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Sammanfattning 

En typisk funktion på startsidan till många webbportaler är den webbdel som presenterar 
exempelvis de senaste blogginläggen, nyheterna eller händelserna som har lagts till på 
webbplatsen. Dessa funktioner är kända som aggreggeringswebbdelar. Eftersom startsidan 
är den sida som besöks mest jämfört med alla andra webbsidor i portalen innebär det i sin 
tur att denna funktion utnyttjas väldigt ofta.  

Detta arbete syftar till att finna ett antal olika metoder som kan användas för att uppnå 
denna funktion och att ta reda på hur väl dessa webbdelar presterar. 

Denna rapport presenterar både de olika metoder som fanns och resultaten på en 
systematisk testning av dessa. Resultaten av testerna presenteras på ett överskådligt sätt.  

Slutligen dras slutsatser angående resultaten. Resultaten förespråkar inte en specifik 
metod, den metod som lämpar sig bäst för varje enskild sammanhang avgörs till största 
del av andra faktorer såsom frekvens av besökare eller ändringar på innehållet som 
metoden söker igenom. 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

A very typical function on the frontpage of many websites is the part which presents the 
latest blogposts, news or events. These functions are known as aggregation webparts. 
Since the frontpage is the webpage that gets the most hits among all of the other 
webpages in the portal it means in turn that these webparts get used very often. 

The assignment has been about finding out how these webbparts perform and also to find 
different methods to achieve the functionality of aggregation. 

This report describes the methods that were found suitable, followed by systematic tests 
of the made to be able to find which method is to be preferred. The results are then 
presented in a structured way. Finally some conclusions are made out of the results, 
followed by discussions.  

The results do not advocate for one specific method, the method which suits the context 
best is determined by other factors than performance alone, such as the frequency of 
users or changes being made to the content which the method searches through. 
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Kapitel 1  
Inledning 

I detta kapitel gås grunderna för arbetet som utförts igenom och läsaren sätts in i ämnet. 
Med detta kapitel ges en introduktion till hur situationen ifråga ser ut och vari problemen 
ligger. Sedan följer syfte och problemformulering som förklarar vad arbetet behandlar. 
Därefter presenteras ett stycke angående avgränsningar, metod, diskussion kring källor 
och slutligen en snabb förklaring till hur resten av rapporten är upplagd. 

1.1 Bakgrund 
Prestanda inom SharePoint är ett stort område att täcka och likaså är det en viktig del av 
slutprodukten. Projekten som företaget Qurius bygger blir ofta stora och omfattande, då 
kan sämre lösningar uppenbara sig i form av försämrad prestanda. 

En funktion som ofta implementeras i projekt och som kan vara både resurs- samt 
tidskrävande är den så kallade ”Roll-Up WebPart” eller ”Aggregering WebPart”1. Dessa är 
begrepp för de moduler som kan sättas in på en valfri webbsida i en webbplats. Deras 
uppgift är att hitta all information som matchar en förfrågning och samla ihop resultatet. 

Detta förklaras noggrannare genom att måla upp ett scenario. 

Anta att man har ett stort företag som har en webbplats, denna är en stor samling av 
webbsidor. Webbplatsen är internwebben där all information och kommunikation emellan 
anställda sker. Nya webbsidor skapas ständigt på denna interna webbplats, till exempel 
skapas en ny sida för varje anställd som rekryteras eller som avgår, en ny sida för varje 
informationsmöte som planeras in osv. 

                                                      
1 Fortsättningsvis kommer begreppet aggregeringswebbdel att användas, vilken är en ren översättning av de 
engelska termerna. 



 

 

2 

 

Figur 1 - De tre streckade rutorna visar aggregeringswebbdelar på Stora Ensos startsida (www.StoraEnso.se). 

Figuren ovan visar företaget Stora Ensos startsida (www.StoraEnso.se) där man kan se tre 
typiska aggregeringswebbdelar. Den första (webbdel numrerad 1) visar de nyheter som är 
aktuella. Nästa webbdel visar de tre senaste pressmeddelandena som har skapats på 
webbplatsen. Slutligen visar webbdel nummer tre aktuella händelser som rör företaget. 
Dessa webbdelar är dynamiska och i händelse av att ett nytt pressmeddelande skapas 
kommer relevanta aggregeringswebbdelar att återspegla detta. 

