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Sammanfattning
SharePoint är ett stort content- och managament-system som många företag använder
sig av. I detta kan mallar specificeras för olika dokumenttyper (kallade content types),
som underlättar skapandet av nya dokument för slutanvändaren. Systemet för
mallarna blir dock snabbt omständligt och ohanterligt när antalet mallar företaget
använder sig av växer.
I detta examensarbete undersöks en lösning till problemet med mallarna, som finns
tillgänglig på Microsofts Codeplex-site, där projekt under open-source licens kan
laddas upp för allmänheten. Under arbetet undersöktes denna lösning djupare och
vidareutvecklades för att i slutet av arbetet kunna levereras i form av en prototyp som
HOW Solutions kunde använda sig av i framtida projekt.
Slutresultatet blev en prototyp som bygger vidare på den tidigare lösningen och som
tillåter användaren att specificera en mall-hubb, i form av en site-samling med
bibliotek som kan förse andra bibliotek med mallar. Under projektet blev också en
annan vidareutveckling av programmet funnen, som visar stor potential och som bör
tittas närmare på.
Nyckelord: SharePoint, dokumenthantering, datahantering, mallar

Abstract
SharePoint is a large content and management system that is used by a vast number of
businesses. Templates can be specified for different types of documents (called content
types), which simplifies the creating of new documents for the end user. However, the
system by which this is done today quickly becomes cumbersome and unmanageable
when the number of templates that a business uses increases.
In this thesis a solution to the problem is examined which is available on the Microsoft
Codeplex site, a site for hosting open source projects. During the project the solution
was examined in greater detail, and further developed into a prototype that HOW
Solutions could use in future projects.
The final result was a prototype that builds on the earlier solution which allows the
user to specify a template hub, which is a site collection with libraries that supplies
other libraries with templates. During the project another solution, which builds on the
same solution, was found. It shows great promise and requires further investigation.
Key words: SharePoint, document management, content management, templates
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
HOW Solutions är ett konsultbolag inom IT- och verksamhetslösningar, som fokuserar
sin kompetens runt Microsofts plattformar, speciellt då Microsoft SharePoint 2010.
SharePoint 2010 är en webbapplikations-plattform utvecklad av Microsoft. Det är i
första hand associerat med content management och document management-system,
men är en väldigt stor plattform med ett brett användningsområde. Under HOW
Solutions diverse arbeten med kunder har ett återkommande problem dykt upp kring
SharePoints hanterande av dokumentmallar. HOW Solutions vill att möjligheterna
kring en redan existerande lösning till problemet skall undersökas, och att en prototyp
utvecklas baserat på den existerande lösningen om det är möjligt och genomförbart
inom tidsramarna.

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är främst att undersöka det givna problemet, men den
kommer även att ta upp mycket kring utveckling i SharePoint-miljön och SharePointplattformen i sig, eftersom detta kan vara intressant då det är en plattform som inte
riktigt är likt något man under sin utbildning på KTH kommer i kontakt med.

1.3 Problembeskrivning
I den nuvarande versionen av SharePoint finns inget sätt att koppla flera
dokumentmallar till en specifik ”content type”. En content-typ representerar en
speciell typ av dokument, som till exempel kan vara rapporter, planer, förslag, memos,
eller något liknande. Problemet är att företag ofta vill använda flera mallar för enskilda
dokumenttyper, vilket som tidigare nämnt idag inte är möjligt. Istället måste varje mall
ha
en
egen
content-typ
vilket
blir
problematiskt
när
ett
bra
dokumenthanteringssystem gärna ska vara snabbnavigerat och lätt att underhålla,
något som inte är möjligt med ändlösa listor av content-typer som måste skapas och
underhållas var för sig, fastän de är identiska i alla avseenden utom dokumentmallen
de har kopplade till sig.
HOW Solutions vill alltså ha en lösning som kan koppla flera mallar till en content-typ,
så att man inte behöver skapa en ny för varje mall.
En tillgänglig open source-lösning som påstår sig kunna lösa problemet ska
undersökas, för att se vad som fungerar, vad som kan förbättras, och vilken ytterligare
funktionalitet som kan utvecklas och läggas till. Den tillgängliga lösningen är i
dagsläget inte under aktiv utveckling, utan kan behöva vidareutveckling i form av en
prototyp som HOW Solutions kan använda sig av i framtida projekt.

7

Kungliga Tekniska Högskolan

2012-06-15

Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik
Examensarbete grundnivå (kandidat/bachelor) 15hp

1.4 Mål
Inför examensarbetet har ett antal mål satts upp för att göra det tydligt om vilka
milstolparna under projektet är. Följande mål ingår i projektet, och är sorterade i
kronologisk ordning:
 Undersökande av SharePoint-plattformens begränsningar gällande problemformuleringen.
 Undersökande av den existerande lösningens funktionalitet, brister, fördelar och
utvecklingspotential.


Förbättring av lösningen i form av en delvis eller fullt fungerande prototyp.



Paketering av prototypen i form av en användbar ”feature” i SharePoint 2010.



Färdigställande av en slutrapport.
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2. BAKGRUNDSTEORI
I detta kapitel behandlas bakomliggande teori och koncept, för att läsaren ska kunna
hänga med när vi gräver in djupare i SharePoint senare i rapporten.

