račun 
mora biti popolnoma prazen (razen 
SQL Azure) ter izvorni račun je po pre-
nosu avtomatsko izklopljen.

Rok Bermež
MVP, MCT, MCTS, MCPD, MCITP

rok.bermez@kompas-xnet.si

Global Knowledge tečaji: ITIL
IOSA ITIL® Capability: Operational Support & Analysis         24. - 28.9.2012
LSO ITIL® Service Lifecycle: Service Operation       22. - 24.10.2012
SMEv3 ITIL® Foundation V3         15. - 17.10.2012

SolidQ tečaji
MDXMAS Kreiranje več dimenzijskih poslovnih analiz z uporabo jezika MDX in Microsoft 
Analysis Services          10. - 12.12.2012
SQL2012-DBE SQL Server 2012 for Experienced Developers and DBAs     15. - 17.10.2012

https://www.windowsazure.com/en-us/support/contact/
https://www.windowsazure.com/en-us/support/contact/
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Sisyphus.js

Pri izpolnjevanju zahtevnih 
obrazcev na spletni strani se 

velikokrat zgodi, da se brskalnik zruši, po pomoti 
ponovno naložimo stran ali pa kar seja poteče... 

Na shranjevanje osnutkov smo se v Gmail na-
vadili, to možnost pa lahko ponudimo tudi na 
naših projektih.

Sisyphus.js deluje na vseh modernih brskalnikih 
(podpora je tudi za ie6/7) in preprečuje izgubo 
vnešenih podatkov. Je jQuery plugin, za shranje-
vanje podatkov pa uporablja Local Storage.

$('#form1, #form2').sisyphus();

Podatki v Local Storage se bodo izbrisali po kliku 
na submit ali reset (type=«submit/reset«).

Privzete možnosti/razširitve:

 $('#form2').sisyphus( 
 { 
  customKeyPrefix: '', 
  timeout: 0, 
  autoRelease: true, 
  name: null, 
  onSave: function() {}, 
  onBeforeRestore: function() {}, 
  onRestore: function() {}, 
  onRelease: function() {}, 
  excludeFields: [] 
 } 
 ); 
 

• timeout: če je 0, se podatki shranijo po 
vsaki spremembi

• onSave: sproži se vedno, kadar se podatki 
shranijo v Local Storage

Primož Klemenšek
primoz.klemensek@kompas-xnet.si

SolidQ tečaji
ADVTSQL Advanced T-SQL Querying, Programming and Tuning for SQL Server 2005, 2008 and 
2012             15. - 19.10.2012
BIBTCMP SQL Server 2012 and SharePoint 2010 BI Immersion        10. - 14.9.2012
EIM-DQMDM-403-EN Data Quality and Master Data Management with SQL Server 2012
              20.- 21.12.2012

• name: na eni strani lahko imamo več form, 
takrat je potrebno nastaviti ta parameter. Kot 
orientacija za shranjevanje služi tudi URL loka-
cija, vključno z location.hash.

$('form').sisyphus({timeout: 3});

Uporabniki bodo presenečeni in hvaležni.

https://github.com/simsalabim/sisyphus



29

SolidQ

Eksponentno drseče povprečje
Za potrebe analiz dostikrat zgladi-
mo serije podatkov. Če imajo serije 
visoke špice in globoke doline, 

potem je težko opaziti trend. Kot primer naj 
navedem moj avto. V avtu imam potovalni raču-
nalnik, ki mi stalno javlja trenutno porabo. To bi 
rad uporabil za to, da bi se naučil varčneje voziti. 
Vendar je podatek žal neuporaben. Ko pohodim 
gas, poraba takoj skoči na preko dvajset litrov 
na sto kilometrov, ko spustim gas, pade na nič. 
Zglajeni podatki bi mi povedali precej več. 

Serije zglajujemo z drsečimi povprečji. Imamo 
več različnih izračunov drsečih povprečij; eden 
možnih izračunov je eksponentno drseče pov-
prečje. Formula za eksponentno drseče povpre-
čje je:

Kot lahko vidimo, je pri izračunu upoštevana 
utežena tekoča vrednost in uteženo prejšnje dr-
seče povprečje. Problem, ki sem ga želel rešiti, 
je izračun eskponentnega drsečega povprečja 
na SQL Server-ju, v jeziku Transact-SQL. Najprej 
kreiram testne podatke:

CREATE TABLE dbo.MAvg 
(Id  INT  NOT NULL IDENTITY(1,1), 
 Val FLOAT NULL); 
GO 
 
INSERT INTO dbo.MAvg(Val) VALUES 
(1), (2), (3), (4), (1), (2), (3), (4), (1), 
(2); 
 