Anta då återigen att varje gång en anställd öppnar sin webbläsare öppnas en startsida för 
internwebben. På den här startsidan har man exempelvis placerat två stycken 
aggregeringswebbdelar. Den ena presenterar de fem senaste webbsidorna som har 
skapats och som innehåller någon form av nyheter angående företaget. Den andra 
aggregeringswebbdelen presenterar alla webbsidor där planeringen av informationsmöten 
finns. Alltså för varje webbsida som skapas och är av en specifik typ ska den presenteras av 
lämplig aggregeringswebbdel. Det är inte ovanligt att se startsidor som har 3-6 sådana 
aggregeringswebbdelar. Om detta företag har 1000 anställda som ofta använder 
internwebben och denna startsida öppnas varje gång någon av de anställda startar sin 
webbläsare, förstår man snabbt att en stor last läggs på dessa webbdelar som behöver 
söka igenom samtliga webbsidor för att hitta relevant information. Om webbdelen är 
ineffektiv kommer mycket processorkraft att gå åt för denna aggregering vilket ger dålig 
prestanda för servern som följd.  

Som synes är aggregeringswebbdelarna vanliga och därför viktiga att implementera så att 
de ger maximal prestanda. Gör man en prestandavinst hos dessa webbdelar innebär det 
en vinst för hela webbplatsen.  
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1.2 Syfte & Problemformulering 
Syftet med arbetet är att hitta olika tillvägagångssätt för att skapa aggregeringswebbdelar 
och sedan implementera dessa för att testa dem var och en. Med hjälp av testerna bör 
man finna metoder som är effektiva prestandamässigt. Slutligen ges rekommendationer 
om vilken eller vilka metoder som är att föredra. Genom att presentera de olika 
tillvägagångssätt som fanns och utvärdera dem överskådligt kan läsaren själv dra egna 
slutsatser från resultaten. 

Målet är att göra ett bidrag till det forum för utvecklare av SharePoint-webbportaler som 
finns genom att visa på att det finns mer än en metod för aggregering av information. Med 
detta önskas att utvecklare ser möjligheter till optimering av prestanda och funktionalitet.  

För att uppnå målet med rapporten har dessa problemställningar gjorts. 

• Vad finns det för olika metoder? 

• Hur används de? 

• Hur snabba är de prestandamässigt? 

• Vad har de för för- och nackdelar? 

• Vilken eller vilka är att föredra? 

1.3 Avgränsningar 
Områden som kan avgöra prestanda: 

• Infrastruktur 
o Server 
o Databas 
o Komponenter: processor, nätverkskort, router, minne osv. 
o Nätverk 

• Mjukvara 
o IIS inställningar 
o Tredjeparts program 

• Cache 
o Output-cache 
o BLOB-cache 
o Object-cache 

• Kod 
o ”Best Coding Practice” 
o Användning av objektmodellen 

Arbetet går inte djupt in på hårdvaru-området, dels på grund av att det inte finns tillgång 
till många olika hårdvarukonfigurationer att testa på, men även för att Microsoft redan har 
publicerat olika artiklar med riktlinjer för vad för hårdvara som man behöver för olika 
projekt och om hur man ska planera arkitekturen (TechNet, 2008). Arbetet kräver heller 
inte att man fördjupar sig på IIS-inställningar eller tredjepartsprogram. 
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Det har däremot undersökts om aspekter inom cachning som stöds av SharePoint och .NET 
plattformen. Det finns olika former av cachning som kan göras och alla har de många 
inställningar som påverkar resultat av prestandavinst både positivt och negativt. En del 
metoder som har undersökts cachar resultat och cachning är därför en viktig del av 
diskussionen i resultaten. 

Undersökningen går framförallt ut på att hitta det bästa sättet att använda 
objektmodellen. 

1.4 Metod 
Den grundläggande metodiken för arbetet är en kombination av en litteraturstudie och en 
empirisk undersökning. 

Till en början behövdes en del information om grundläggande SharePoint-teknologi samlas 
in eftersom sättet som man skapar SharePoint-webbplatser skiljer sig från andra 
webbprogrammeringsspråk och plattformer, mycket studier gjordes framförallt kring 
prestanda i SharePoint. 

Sedan var det viktigt att starta igång en tom MOSS 2007 webbplatssamling för att börja 
bekanta sig med miljön. Efter att ha identifierat några metoder som kan användas för att 
skapa aggregeringswebbdelar testades ifall de fungerade för ändamålet och då kan de vara 
potentiella metoder som ingår för test senare. 

Efter att samtliga metoder hade valts ut skulle de implementeras. Implementationsfasen 
handlade mycket om att skriva bra kod så att resultaten inte skulle påverkas av andra 
faktorer än själva valda metod. 

Därefter kunde testningarna av dessa webbdelar startas. Ett antal webbsidor skapades upp 
på testmiljön för att populera webbplatssamlingen med material för att simulera en 
realistisk webbportal. Testningsfasen var en lång process därför att många olika scenarion 
testades, fyra olika storlekar på webbplatssamlingen skapades åt gången, sedan utfördes 
olika tester på varje webbdel. 

Med allt underlag var det dags att utreda informationen kring dessa metoder och 
utvärdera dels testresultaten och dels funktionalitet av metoderna.  