2.1 Vad är Microsoft SharePoint 2010?
Den första frågan som redan lär ha dykt upp i läsarens huvud är den enkla frågan; vad
är egentligen Microsoft SharePoint 2010?
"A general-purpose platform for connecting people with information", Steve
Ballmer (CEO, Microsoft) [1].
SharePoint, som det existerar idag, är en kombination av ett flertal tidigare teknologier
och plattformar från Microsoft, bland annat Content Management Server 2001,
Microsoft FrontPage och Microsoft Groove, där Groove var en av de senaste att
inkorporeras i SharePoint-plattformen [2].
SharePoint erbjuder alltså på ett stort antal tjänster, varav områdena av fokus främst
ligger på content och document management. SharePoint erbjuder alltså företag ett
centralt system som ser till godo många av de vanliga kärnverksamheterna som
företag idag brukar driva.
SharePoint 2010 satsar stort på att vara ett webb-fokuserat system; ett system som
går att nå genom webbläsaren oavsett var användaren befinner sig eller vilken
hårdvara som används. Till skillnad från tidigare versioner använder sig SharePoint nu
också av Microsofts välkända "Ribbon"-interface, som ska främja användarvänligheten
och som förhåller sig estetiskt och användarmässigt till Microsofts övriga sortiment.
SharePoint 2010 är baserat på .NET-plattformen [3] vilket gör det enkelt för .NETutvecklare att sätta sig in i och utveckla ny funktionalitet till SharePoint. Ett diagram
på plattforms-stacken finns att se i bilaga 1.

Figur 1: ”The SharePoint Wheel”. SharePoints funktionalitetsområden.
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2.2 Grundläggande koncept inom SharePoint
Innan jag går djupare in på ämnet av denna rapport så måste vissa grundläggande
koncept inom SharePoint först behandlas.
Siter
Siter är en central del av SharePoint. En site är en samling av sidor, subsiter, listor och
bibliotek som ofta fyller en specifik funktion. SharePoint kommer med ett antal färdiga
mallar som fyller de vanligaste användningsområdena. Bloggar, mötesrum, arbetsytor
och samarbetssidor är några exempel på vad som kommer med i grundutförandet.
Siter stödjer även konfigurering av tillåtelser för användare (permissions), navigering,
arbetsflöden, med mera. För att underlätta underhåll av siter så är dessa egenskaper
något som vanligtvis ärvs av parent sites.
Web parts
En web part är en typ av widgets som läggs i web part-zoner på SharePoint-sidor. De
erbjuder olika sorters funktionalitet för användarna, som kan skräddarsys direkt i
webbläsaren efter användarens egna preferenser. SharePoint 2010 kommer med cirka
70 färdiga web part som går att använda out-of-the-box, och utvecklare kan enkelt
skriva sina egna web parts när behovet uppkommer.
Listor & bibliotek
Listor och bibliotek förvaras i siter, och håller data av olika slag. De kan anpassas med
egna kolumner, och sorteras efter dessa. Ett bibliotek är en vanlig lista, men där varje
inlägg refererar till en fil en fil som är lagrad i SharePoint. En sådan lista har även ett
antal unika funktioner, till exempel versionskontroll, in- och utcheckning av dokument,
och stöd för att öppna dokument direkt från webbläsaren.
Ett sätt att se på listor är som databaser som en vanlig användare har direkt tillgång
till, och beroende på användarens rättigheter kan denne lägga till, ta bort, eller
manipulera data direkt från webbläsaren.
Content-typer
En content-typ är en samling av egenskaper och associeringar som man kan applicera
till en viss kategori av listelement eller dokument. De tillåter metadata, kopplade
arbetsflöden och mallar m.m. för listelement och dokument att hanteras på ett centralt
och återanvändbart vis. All data som förvaras i SharePoint blir associerad med någon
content-typ. Content-typer kan även ärva från varandra, vilket tillåter ytterligare
återanvändbarhet och strukturering. De kan även peka till en mall av valfritt format
(men ofta en Word- eller PowerPointmall), för att användaren smidigt ska kunna
förhålla sig till ett bestämt format för den typen av dokument.
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2.3 Utveckling i SharePoint
En nyhet för SharePoint 2010 är integreringen med Visual Studio, något som tidigare
bara existerade i form av plug-ins eller community-utvecklade verktyg [4]. Visual
Studio 2010 är de facto-standard för utveckling av ny eller skräddarsydd funktionalitet
till SharePoint 2010, och är även det jag kommer använda mig av under projektets
gång. VS kommer även med 12 stycken färdiga mallar som tillåter utvecklaren att
snabbt komma igång med en viss typ av funktionalitet. Det finns till exempel mallar för
arbetsflöden, content-typer, web parts, och mer.