SELECT Id, Val  
FROM dbo.MAvg 
ORDER BY ID; 
GO

Prva rešitev je enostavna. Transact-SQL Cursor 
vedno dela, čeprav te tehnike ni priporočljivo 
uporabljati v produkciji. Vendar sem s pomočjo 
Cursor-ja prišel do referenčne rešitve:

DECLARE @CurrentEMA AS FLOAT, @PreviousEMA 
AS FLOAT,  
 @Id AS INT, @Val AS FLOAT, 
 @A AS FLOAT; 
DECLARE @Results AS TABLE(Id INT, Val FLOAT, 
EMA FLOAT); 
SET @A = 0.7; 
 
DECLARE EMACursor CURSOR FOR  
SELECT Id, Val  
FROM dbo.MAvg 
ORDER BY Id; 
 
OPEN EMACursor; 
 
FETCH NEXT FROM EMACursor  
 INTO @Id, @Val; 
SET @CurrentEMA = @Val; 
SET @PreviousEMA = @CurrentEMA; 
 
 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN 
 SET @CurrentEMA = @A*@Val + (1-@A)*@
PreviousEMA; 
 INSERT INTO @Results (Id, Val, EMA) 
  VALUES(@Id, @Val, @CurrentEMA); 
  SET @PreviousEMA = @CurrentEMA; 
 FETCH NEXT FROM EMACursor  
  INTO @Id, @Val; 
END; 
 
CLOSE EMACursor; 
DEALLOCATE EMACursor; 
 
SELECT Id, Val, EMA 
FROM @Results; 
GO

Nato sem poskusil narediti pravo relacijasko, se 
pravi set-oriented poizvedbo. Naslednja rešitev 
je rekurzivni Common Table Expression (CTE):

DECLARE  @A AS FLOAT; 
SET @A = 0.7; 
WITH RnCTE AS 
( 
SELECT Id, Val, 
 ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Id) AS RN 
FROM dbo.MAvg 
), 
EMACTE AS 
( 
  SELECT Id, RN, Val, Val AS EMA 
  FROM RnCTE 
  WHERE id = 1 
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Zlata Nit 2011

SQL tečaji
10774A Querying Microsoft SQL Server 2012          10. – 14.9.2012
10775A Administering SQL Server 2012 Databases         24. – 28.9.2012
6232 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database        10. – 14.9.2012
BIBTCMP SQL Server 2012 and SharePoint 2010 BI Immersion          10. – 14.9.2012

Dejan Sarka 

MVP
dsarka@solidq.com

 
  UNION ALL 
 
  SELECT C.Id, C.RN, C.Val,  
   @A * C.Val + (1 - @A) * P.EMA AS EMA 
  FROM EMACTE AS P 
   INNER JOIN RnCTE AS C 
      ON C.RN = P.RN + 1 
) 
SELECT *  
FROM EMACTE;

Tudi ta rešitev mi ni kaj dosti bolj všeč, saj z 
rekurzijo simuliram Cursor. Želel sem uporabiti 
nove SQL Server 2012 Window funkcije. V ta 
namen sem enačbo za eksponentno drseče 
povprečje transformiral tako, da sem se znebil 
prejšnjega drsečega povprečja, in tekoče drseče 
povprečje izrazil izključno s tekočo in predho-
dnjimi vrednostmi:

Na podlagi transformirane enačbe sem prišel do 
naslednje rešitve:

DECLARE  @A AS FLOAT; 
SET @A = 0.7; 
WITH RnCTE AS 
( 
SELECT Id, Val, 
 ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Id) AS RN, 
 FIRST_VALUE(Val) OVER (ORDER BY Id) AS V1 
FROM dbo.MAvg 
), 
MaCTE AS 
( 
SELECT RN1.Id AS Id, Rn1.RN AS RN1, Rn2.RN 
AS RN2,  
 Rn1.V1, Rn1.Val AS YI1, Rn2.Val AS YI2, 
 MAX(RN2.RN) OVER (PARTITION BY RN1.RN) AS 

TRC 
FROM RnCTE AS Rn1 
 INNER JOIN RnCTE AS Rn2 
  ON Rn1.RN >= Rn2.Rn 
) 
SELECT Id, MAX(YI1) AS YI, 
 ROUND( 
 SUM(@A * POWER((1 - @A), (RN1 - RN2)) * YI2) 
 + 
 MAX(POWER((1 - @A), (TRC - 1))) 
 ,7) AS EMA 
FROM MaCTE 
WHERE RN2 > 1 
GROUP BY ID 
UNION 
SELECT 1, 1, 1 
ORDER BY Id;

Rešitev mi da prave vrednosti, je set-orineted, 
vendar mi je še manj všeč kot prejšnje rešitve. 
Problem te rešitve je non-equi join v drugi CTE. 
Tak join je kvadratne zahtevnosti, kar pomeni, 
da z večjim številom vrstic postane taka rešitev 
popolnoma neuporabna. Za milijon vrstic, na 
primer, bi moj računalnik porabil več mesecev 
za izvajanje poizvedbe.