1.5 Diskussion kring källor 
Trots att SharePoint har växt fram sedan 2001 har den fram tills slutet av 2006 varit en 
inkomplett samling av sammansatta teknologier. Inte förräns nu är WSS och MOSS 2007 
en mogen produkt. (Richardson, 2006)  

Därför är vetenskapliga källor till WSS 3.0 och MOSS 2007 få. Det finns ett fåtal böcker som 
varit grundpelare för information för arbetet och de är utgivna av ”Microsoft Press” 
skrivna av Microsoft-anställda. 

Utöver dessa fåtal böcker har den mesta information hittats från internet genom 
sökmotorer och blogginlägg. 
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När man använder information från internet bör man vara källkritis. De bloggsidor som har 
besökts är skapade av microsoftanställda (eller exanställda), samt att referenser har kollats 
igenom om möjlighet har givits. I forumen som har besökts finns det personer med titeln 
”MVP” (Most Valuable Proffessional), MVP är en titel som ges ut av Microsoft, dessa är 
personer som har bid ragit med mycket information till forum, blogg etc (Microsoft MVP, 
2009). 

En annan form av elektroniska källor har varit källkod samt biblioteket för .NET API. 

1.6 Disposition 
I följande kapitel, kapitel 2, förklaras grunderna av vad SharePoint är och några facktermer 
som används i detta arbete. Det är en bra idé att kolla snabbt på dessa ord även om man 
redan är väl kunnig inom SharePoint eftersom många typiska SharePoint ord har översatts 
till svenska. 

Sedan presenteras de sex olika metoder som användes som grund för att skapa de olika 
aggregeringswebbdelarna i kapitel 3. Där förtydligas hur de fungerar och hur man 
implementerar webbdelarna. 

Kapitel 4 är en väldigt central del av rapporten eftersom där presenteras all testresultat. I 
början av det kapitlet beskrivs hur testningen gick till och hur hårdvaran ställdes upp. 

I kapitel 5 utvärderas resultaten, och övriga aspekter av webbdelarna tas i hänsyn för att 
slutsatser och rekommendationer angående webbdelarna ska kunna dras. 
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Kapitel 2  
Bakgrundsinformation och termer 

Det finns många termer och delar i SharePoint som är viktiga att känna till för att man ska 
kunna förstå vad följande implementationer innebär. I detta kapitel förklaras de viktigaste 
delarna. 

2.1 SharePoint® 
Mycket har hänt sedan internet slog igenom i världen. De webbsidor som vi i början såg 
bestod endast av statiskt text, de liknade löpsedlar därför att sidorna skapades endast 
genom att ange textfärg, storlek och ifall texten var rubrik eller paragraf. Om vi kallar den 
typen av webbinnehåll för första generationen så kan vi kalla server-skriptspråken PHP, 
ASP och liknande för den andra generationens webbsidor. Dessa tekniker möjliggör att 
dynamiskt skapa sidor där innehåll varierar bland annat med avseende på vem användaren 
är, vad man har gjort för val, vad som finns i databasen och liknande. 

Nästa steg var när ASP.NET kom. Då introducerades många nya och kraftfulla funktioner 
inom webbprogrammering som satte en ny milstolpe framförallt för utvecklare, det var 
egenskaper såsom Objekt Orienterad Programmering (Szpuszta & MacDonald, 2005, s. 3), 
”code behind”2 och att man kan använda ett flertal olika programspråk och integrera med 
andra .NET applikationer. 

SharePoint tar nästa steg genom att kombinera alla de tekniker som används för 
webbproduktion inom ASP.NET. SharePoint är i själva verket en ASP.NET 2.0 applikation 
och den automatiserar framförallt förbindelser till IIS-server och SQL-server. Grundtanken 
med SharePoint är att automatisera skapandet av webbapplikationer för Wikis, Bloggar, 
gemensam arbetsområde och dokumenthantering (Wikipedia, Microsoft SharePoint, 
2009). 

En stor fördel med SharePoint produkterna är att de ingår i .NET plattformen vilket gör att 
de är lätta att lära sig för de som arbetat med .NET tidigare. Det innebär även att man kan 
integrera SharePoint med andra .NET produkter och även med Office dokument som 
Word, Excel och InfoPath. (Cabral & Andrew, 2008) 

Två centrala SharePoint-produkter som är väsentliga för detta arbete är Windows® 
SharePoint® Services 3.0 (vanligtvis kallat WSS) samt Microsoft® Office SharePoint® Server 

                                                      
2 En metod att införa kod i webbsidor, där man istället för att lägga koden bland html-texten (in-line) ha all 
kod samlad i separata filer. 
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2007 (MOSS 2007)3. Följande figur beskriver hur de olika tekniker som är berörda förhåller 
sig till varandra. 