Figur 2: Hierarkin i SharePoints objektmodell

SharePoints objektmodell kan delas upp i sex delar, som bilden ovan illustrerar. Dessa
är alltså SharePoints grundbyggstenar som en utvecklare kan använda sig av under
utvecklingen av ny funktionalitet, och representerar även några av grundkoncepten
som togs upp i föregående avsnitt. Klassnamnen som representerar dessa i Visual
Studio syns inom parantes i bilden. Alla SharePoint-specifika klasser börjar med ”SP”.
För att illustrera ett exempel så kan man enkelt hämta en referens till den aktuella
sidan med ”SPWeb currWeb = SPContext.Current.Web;”.
I SharePoint paketeras funktionalitet vanligtvis i så kallade solutions, lösningar, som
kan innehålla features, sitedefinitioner, och annan funktionalitet. Det finns två typer av
solutions; farm solutions och sandboxed solutions. Jag kommer gå in lite mer i detalj
om vad dessa innebär senare i avsnittet.
Features är funktionalitet som kommer paketerade i solutions, och är det föredragna
sättet att implementera ny funktionalitet i SharePoint. Även många av SharePoints
egna funktioner kommer paketerat i den här formen på grund av hur lätta features är
att hantera. Alla går att aktivera och avaktivera individuellt på ett centralt ställe, samt
är simpla att installera eller avinstallera.
När en lösning är färdig så paketeras den i en .wsp-fil som kan distribueras och
installeras i en SharePoint-miljö i form av en solution.
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Sandboxed solutions
Sandboxed solutions (SS) är ett nytt inslag för SharePoint 2010 [5]. Sandboxed
solutions motverkar problem med prestanda och säkerhet som kan uppkomma vid
testandet av nya solutions, och tillåter administratörer att ha full översikt över
solutions som kör på SharePoint-servern. SS kör under restriktioner från den
kringliggande miljön och hanteras inte av den normala arbetsprocessen (w3wp.exe)
och stör därför inte de andra operationerna på SharePoint-siten [6]. Tidigare var det
även bara farm-administratörerna som kunde installera solutions (farm solutions),
vilket var omständligt. Med SS räcker det med site-administratörsrättigheter för att
testa nya solutions. SS kör som tidigare nämnt under ett antal restriktioner som bland
annat begränsar dess säkerhetsåtkomster, mailstöd, möjlighet till externa webserviceanrop samt att skrivning till filsystemet inte tillåts [7]. Sandboxed solutions är alltså
det nya rekommenderade sättet att testköra solutions på servrar med SharePoint 2010
[7], och är även sättet jag kommer att testa mina prototyper när det är möjligt.

2.4 Virtualisering
Utveckling i SharePoint görs ofta i en virtuell miljö, och det är även så arbetet görs på
HOW Solutions.
Virtualisering innebär att man skapar en virtuell version av något, som i normalfallet
brukar vara en hårdvaruplattform eller ett operativsystem av något slag. Med
virtualisering kan man köra flera operativsystem parallellt med varandra på samma
CPU. Detta öppnar upp möjligheter präglade av såväl fördelar som nackdelar.
En virtualiserad arbetsmiljö tillåter användaren att smidigt byta arbetsdatorer (då det
bara handlar om att kopiera över några filer, istället för att konfigurera om en ny miljö
och hantera ytterligare installationer), vilket betyder att man lätt kan ta med sig
arbetet på resande fot från sin stationära arbetsdator och vice versa. När det kommer
till [säkerhet/trygghet] så är det lätt att göra backups eller snapshots (snapshots
rekommenderas dock inte [8]) som senare kan återställas då något har gått fel. Även
distribution av konfigurationer och system är väsentligt lättare då ett obegränsat antal
kan ta del av det genom en enkel kopiering.
Virtualisering innebär även att miljön är omedveten om fysiska hårdvaruförändringar
(workstation-uppgraderingar) och annan mjukvara på host-systemet (systemet den
virtuella maskinen kör på). Detta betyder att miljön är immun mot problem som skulle
ha kunnat uppstå i normala fall. Host-systemet bevarar även sin responsivitet och
kommer att fortsätta vara fräscht oavsett vad som arbetas med i den virtuella miljön.
För host-systemet är den virtuella miljön bara ett par filer på hårddisken, och inget
som tar upp resurser i bakgrunden när man inte arbetar.

12

Kungliga Tekniska Högskolan

2012-06-15

Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik
Examensarbete grundnivå (kandidat/bachelor) 15hp

Virtuella miljöer gör det även lättare att skilja systemen åt, dvs. att kunna arbeta på ett
flertal projekt samtidigt utan att behöva blanda olika arbeten i samma miljö, genom att
ha dem som separata virtuella miljöer på hårddisken. Detta eliminerar risken för att
blanda känslig data eller att av misstag förstöra ett flertal projekt i ett enda misstag.
Det finns dock ett antal nackdelar, varav ett är hårdvarukraven för att kunna köra
virtuella maskiner med bra prestanda. Då miljöerna möjligtvis virtualiseras på en
normalt okompatibel plattform så kan översättning mellan de två systemen behövas
(t.ex. adressrymd, instruction-sets osv.), vilket tillför en märkbar overhead som
försämrar systemets prestanda. En dator som ska köra virtuella maskiner kräver
därför ofta mer prestanda än normala arbetsmaskiner. På HOW Solutions använde jag
mig av en dator med en Intel i7-processor och 12GB arbetsminne, och även den hade
problem till och från.
En av de viktigaste komponenterna ur ett prestanda-perspektiv är dock hårddisken,
vilket ofta blir ett problem när det kommer till bärbara datorer. Man rekommenderar
SSD-diskar eller hårddiskar som snurrar i 10,000rpm, men bärbara datorer har
vanligtvis hårddiskar begränsade till 5,400rpm, dvs. hälften av vad som
rekommenderas. Detta leder till en märkbar prestandaförlust.
En annan nackdel kan vara storleken av filerna som ska kopieras. Då det är ett helt
system som ligger i filerna betyder det att man inte bara kan kopiera det väsentliga
utan måste kopiera hela operativsystemet, och alla filer den omfattar. De virtuella
maskinerna jag arbetade med under arbetets gång vägde in på 80-90GB, och kunde ta
upp till en halvtimme att kopiera över en direktanslutning via Ethernet-kabel, vilket
kunde tagit allt mellan 5 till 24 timmar att kopiera från en filserver över Internet.
Därför arbetade jag istället via fjärranslutning med en virtuell maskin som körde i
Linköping.
På HOW Solutions använder man sig av VMwarePlayer, från VMware, för virtualisering
av miljöer. Det finns även andra alternativ, såsom Microsofts Hyper-V och Oracles
gratisalternativ VirtualBox (vilket jag själv använder privat).