In kaj je torej najboljša rešitev? Prvi dve sta 
vsekakor boljši kot tretja. Boljšega od tega žal 
še nisem našel. Pravzaprev domnevam, da bolj-
še rešitve niti ni moč najti. Zato bom tale tekst 
sklenil malo drugače, kot ste bralci Pike navaje-
ni. Namesto rešitve ponujam problem. Zelo bi 
cenil, če bi mi kdo ali pomagal najti boljšo reši-
tev ali dokazati, da boljše rešitve ni. 

Če imate voljo, prosim zagrizite v problem, in mi 
pošljite rešitve na naslov dsarka@solidq.com.
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Zadnja stran

Kolofon
Izdaja

Kompas Xnet d.o.o.  
Stegne 7  
1000 Ljubljana

Telefon: 01 5136 990 
Fax: 01 5136 999 
Email: info@kompas-xnet.si 
Web: http://www.kompas-xnet.si

Direktorica
Branka Slinkar

Urednik in oblikovalec
Gašper Kamenšek

Člani uredništva
Rok Bermež, Dare Cencelj, Aida Ka-
lender Avdić, Gašper Kamenšek, Aleš 
Lipušček, Jože Markič, Tone Šivic, 
Primož Klemenšek, Robert Vončina, 
Uroš Žunič, Urška Brus, Dejan Sarka, 
Jošt Stergar ...                          

                                
Ponovno Azure MVP, čestitamo!                                
            Rok
Znanje čaka v AmerikiUroš, Robi, Rok
Knjižnice, obrazci in seznami       Tone
Preplezal hribe in doline             Primož
Avto podaljšal počitnice        Anja
Pešhondo zamenjal bicikel       Aida
Končna je zares začetek            Gašper
Spet je bila t'ršica                         Urška
So ameriški kaj lepši?                  Dejan
V boju za 2012 certifikate                 Jože
Za matrice pravi mojster                             Jošt
Hvala za jutranjo kavo                      Mojca
Starejši in modrejši                    Rok, Tone
Plavat z morskimi psi???                 Jože
Zdaj gre tudi peš                              Žiga
Vedno nas razveseli                         Grega

Kdaj veš, da si dober?
Ko si sredi priprav na jubilejno peto Bleeding Edge 
(www.bleedingedge.si) konferenco, zaradi dodatnih 
štirih trackov in izrednega zanimanja udeležencev, ker 
bo del konference tudi dogodek Win8 Launch , ko bomo 
predstavili nov operacijski sistem Windows 8, primoran 
poiskati nov termin in novo lokacijo z veliko večjimi ka-
pacitetami ter to uspešno urediš v najkrajšem možnem 
času. Takrat veš, da si dober. In veš, da si zopet sestavil 
program, ki bo zadovoljil še tako zahtevnega udeleženca 
in imaš takšno organizacijsko ekipo, ki bo tudi letošnjo 
konferenco izpeljala brezhibno.
Zato vam z veseljem sporočamo, da bo letošnja kon-
ferenca Bleeding Edge 23. in 24. oktobra v Thermani v 
Laškem, postregla pa bo z dvojno dozo vsebine, strokov-
nosti, izvirnosti in zabavnosti. Kaj pa cena? No, cena pa 
se ne bo čisto nič spremenila.
Že skoraj klasičnim in v preteklih letih izredno obiska-
nim štirim trackom za razvijalce, smo tokrat dodali štiri 
nove tracke, namenjene vsem IT strokovnjakom. Na ta 
način, bomo vsem udeležencem konference omogočili 
obisk katerega koli od 24 predavanj.
Za vse razvijalce pripravljamo 12 predavanj na temo: 
Podatkovne baze, Srednji sloj in storitve, Uporabniški 
vmesniki in Računalniške storitve v oblaku, medtem ko 
bo vsem IT razvijalcem na voljo 12 predavanj na temo: 
Administracija podatkovnih baz, Poenotene komunika-
cije, Infrastruktura in Administracija oblakov.
Se vidimo v Laškem!
Dejan Sarka

Konferenca Bleeding 
Edge 2012
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