 

Figur 2 - (Cabral & Andrew, 2008) 

Den yttre ramen ringar in vad som ingår i SharePoint, dvs. WSS, MOSS samt MSD. Var rutas 
position förklarar hur produkten relaterar till andra inom SharePoint-ramverket. 

WSS 3.0 erbjuder grundläggande funktioner och MOSS utökar med ytterligare funktioner, 
framförallt för publicering av webbportaler. 

2.2 WSS 
WSS skapades med grundtanken att vara en motor för att skapa webbsidor snabbt och lätt 
av fler parter än bara webbmastern. En SharePoint-utvecklare skapar en webbapplikation 
och förutsättningarna för att flera ska kunna forma en väl fungerande webbportal. 
SharePoint-utvecklaren kan skapa upp mallar som avgör hur utseendet på framtida sidor 
ska se ut. Denne kan skapa så kallade WebParts för att ge möjlighet till skräddarsydda 
funktioner. Framförallt skapar utvecklaren strukturen och förutsättningarna för att andra 
ska kunna skapa eller ändra webbsidor snabbt och enkelt. Det finns en skillnad mellan 
SharePoint-utvecklaren och andra webbplats-utvecklare. SharePoint-utvecklaren skapar en 
grund och överlämnar sedan produkten för fler att forma den till skillnad från andra 
utvecklare som står kvar som centrala ansvariga för vidare arbete på webbplatsen. 

Pattison & Larson (2007) skriver i sin jämförelse mellan SharePoint-utvecklare och tidigare 
webbplats-utvecklare genom att diskutera om hur tider har förändrat organisationer och 
deras behov på internet; Det räcker inte med en sida som ger kontaktinformation om 
företaget. Nu är det inte ovanligt att ett företag skapar hundratals eller till och med 

                                                      
3 WSS 3.0 och MOSS 2007 är de senaste versionerna vid detta arbetets skrivande, mars 2009.  
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tusentals nya webbsidor. Till exempel vill de ofta ha en ny webbplats för varje ny produkt, 
kampanj eller för varje anställd. 

Connell (2008) förklarar väldigt väl varför WSS behövs. Han nämner nackdelarna med att 
ha en så kallad webbmaster som kunnig och ansvarig för att få ut all information från olika 
parter inom ett företag till nätet. Detta system var väldigt vanligt förr och är fortfarande 
typiskt för många webbplatser. Problemet är att denna webbmaster måste redigera varje 
fil för att göra de ändringar som krävs eller skapa nya sidor för varje begäran. Detta är en 
simpel uppgift till en början, men när det börjar krävas många nya sidor varje dag och varje 
ny sida innebär modifikationer på sitemap, behörigheter eller ansvarsfriskrivningar4 blir 
det en långsam process och webbmastern blir en flaskhals. Följden blir att det kan ta dagar 
innan ny information och ändringar blir implementerade och risken för fel blir större. I 
fallet med SharePoint-teknik kan vem som helst nå webbplatsen och göra ändringar direkt 
på sidor eller källor så länge de har behörighet till det som de vill ändra. Framför allt är det 
lätt att ändra text och lägga till bilder och WebParts.  

2.3 MOSS 
MOSS utökar WSS framförallt med all funktionalitet som har med publika webbplatser att 
göra. Det är med hjälp av MOSS som man kan göra de gränssnitt som vanliga användare 
runtom i världen kan se. Mer om vilka verktyg som MOSS erbjuder kan man se i Figur 3.  

Collaboration: MOSS 2007 
tillhandahåller ytterligare webbdelar 
som ger funktionalitet för Wikis, 
bloggar, RSS med mera. Användare får 
även personliga sidor som möjliggör 
sammarbete och kommunikation. 

Portal: Termen webbportal innebär 
bland annat att webbplatsen samlar 
olika internetresurser som nyheter, 
aktier och nöjen. En portal erbjuder 
vanligtvis även Email-tjänster eller 
forum. För några år sedan fanns det 
företag som baserade på denna idé, till 
exempel Yahoo.com, Passagen.se eller 
MSN. Nu är det vanligt att andra företags webbplatser utökats till den mån att de kan 
klassifieras som portaler. (Wikipedia, Webbportal, 2009)  

MOSS 2007 ger möjlighet för att man ska kunna skapa en sådan webbplats. 

Search: Med MOSS 2007 får man alla de förutsättningar för att inkludera en söktjänst på 
sina webbapplikationer. FullTextSqlQuero-metoden, som är en av de metoder som 
undersökts i detta arbete utnyttjar denna tjänst. 

                                                      
4 Engelskans ”Legal Disclaimer” 

Figur 3 - (Cabral & Andrew, 2008) 
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Content Management: Denna egenskap syftar på att företag ges ett verktyg för att 
strukturera och organisera stora mängder av data till exempel formulär, Email eller 
dokument. 