Figur 3: Logiskt diagram av virtualisering [9].
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3. METOD
I följande avsnitt kommer jag att redovisa kort hur jag har utfört arbetet, medan
resultaten av följande faser kommer att tas upp senare i rapporten under kapitlen
”Utredning” och ”Implementering”.

3.1 Litteraturstudie
Under arbetets gång utfördes löpande en litteraturstudie för att bekanta sig med
SharePoint-plattformen, programmeringsspråket C# och .NET-ramverket. Utöver ren
litteratur fanns även en stor mängd information tillgänglig på nätet, bland annat på
Microsoft Developer Network (MSDN) och diverse utvecklarforum. YouTube hade
även ett antal instruktionsvideor för att snabbt komma till underfund med de
grundläggande koncepten.
Litteraturstudien gjordes löpande på grund av den stora mängden information som
behövde absorberas. Majoriteten av informationen kom från böcker i ämnet.
Följande böcker lästes (i varierande grad) under arbetet:







Microsoft SharePoint 2010: Building Solutions for SharePoint 2010
Professional SharePoint 2010 Development
Pro ASP.NET SharePoint 2010 Solutions
The Complete Reference – Microsoft SharePoint 2010 Web Applications
How to do Everything: Microsoft SharePoint 2010
Essential C# 4.0

3.2 Undersökning och utveckling
SharePoint-plattformen
Undersökningen av SharePoint-plattformen gick hand i hand med litteraturstudien då
jag kontinuerligt testade funktionalitet jag läste om för att snabbt vänja mig med de
nya koncepten. Detta var en mycket tidskrävande del då SharePoint är en enorm
plattform, med mycket sammanhängande funktionalitet och underliggande beroenden
som behövde förstås för att få en bra helhetsbild av plattformen.
Fokusen under undersökningen av SharePoint låg dock på dess dokumenthanteringsfunktionalitet, vilket innebar att jag grävde ner mig i listor, bibliotek, content-typer,
och annat som var av direkt relevans till arbetet.
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Den existerande lösningen
En annan viktig del av arbetet var att undersöka den existerande lösningen till
problemet. Ett flertal aspekter behövde undersökas och testas. Först och främst
behövde jag undersöka att den gick att installera och aktivera på ett bra sätt. Sedan
behövde funktionaliteten testas efter existerande buggar eller lösningar som kunde
förbättras från ett användarperspektiv. Därefter undersöktes lösningen djupare genom
att titta närmare på källkoden och den inre funktionaliteten. Denna del kommer främst
att beskrivas i kapitlet ”Utredning”.
Resultaten från den tidigare fasen var avgörande ifall jag skulle bygga vidare på den
existerande lösningen eller om jag skulle försöka bygga en prototyp från grunden
istället. Utvecklingsdelen kommer att beskrivas närmare i kapitlet ”Implementering”.
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4. UTREDNING
I detta avsnitt kommer vi att kika närmare på den existerande lösningen, Grep’s
Template Library Connector, för att komma underfund med dess fördelar och brister.
Jag kommer även titta lite på alternativa lösningar, samt lösningen till problemet som
används idag.

4.1 Generell lösning
SharePoint, i sin grundkonfiguration, stödjer som tidigare nämnt endast en mall per
content-typ. Den enda egentliga lösningen, och den som oftast får användas i
praktiken, är att man skapar en ny content-typ för varje mall man behöver. För att
förenkla skapandet kan man göra en huvud-typ som de andra ärver av, där man då
endast behöver ändra mall-fältet. Vad man till slut har, om man behöver ett stort antal
mallar (på olika språk, omfattning eller andra variationer), är ett minst lika stort (n+1)
antal content-typer.
Ett annat problem är sättet SharePoint visar dessa mallar för slutanvändaren. Det finns
ingen struktur eller översyn för mallarna, som bara radas upp i en lång lista. Bilden
under illustrerar detta problem, samt hur det ser ut på administrationssidan för
content-typerna som erbjuder dessa mallar.

Figur 4: Till vänster syns slutanvändarens vy med flera mallar. Till höger syns CT-listan för dessa mallar.

16

Kungliga Tekniska Högskolan

2012-06-15

Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik
Examensarbete grundnivå (kandidat/bachelor) 15hp

4.2 Template Library Connector
Den generella lösningen fungerar, men ett bättre sätt att lösa problemet i praktiken
söks. Det är både tidskrävande och omständligt att behöva lösa det på det generella
sättet, och varför Microsoft har valt att göra det så är inte helt tydligt för användaren.
När jag frågade runt lite i Microsofts utvecklar-community så var det generella svaret
”det är så det är designat”, men någon speciell anledning till detta gavs aldrig.
Det är här Template Library Connector for SharePoint 2010 (TLC) kommer in i bilden.
Den öppnar upp möjligheten för användaren att på ett smidigt sätt länka flera mallar
till ett bibliotek, utan att behöva blanda in content-typer. Man ska istället kunna välja
ett bibliotek som ska agera mallbibliotek, länka den till ett bibliotek där man vill ska
använda sig utav den, och sedan på ett smidigt sätt kunna lägga in, modifiera, och ta
bort mallar utan att behöva göra det krångligt genom att behöva om-publicera mallen
via en SharePoint-administratör.
Versionen jag har testat (TLC for SharePoint 2010) är i verkliga fallet en portning av en
tidigare utgåva för Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007). Värt att
nämna är även att båda dessa går under flera olika namn, vilket till en början var lite
förvirrande. Båda går under det gemensamma namnet Grep’s Template Library
Connector, men 2010-versionen går även under namnet Garnes Template Library
Connector. 2007-versionen går under namnet Template Library Connector for MOSS
2007, men också som Grep’s SharePoint SmartDocuments. Eftersom arbetet handlar
om 2010-versionen är det endast den som kommer att refereras härefter.
Följande kommer jag att kika närmare på funktionaliteten av programmet, för att se
vilka lösningar som fungerar och inte fungerar, och för att se vad som faktiskt fungerar
rent praktiskt sett, om man tar hänsyn till existerande buggar och tveksamma
designval.

4.3 Funktionalitet och användning
TLC kommer med installations- och avinstallations-skript som är enkla att köra. När
det väl är installerat hittar man det under ”Site collection features”, där man kan
aktivera och avaktivera den. Vad som händer när man aktiverar den är att knappen för
mallar byts ut mot TLC:s egna mall-knapp ”New from template” som, när man klickar
på den, istället öppnar upp ett fönster där användaren får välja mall ur en trädstruktur
av användardefinierade mallar. Det skiljer sig alltså från det tidigare upplägget med en
linjär rullgardinsmeny där man valde mall. Den har flera fördelar över det gamla
systemet; användaren ser fler mallar samtidigt, de sorteras efter vilka bibliotek de
hämtas ifrån (man kan alltså sortera dem genom att skapa olika bibliotek för olika
typer av mallar), och användaren har en bättre översikt tack vare trädstrukturen.
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TLC konfigureras enskilt per bibliotek, där en ny genväg dykt upp under ”Library
settings” för biblioteket, kallad ”Template Library Connector Settings”. Här kan man
aktivera eller avaktivera TLC för det aktuella biblioteket, samt välja vilka mallbibliotek som ska visas när användaren trycker på ”New from template”. Sist av allt
kan man specificera namnet på kolumnen i mallbiblioteket som innehåller
beskrivningen av mallen, om sådan önskas, som dyker up som tool-tip när användaren
håller pekaren över någon av mallarna.

Figur 5: TLC’s konfigureringssida.

Ett av TLC’s huvudnummer är hubb-funktionaliteten som innebär att man kan
specificera en central samling där mallar kan förvaras, skilt från de andra biblioteken.
Detta för att underlätta och centralisera hanteringen av mall-bibliotek. Med en separat
site collection för detta kan man enkelt ge nyckelpersoner rättigheter att administrera
mallarna, utan att behöva blanda in farm- eller site-administratörer. Med en egen site
collection endast ämnad för mallar är det också fritt fram att skapa så många
mallbibliotek man vill ha. Att använda sig av en hubb är mitt rekommenderade sätt att
använda sig av TLC. Det går även att låta varje site ha sina egna mallbibliotek, men jag
fann att det inte skulle vara hållbart i längden på samma sätt som att använda sig av en
mer centraliserad och överskådlig lösning som hubben, och stötte även på lite problem
under testandet av det andra tillvägagångsättet.
Att spara en fil som öppnats via TLC fungerar precis som vanligt från användarens
perspektiv. När dokumentet sparas ner igen sparas inte mallen över, utan TLC sparar
tillbaks till biblioteket där användaren öppnade mallen. Om biblioteket har specifika
kolumner med attribut så kan dessa läggas till i mallbiblioteket så är systemet
medvetet om dessa och skickar med datan när filen sedan sparas ner.
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4.4 Problem
Det finns ett antal problem med TLC, problem jag upptäckt, samt sådana som står
listade på Codeplex-sidan under issue-trackern. De senare kommer jag inte att gå in på
djupare här, utan jag hänvisar istället till CodePlex-sidan där dessa står beskrivna i
detalj.
Först och främst, dock, så löser TLC egentligen inte problemet med att koppla flera
mallar till en CT, som var den originella problemformuleringen, utan kringgår det
endast genom att byta ut mallsystemet mot sitt egna system där ”New from template”knappen istället öppnar ett fönster där användaren ser filer som ligger i andra
bibliotek som man skapat i syftet att hålla mall-dokument. Så istället för att ha massor
av content-typer så får vi istället fler bibliotek som håller just de mallarna man vill ha
att välja på för ett annat bibliotek. Vi dubblerar alltså i värsta fall antalet bibliotek att
hantera, då varje bibliotek potentiellt kräver sin unika uppsättning av mallar, vilket
kräver ett eget mall-bibliotek med just de mallarna i sig, då det inte finns någon
funktion att välja just vilka mallar som ska synas för det aktuella biblioteket.
Ett tidigt problem som stöttes på var faktumet att inställningen för att aktivera eller
avaktivera TLC för ett bibliotek egentligen inte gör något vettigt. Man kan förvänta sig
att den döljer ”New from template”-knappen, men så är inte fallet. Vad den gör är att
helt enkelt tömma listan som användaren får tillbaks när det får upp rutan med mallar;
alltså motsvarigheten av att själv klicka ur alla valda bibliotek.
Ett annat problem som upptäcktes var faktumet att det inte riktigt gick att definiera en
sub-site som hubb, utan TLC kommer alltid bara returnera listan på bibliotek som
ligger i rooten för site-samlingen.
Utöver dessa problem fanns också ett antal småproblem som dök upp under testandet
av mallbibliotek som tillhandahölls av den egna siten, vilket jag också nämnde i det
tidigare kapitlet, men dessa var svårdiagnoserade och jag hade svårt att finna ett
tydligt mönster på vad och när saker gick fel.

4.5 Andra existerande lösningar
Template Hub
Mot slutet av utredningen dök ett nytt projekt upp på CodePlex, kallat ”Template Hub”.
Det är en direkt vidareutveckling av TLC, utvecklat av företagen InmetaCrayon, DNB
(Den Norske Bank), Evry och PuzzlePart, men som har släppts som open source på
CodePlex. En hel del nya funktioner har implementerats; vyer, metadata-filtrering,
förhandsvisningar, sökning, favoriter, och fler användbara funktioner.
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Figur 6: Skärmdump av användargränssnittet i Template Hub.