Business Processes: InfoPath är en Microsoft-produkt som är väl integrerat i MOSS 2007, 
InfoPath är en sorts faktureringsprogram i Officepaketet. En stor styrka i MOSS 2007 är att 
den underlättar implementering av arbetsflöden. Detta kan vara exempelvis hur en faktura 
bearbetas och förflyttas genom olika avdelningar i företaget. 

Business Intelligense: Detta uttrycks genom att även Microsoft Excel är integrerad med 
MOSS 2007 vilket innebär att företag kan behandla statistiska data på en webbas.  

Det är viktigt att nämna att en del av metoderna som används endast finns i MOSS 2007. 
Såvida man inte har installerat MOSS 2007 ovanpå WSS kan man inte utnyttja alla metoder 
som använts under arbetet.  
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2.4 Webbplatshierarkin i SharePoint och dess termer
SharePoint har en komplex st
varandra. Utöver webbsidor finns det 
som förhåller sig olika till varandra och har olika funktioner.

Figur 4 - Hierarki för SharePoints portaler
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till företagskunder” eller ”Intranät”. Vissa tänker möjligtvis att de ska 
ha endast en webbplatssamling för hela företagets portal, men det 
är inte alltid att föredra. Det finns flera anledningar till att dela upp 
sin portal i flera webbplatssamlingar. De främsta anledningarna är: 

• All information i en webbplatssamling är lagrad i en enda 
innehållsdatabas. När webbplatssamlingen växer och blir större 
kan det bli svårt att hantera säkerhetskopieringar inom rimlig tid. 
Det rekommenderas att man inte har en webbplatssamling som 
är större än 200Gb.  

• SharePoint har stöd för att dela in olika användare i grupper med 
olika rättigheter, vilka sätts webbplatssamlings-vis. Om du vill ha 
en plats där anonyma användare ska kunna besöka och se 
information samt en annan plats där information är begränsad 
till behöriga användare bör dessa läggas i olika 
webbplatssamlingar. (Connell, 2008, s. 9) 

Webbplats  På en webbplats kan man bygga sidor och lägga till information i 
form av listor, dokument bibliotek eller webbsidor. Det går att ange 
exakt vilka användare som har åtkomst till innehållet av en 
webbplats. (Pattison & Larson, 2007, s. 5) 

De första tre nivåerna som kan ses i Figur 4 skiljer sig från de sista två. SharePoints farm, 
webbprogram och webbplatssamling formas i början av ett projekt. Man får tidigt ta 
hänsyn till hur projektet i fråga kommer att se ut, hur stort det kommer att vara med 
mera. Det är en svår uppgift att planera denna del av hierarkin därför att många faktorer 
bör beaktas. 

De två sista nivåerna kan fortsätta vidare på samma vis med flera webbplatser och sidor, 
man kan se det som att i en viss webbplatssamling finns det mappar och filer på samma 
sätt som den vanliga strukturen på en dator. Mapparna som innehåller filer är i så fall det 
som kallas webbplats, och filerna med text och bilder är webbsidor. 

2.5 Webbdel 
Ordet webbdel kommer från engelskans ”WebPart”, vilken är en term som är myntad av 
SharePoint. Webbdelar är SharePoints byggstenar, med hjälp av dem kan man till exempel 
lägga in HTML, bilder eller visning av databasinnehåll. Många användbara webbdelar som 
man kan använda sig av finns från början med WSS, dessa är ofta generella och har 
möjligheter för att ändra inställningar så att man får önskat utseende och funktionalitet på 
dem. (Pattison & Larson, 2007) 

Exempel: När en simpel SharePoint webbsida ska skapas anger man bland annat vilken 
innehållstyp sidan kommer att ha. Med innehållstypen är en stilmall associerad. Beroende 
på hur stilmallen är skapad får man olika fält, bilder och andra element förifyllda som gör 
att denna webbsida följer det utseende och den känsla som hela webbplatsen har. För att 
lägga till önskad information och önskat utseende kan man lägga till webbdelar i 
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fördefinierade zoner. Anta då att man lägger till en ”Content Editor WebPart”, som tillåter 
en att på sidan skriva in HTML-text, för att sedan ange en rubrik, några paragrafer av text 
och en tabell. I en webbdelszon bredvid denna lägger man till en ”Image WebPart” och 
anger en bild som ska visas där. Anta att man önskar ha en funktionalitet längst ner på 
denna sida, som automatiskt skriver in information om när man senast sparat webbsidan 
och vem som har gjort det. Ingen av webbdelarna som följer med WSS eller MOSS 2007 
kan göra just denna specifika uppgift, men man kan skapa sina egna webbdelar. När man 
skapar en egen webbdel kan man skräddarsy funktionalitet och skapa mer komplexa 
webbdelar.  

Nyttan med dessa webbdelar är återanvändbarheten som de har, när man väl har skapat 
denna webbdel kan man använda den om och om igen. Så fort man gör en annan sida och 
vill ha samma funktion även på den sidan räcker det med att lägga till den webbdel som 
man skapade tidigare.  