Tyvärr dök Template Hub upp lite för sent i arbetet, och kunde inte undersökas i
djupare detalj. Den är också fortfarande under aktiv utveckling, vilket hade gjort det
delvis meningslöst att undersöka djupare om en ny version ändå ligger runt hörnet.
Det finns dock stor potential och den är värd att undersökas noggrannare vid ett
senare skede.
The Dark Blue Duck Templates Enabler
En annan existerande lösning är ”The Dark Blue Duck Templates Enabler” som är en
kommersiell produkt som i dagsläget kostar $450, och har av den anledningen inte
undersökts närmare under detta arbete. Det fanns dock en del information att tillgå på
nätet om dess funktionalitet.
Den skiljer sig på ett antal punkter från TLC. Till att börja med gör den inga stora
ändringar till SharePoint; inga nya eller utbytta knappar och ingen egen sida för
inställningar. Systemet bygger på att man gör precis som vanligt när man väljer en mall
för en content-typ, men när man trycker på ”OK”-knappen läggs den valda mallen till i
en lista med mallar (som inte är synlig för användaren och egentligen är en dold mapp
på SharePoint-servern), så för att lägga till fler mallar repeterar man bara processen
tills alla mallar är tillagda.
Den dras dock av ett par nackdelar. Det finns till exempel inget ställe på den vanliga
siten där man kan se vilka mallar man lagt till för content-typen, utan detta måste
göras genom att manuellt gå till mappen där dessa mallar finns på servern. När man
väl har den mappen öppen går det att ta bort och lägga till mallar genom att bara dra in
eller ta bort filerna som ligger i mappen, vilket å andra sidan kan vara smidigt.
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5. IMPLEMENTERING
Efter utredningen så bestämde jag mig för att vidareutveckla TLC istället för att börja
på en egen prototyp. Att börja på en helt ny var orimligt att hinna med inom
tidsramarna, och hade antagligen resulterat i en oanvändbar produkt. Det var bättre
att fokusera på att göra TLC så bra som möjligt, och förbättra dokumentationen för att
tillåta efterkommande utvecklare att enkelt komma in i koden.
För utvecklingen av prototypen användes Visual Studio 2010 i en virtualiserad miljö
med Windows Server 2008 och med en lokal SharePoint 2010-installation att testa
lösningar i. SS användes under utvecklandet av små testprogram, men kunde inte
användas för TLC då den måste köras som en farm-lösning på grund av att den lagrar
data på servern.
Viktiga klasser och filer
Huvudstoffet av TLC består av sex filer; två aspx-sidor och fyra C#-källfiler. De två
aspx-sidorna är TemplateLibraryConnectorConfig.aspx, som är sidan för inställningar,
och Selector.aspx som är sidan som dyker upp när användaren trycker på ”New from
template”. Båda dessa sidor har bakomliggande logik i form av C#-filer med samma
namn, men med filändelsen .cs. Utöver dessa så finns två andra C#-filer;
TemplateLibraryConnectorSettings och TemplateLibraryConnectorUtility. Settings är
en objekt-klass som håller inställningarna för inställningssidan och metoder för att
spara ner och läsa in inställningar sparade i SharePoint. Utility tillhandahåller nyttiga
metoder som återanvänds av flera klasser. Många av dessa metoder är sådana som
returnerar adresser eller objekt (till exempel dokumentbibliotek eller siter).
Bevaring av inställningar
Inställningar sköts av objekt-klassen TemplateLibraryConnectorSettings, som håller
datan som beskrivs i tabellen nedan.
Fält

Funktion

DescriptionFieldName

Specificerar namnet på fältet (kolumnen) som håller
beskrivningen för mallarna.

Enabled

Talar om ifall mallbibliotekskopplingen är aktiverad.

TemplateListIds

En sträng som innehåler kommaseparerarade id’n för
alla listor (bibliotek).

WebIds

En sträng som innehåller kommaseparerade id’n för
alla SPWeb’s.

När metodanropet SaveToList görs till klassen sparas denna data ner i en property-bag
som bevaras av SharePoint på SPWeb-nivå för den sidan som håller biblioteket. På
nästa sida kan vi se ett utdrag på hur detta ser ut i koden.
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[NonSerialized]
private const string PROPERTY_KEY = "GREP_TLC_SETTINGS";
public
public
public
public

string DescriptionFieldName {get; set;}
bool Enabled {get; set;}
string TemplateListIds {get; set;}
string WebIds {get; set;}

public static void SaveToList(SPList list,
TemplateLibraryConnectorSettings settings)
{
list.RootFolder.Properties[PROPERTY_KEY] =
TinyXmlSerializer.Serialize(settings);
list.RootFolder.Update();
}

Programflöde
Nedan kan vi se ett sekvensdiagram med programflödet när sidan för inställningssidan
öppnas. Här beskrivs endast samspelet mellan klasserna och inte deras interna
metodanrop, men det ger en översikt över vad som sker. Ett liknande sekvensdiagram
finns för Selector.aspx.cs, men hittas i bilagan.

Figur 7: Sekvensdiagram över TemplateLibraryConnectorConfig.cs onInit()-metod.

Det som först sker när vi öppnar sidan är att vi tar reda på vilken sida vi är inne på.
Med den informationen så laddar vi in tidigare sparade inställningar (eller kör på
default-inställningar) och använder denna information när vi hämtar biblioteken som
hubb-adressen pekar på för att veta vilka bibliotek vi har valt. Metoden
AddRelevantDocumentLibraries filtrerar bort listor som inte är dokumentbibliotek och
sådana som skapas av SharePoint automatiskt (Style Library, Form Templates och
Customized Reports).
22

Kungliga Tekniska Högskolan

2012-06-15

Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik
Examensarbete grundnivå (kandidat/bachelor) 15hp

Hubb-funktionalitet
För att aktivera hubb-funktionaliteten måste användaren först köra definehub.ps1skriptet, ett skript gjort för att köras i SP2010 Management Shell. Vad skriptet gör är
att den hämtar en referens till den specificerade web-applikationen
(SPWebApplication från kapitel 2.3), och sparar värdet, adressen till hubben, under en
unik nyckel. Nedan ser vi en nedklippt version av skriptet.
param ($url, $value)
$key = "TemplateLibraryConnector.HubUrl"
function Set-HubKey($url, $key, $value) {
$webApp = Get-SPWebApplication | Where-Object {$_.Url -eq $url}
if($webApp -ne $null){
$webApp.Properties[$key] = $value
$webApp.Update()
}
else {
Write-Host "Could not find web application $($url)"
}
}

När detta värde behöver hämtas av TLC så anropas metoden GetTemplateHubAddress
i Settings-objektet som hämtar detta värde. Alla större klasser gör anrop till denna när
de behöver veta var biblioteken finns för att konstruera sina mall-träd. Nedan ser vi
koden över hur detta görs.
[NonSerialized]
private const string TemplLibHubUrl= "TemplateLibraryConnector.HubUrl";
public string GetTemplateHubAddress(string defaultHubaddress) {
string hubUrl = defaultHubaddress;
if(WebApplication.Properties.ContainsKey(TemplLibHubUrl)) {
string value =
WebApplication.Properties[TemplLibHubUrl].ToString();
if(!string.IsNullOrEmpty(value)) hubUrl = value;
}
return hubUrl;
}

Övriga noteringar
Koden var praktiskt taget okommenterad, och det var ibland otydligt vad en metod
gjorde om man inte undersökte programflödet. Utöver detta är kodkvalitén
någorlunda ojämn, och det märks att mer än en person har varit inblandad i projektet
då olika stilar har applicerats. All kod har under arbetet kommenterats och det ska nu
vara ganska lätt att hänga med i programflödet, utan att behöva gå in djupare i koden.
Ändringar och förbättringar som jag gjort i koden listas i mer detalj i bilaga 2.
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6. DISKUSSION
6.1 Diskussion
Det märktes ganska tidigt att det enda genomförbara vägen att ta efter
undersökningen var att vidareutveckla TLC. Det verkade (baserat på vad andra
utvecklare sa på MSDN) som att det faktiskt inte fanns ett praktiskt sätt att tillåta
content-typer att referera till mer än en mall, och det närmsta som då fanns till en
lösning var just lösningar som TLC som gick runt problemet genom att introducera ett
nytt system för mallhantering. Detta betyder att om jag skulle ha utvecklat en egen
prototyp så skulle slutresultatet, i bästa fall, ha varit en primitiv variant av TLC, vilket
hade varit poänglöst.
Jag nämnde under rapporten att det fanns en del problem med TLC när en site
använder sig själv som källa för mallar. Det var svårt att sätta fingret på de exakta
problemen då de var en aning sporadiska. Utöver det så kunde jag inte se hur den
funktionaliteten kunde användas på ett praktiskt sätt i längden, så jag försökte inte
undersöka djupare exakt vilka problem som existerade, då själva grundkonceptet ändå
inte höll. Man vill ha mallbiblioteken separata från sina siter med vanliga bibliotek, och
eftersom detta är så enkelt med hub-funktionaliteten så uppskattar jag att det är det
enda sättet som kommer att användas i praktiken.

6.2 Framtida arbete
Det finns fortfarande lite problem att reda ut med TLC, men inga som kommer i vägen
för normal användning. Utöver kodmässiga buggar så skulle även interfacet kunna få
sig ett ansiktslyft i en senare version, men detta är inte av särskilt hög prioritet. En
viktig sak som skulle kunna implementeras är dock loggning, då det för tillfället saknas
helt.
Som jag nämnde i utrednings-kapitlet bör man följa utvecklingen av Template Hub, då
den visar stor potential. En ny version ligger troligtvis runt hörnet, och är värd att
undersöka. Template Hub kan mycket väl vara en värdig ersättare för TLC inom en
kort framtid.
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6.3 Slutsatser
Under undersökningen blev det snabbt tydligt att den generella lösningen inte höll i
längden, utan ett nytt system behövdes. Även om TLC dras med några buggar och
tveksamma lösningar så är min slutsats ändå att det fungerar tillräckligt bra för att
användas i praktiken. Inga förödande buggar upptäcktes, och de små som finns, utöver
de jag rättat till i prototypen, kan lösas vid senare skede. Självklart borde prototypen
först testas ordentligt på högre nivå, då en lokal SharePoint-installation för utveckling
inte alltid reflekterar slutmiljön för produkten.
Om man tittar på hur TLC bör användas så är min rekommendation att man använder
hubb-funktionaliteten fullt ut. Jag tror att den ger mest nytta och är enklast att hantera
i längden. Vill man göra det extra smidigt med att ha matchande content-typer i
hubben och i biblioteken så kan man titta närmare på att använda sig av en contenttype hubb (Content Type Syndication), som redan finns inbyggt i SharePoint, men som
kräver lite konfigurering. Annars visade det sig fungera bra med att återskapa contenttyperna för hand också, vilket var positivt.
TLC utgör en god grund att bygga vidare på då grundfunktionaliteten fungerar väl, och
även om den inte löser faktumet att det inte går koppla flera mallar till en content-typ
så löser den ändå grundproblemet som är att erbjuda ett system för mallar som är
vänligt både från ett administrativt och användarmässigt perspektiv.
Alla projektets mål har uppfyllts; problemet och open source-lösningen har
undersökts, förbättrats, och förpackats i en fungerande prototyp som är redo att
användas.