2.6 CAML 
“CAML is an XML-based language that plays a very important role within the whole 
SharePoint story, today and in the past. CAML is used for the definition of the schemas of 
sites, lists, document libraries, views, fields, and much more. Another role of CAML is that 
of a query language for retrieving and updating the items in lists and libraries.”  
(Tisseghem, 2007, s. 3) 

CAML är ett XML-baserat språk som utgör strukturen av webbsidor, listor och så vidare för 
SharePoint. Att använda funktioner som utnyttjar CAML-språk för att söka efter föremål 
innebär vanligtvis att man effektivt kommunicerar med plattformen och ger ofta positiva 
resultat. 

Många av de webbdelar som har skapats använder funktioner där CAML-söktext används, 
dessa förväntas vara relativt effektiva då CAML är ett integrerat språk. 
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Kapitel 3  
Implementering av webbdelar 

Här presenteras först det bakgrundsarbete som behövdes göras för att finna möjliga 
metoder. Efter det listas de olika metoderna som implementerades för att sedan förklara 
dessa noggrannare. 

3.1 Bakgrundsarbete 
Först behövdes en publik webbplats utvecklas där webparts kunde kunde skapas, för att 
sedan testa resultaten. Därefter måste många olika sidor skapas för att simulera en typisk 
webbplats. För att uppnå detta användes en applikation som hette ”Test Data Population 
Tool”5. Med hjälp av detta verktyg kan man skapa en XML-fil där man anger hur man vill 
skapa innehåll i en webbplats för att sedan låta Test Data Population Tool sköta resten. 
Det behövdes ett bra sätt att smidigt skapa väldigt många webbsidor för att kunna se ifall 
webbdelarna fungerar som tänkt. 

Ett viktigt skede i början var att identifiera alla metoder som kunde utnyttjas för att uppnå 
önskad funktionalitet. Många av idéerna kom från den artikel som Microsoft har publicerat 
(Peschka, 2007), där de gör ett test som liknar detta arbete på en del aspekter. I artikeln 
jämförs några olika metoder för att hitta specifika föremål i stora listor6. En del av de 
metoderna kan användas för att hitta specifika sidor i webbsidehierarkin istället för att 
hitta föremål i en specifik lista. 

  

                                                      
5 [www] http://www.codeplex.com/sptdatapop 
6 Listor är SharePoints datatyp för att representera datatabeller från databasen. 
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3.2 Förväntat resultat 
I Figur 5 kan utseendet på en av de webbdelar som implementerades ses. Utseendet från 
alla dem är som figuren visar, det enda som skiljer dem åt är hur de hittar informationen 
som ska visas. 

 

Figur 5 - Bild på testsida med en av webbdelarna som innehåll. 

 Mitt på webbsidan visas webbdelen 5 föremål. De är som tidigare nämnts de fem senaste 
nyhetssidorna. Varje föremål presenteras i form av den bild som finns på nyhetssidan, 
rubriken, ett utdrag från innehållet samt när nyhetssidan skapades. 

3.3 De olika metoderna 
Här förklaras de metoder som använts för att implementera funktionen. Det är totalt sex 
olika metoder. 

3.3.1 Foreach+ 
Den metod som är mest rakt på sak är att helt enkelt iterera över webbsidehierarkin och 
titta på varje sida var för sig för att se om webbsidan som hittas är av typen 
”newscontent”. Då plockas relevant information ut och lagras i en DataTable. 

Utöver en vanlig iteration genom alla webbsidor implementerades denna webbdel så att 
resultatet cachas. Därför valde jag att kalla denna metod för ”Foreach+” istället för 
”Foreach”. När man lägger till ett objekt i cachen finns några valmöjligheter till ens 
förfogande, dessa kan i sin tur förbättra prestanda ytterligare. Man kan till exempel välja 
hur länge man vill lagra informationen, eller om informationen ska förfalla ifall en viss fil 
ändras. (MSDN Library b) 
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Resultatet cachades för att få något som motsvarar de andra webbdelarna och eftersom 
man kan få bra prestanda på detta vis kan det öppna fler alternativ genom att skapa 
smartare och effektivare cachning. Om foreach+ är en bra metod prestandamässigt kan 
man antagligen förbättra prestandan ytterligare genom att hitta bättre inställningar för 
cachning av resultatet eller rentav genom att implementera en mer sofistikerad kontroll av 
validiteten på informationen i cachen. 

Följande listning ger ett exempel på hur koden för foreach+ är skriven. 

 
//Kolla ifall ett tidigare resultat av foreach+ finns lagrat i cachen 
Datatable dt = HttpRuntime.Cache[”foreach+Result”]; 
if(dt == null) 
{ 

//Hitta nuvarande webbplatssamling 
SPSite site = SPContext.Current.site; 

 
//För varje webbmapp under denna webbplatssamling 
foreach(SPWeb web in site.Allwebs) 
{ 

 //för varje webbsida i nuvarande webbmapp 
 foreach(PublishingPage page in web.getPublishingPages()) 

{ 
  //Om webbsidan är av typen ”newscontent” 
  if(page.ContentType.Name.Equals(”newscontent”)) 
  { 
   //kod för att hämta information för webbsidan 
  } 
 } 
 
 //spara sedan resultatet i cache 
 HttpRuntime.Cache.Insert(”foreach+Result”, dt); 
} 
 
//nu finns resultatet i ”dt, antingen hämtat från cachen, eller att  
//man gjort beräkningarna för att fylla ”dt”. 
//Så det räcker med att helt enkelt presentera denna DataTable nu. 
 

Kodlistning 1 – Kod för Foreach+ 

3.3.2 ContentQueryWebPart 
Jag kommer härefter förkorta detta till CQWP. Denna är en webbdel som är inkluderad i 
MOSS 2007 och är skapad för just aggregering av webbsidor. Det är en flexibel webbdel 
som kan användas för väldigt många olika syften vad angår visning av webbplatsinnehåll. 
Den används flitigt av SharePoint-utvecklare. Den lämpar sig alltså bra för just vad som bör 
uppnås, och med lite justering kan den visa önskad information. 

När man först lägger till en CQWP är den inte inställd på att visa den specifika information 
som man är ute efter för att lösa vårt problem. För att få önskat resultat ändrar man de 
inställningar som ges åtkomst till, dessa inställningar är begränsade och räcker oftast inte, 
framförallt inte för att få önskad formatering och utseende av resultaten. För att styra 
dessa faktorer är vanlig praxis att man exporterar webbdelen för att ändra ytterligare i 
denna XML-baserade fil för att sedan importera den igen. 
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 CQWP kan inte användas för att hitta information i andra webbplatssamlingar men den 
har många inbyggda funktionaliteter som kan vara användbara. Bland dessa ingår att 
CQWP stödjer ”audience targetting”, rättighetskontroll och att man kan aktivera 
webbdelen för RSS. (Connell, 2008) 

En prestandavinst som görs genom att använda CQWP är att den använder sig av 
CrossListQueryCache (MSDN Library a). Detta innebär att resultatet lagras i minnet för att 
fortsatta användningen av webbdelen under kort tid inte ska innebära rundtripper till 
databasen (MSDN Library b). 

3.3.3  CrossListQueryCache 
CrossListQueryCache, hädanefter CLQC, är en metod som används för att leta efter 
listföremål i flera listor och sedan cacha resultatet. Med hjälp av CAML-kod anger man 
bland annat hur man vill att sökningen ska göras, vad som ska hittas, vart det ska letas och 
liknande.  

I en artikel skriven av Jeff Dalton (2008) på en webblog beskriver han sina erfarenheter av 
att använda denna metod samt metoden som använder ”SiteDataQuery” (mer om den i 
nästa avsnitt). Nämnvärt är att om man inte använder funktionen på rätt sätt uppnår man 
inte cachning och man utför istället så gott som en ”SiteDataQuery-metod”. Han menar 
dock att när man använder funktionen rätt får man väldigt bra resultat. 

Viktigt att tänka på för att uppnå cachning med CLQC är att i det objekt som skapas för att 
ange sökinställningar måste det boolska värdet ”UseCache” sättas till true. Denna 
procedur är förvisso intuitiv och känt bland SharePoint utvecklare, men den viktiga 
upptäckt som han har gjort är att det finns fyra varianter av funktionen för att hämta data. 
Två av dessa tar en webbplats som parameter, de andra två tar en webbsida som 
parameter. Om man använder någon av de två varianter som tar webbplats som 
parameter kommer cachning att göras, annars kommer funktionen att fungera som 
SiteDataQuery. 

Eftersom CLQC är grunden för CQWP bör åtminstone de prestandafördelar som CQWP 
utlovar fås men även förhoppningsvis få bättre resultat än så, eftersom detta är en 
avskalad webbdel utan extra, oanvända, funktioner. 
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Pseudokoden för CQLC ser ut på följande sätt: 

 
//Skapa upp en objekt som anger information angående sökning. 
CrossListQueryInfo clInfo = new CrossListQueryInfo(); 
//ställ in inställningar för sökning 
clInfo.UseCache = true; //Viktigt. 
//sätt den CAML-text som anger vilka fält som ska ingå i resultatet. 
clInfo.ViewFields = ”...”; 
//sätt den CAML-text som anger söktermen. 
clInfo.Query = ”...”; 
//Ange att hela webbplatssamlingen ska sökas. 
clInfo.Webs = "<Webs Scope=\"SiteCollection\" />"; 
//Begränsa till specifika sorters listor att söka bland. 
clInfo.Lists = "<Lists ServerTemplate=\"850\" />"; 
             
//skapa objektet CLQC och ange sökningobjektet som man skapade 
CrossListQueryCache clCache = new CrossListQueryCache(clInfo); 
             
//fyll en DataTable med resultat. Det är här som sökningen startar. 
DataTable dt = clCache.GetSiteData(SPContext.Current.Site, 
CrossListQueryCache.ContextUrl()); 
 

Kodlistning 2 – Kodexempel för CLQC. 