6.4 Problemutvärdering
Det dök upp en hel del problem under tiden som jag försökte bekanta mig med
SharePoint, problem som var närvarande innan jag ens börjat fiffla med
funktionaliteten. Dessa tog upp större delen av min tid som var avsatt för utveckling
och undersökning av prototypen, så hälften av tiden spenderades till att sitta och
googla lösningar till diverse problem.
Ett av de tidigaste problemen jag stötte på var att det inte gick att komma åt
inställningarna för dokumentbibliotek. Det gick heller inte att öppna dokumentmallar.
Det enda som hände var att man fick odefinierade felmeddelanden, och jag vet
fortfarande inte idag vad felen berodde på. Detta var ett problem med SharePointinstallationen på den virtuella maskin jag arbetade med, så lösningen blev att byta
maskin. En annan maskin fanns dock inte tillgänglig att kopieras över lokalt, utan jag
fick istället börja ansluta mig till ett fjärrskrivbord till en maskin som körde i
Linköping. Denna fungerade bättre, bortsett från att maskinen var otroligt
överbelastad och därför bara tillät en att ha ett fåtal program igång samtidigt. Denna
del kostade nästan 2 veckor att lösa, men var ändå en väldigt lärorik period, då tiden
spenderades till att läsa på om exakt hur SharePoint fungerade och vad som kunde
vara fel.
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Mycket tid förlorades även när jag hittade Template Hub, den förbättrade versionen av
TLC. Jag kände att det var värt att lägga ner tid på att få den att fungera, något jag dock
aldrig lyckades med. Jag satt i två veckor utan att komma fram, och tillslut fick jag helt
enkelt bestämma att det var lönlöst att fortsätta; för mycket tid har gått förlorad och
jag kunde inte riskera att ännu mer gjorde det. Jag gick då tillbaks till TLC och fortsatte
mitt arbete på den.
Jag har även stött på många luriga fel, igen där det var miljön det var fel på, och inte det
jag testade. Jag undersökte om TLC visste vilket bibliotek den skulle spara tillbaks ett
dokument till när man öppnat en mall, vilket det visade sig att den inte kunde. Senare
märkte jag att samma problem gällde utan TLC aktiverat, vilket indikerade att det var
SharePoint som hade strulat från början. Till slut visade det sig att jag behövde
installera en feature i Windows, något som vanligtvis är installerat i alla Windowsversioner utom just den jag arbetade i (Windows Server 2008), vilket jag inte ens hade
reflekterat över. Jag behövde installera ”Desktop Experience”, som denna lilla bit
funktionalitet inte fungerade utan.
Det var sådana här problem, och många fler, som kostade värdefull tid under
utvecklingen. En ytterligare faktor var den att när man försökte hitta lösningar till
dessa problem så fanns det ofta tio invecklade lösningar, varav en av dessa var den
som löste mitt problem, och om man testade dem andra så kunde man rubba något
som gjorde problemet värre, eller skapade problem som kunde dyka upp mycket
senare under utvecklingen. Detta var dock sällan fallet, vilket jag är tacksam över. De
flesta av dessa problem hade dock kunnat undvikits helt genom tillgång till rena och
vältestade installationer av SharePoint.
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Bilaga 1: Övriga diagram

Figur 1: SharePoints plattforms-stack
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg552610.aspx]
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Figur 2: Ett sekvensdiagram som illustrerar programflödet för Selector.aspx.cs.
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Bilaga 2: Ändringar
Denna bilaga tar kort upp de ändringar eller förbättringar som jag har gjort i koden för
den undersökta lösningen.


Gjort så att TLC inte byter ut mall-knappen utan istället lägger till sin egna;
detta för att det ändå kan finnas fall då man vill ha tillgång till mallarna som
kommer med content-typerna.



Implementering av stöd för ovanliga tecken i biblioteksnamn (och adresser)
genom en ändring i Selector.aspx.cs.



Gjort så att inställningarna för TLC ska följa med när man sparar en sida som
mall för att återanvändas vid andra tillfällen. Denna ändring gjordes i filen
TemplateLibraryConnectorSettings.cs.



Implementering av lokalisering (språkstöd) för aspx-sidorna (dock inte för
back-end-koden). Fungerar inte perfekt då detta är en prototyp, men grunden
finns där. Alla sidor är inte överrens över vilket språk som ska användas, men
strängarna hämtas ändå från resx-filerna.



Trimning av kod. Många metoder i TemplateLibraryConnectorConfig.aspx.cs.
Några rader här och var i TemplateLibraryConnectorUtility.cs, Selector.aspx.cs
och TemplateLibraryConnectorSettings.cs. Huvudsyftet var att göra koden
kompaktare samtidigt som läsbarheten förbättrades. En del av koden tros ha
blivit kvar sedan portningen från MOSS2007-versionen.



Alla metoder och större operationer kommenterades för att underlätta
förståeligheten och för att kunna ge en snabb översikt för nya utvecklare av
projektet. Detta har gjorts i följande klasser:
o

TemplateLibraryConnectorConfig.aspx.cs

o

Selector.aspx.cs

o

TemplateLibraryConnectorSettings.cs

o

TemplateLibraryConnectorUtility.cs

30