3.3.4 SiteDataQuery 
Ett avskalat sätt att göra en sökning genom objektmodellen är att använda funktionen 
”GetSiteData()” på en valfri webbsida i en webbplatssamling. Till denna funktion anger 
man ett objekt som man har skapat. Detta objekt är av typen SPSiteDataQuery (hädanefter 
SDQ).  

Det resultat som man får av denna funktion cachas inte men i teorin ska den ge relativt bra 
prestanda då den använder CAML vilket innebär att man använder sig av integrerad 
funktionalitet i SharePoint. 

Så som CQWP är baserad kring CLQC, är CLQC baserad på SDQ. Vad CLQC gör är i stort sett 
en sökning med hjälp av SDQ, men utöver det gör CLQC cachning och kontroll. 

Pseudokoden för denna metod är väldigt lik den för CLQC vilket gör ytterligare 
presentation överflödig. 

3.3.5 PortalSiteMapProvider 
PortalSiteMapProvider, hädanefter PSMP, är ett objekt i MOSS som erbjuder en cachad 
webbsidestruktur för navigering men även funktionalitet för att hämta information vilket 
gör att den är användbar för detta ändamål. Alla MOSS 2007 applikationer har åtkomst till 
PSMP som existerar i bakgrunden konstant för att hålla reda på alla webbsidor och annat 
som har med webbplatshierarkin att göra. Tanken med att använda PSMP är att 
informationen redan är samlad i minnet, så att sökning genom detta belastar databasen 
mindre (Richard, 2007). 

Microsoft använder själva detta objekt flitigt eftersom det är det snabbaste sättet att 
generera navigation (Connell, 2008, s. 383). För en portal finns det en eller flera PSMP 
lagrade i minnet som uppdateras och underhålls automatiskt (Tisseghem, 2007, s. 44). 
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Man bör använda sig av en PSMP som man redan har lagrat i minnet för att effektivt 
utnyttja denna information. Med hjälp av denna kan man göra en sökning som returnerar 
resultat från samtliga listor rekursivt under en nod i den nuvarande 
PortalSiteMapProvider. Det är generellt sett negativt att skapa nya PSMP när man vill 
använda dem eftersom de utnyttjar mycket minne. 

Det finns många fördelar med PSMP eftersom den utlovar bra prestanda och automatiska 
funktionaliteter såsom rättighetskontroll. Om PSMP ska användas bör det dock tänkas på 
att det kostar tid och minne att utföra denna cachning och kontroll. Om informationen inte 
kommer att användas ofta kan det till och med ha negativa följder vad angår prestanda. 
(Connell, 2008) 

3.3.6 FullTextSQLQuery 
I MOSS 2007 ingår ”Enterprise Search”. Det är ett kraftfullt verktyg för att inkludera en 
söktjänst i sin webbportal. För att kunna använda söktjänsten behöver man göra 
inställningar av olika slag. Framförallt behövs en så kallad ”crawl”, vilket innebär att 
SharePoint då letar igenom all innehåll och kartlägger dessa för att sedan kunna ge snabba 
svar vid framtida sökningar. 

En webbdel i den här undersökningen har gjorts för att utnyttja söktjänsten 
programmatiskt. Denna webbdel är speciell jämfört med de andra eftersom den söker 
igenom sökindex istället för att söka igenom listor. 

Fördelar med denna metod är att man har ett unikt sätt att ange bland vilken mängd som 
man vill göra sökning på. Bland inställningarna för söktjänsten kan man skapa olika så 
kallade ”scope”. Ett scope anger ett omfång av vad som ingår i sökningen. Man kan skapa 
flera olika scopes och skapa dessa med olika villkor. Om man önskar kan man skapa ganska 
komplexa scope till exempel som att välja två olika webbplatssamlingar fast inte inkludera 
de webbsidor som är skapade av en viss person. För den här undersökningen innebär det 
framför allt att man enkelt kan aggregera information från flera olika webbplatssamlingar 
på en gång, vilket många av de andra webbdelarna inte klarar av. Man kan indexera vilken 
plats som helst vilket innebär att du även kan indexera en helt annan portal som inte 
tillhör dig (Tisseghem, 2007). 

Ett annat exempel på intressanta funktioner som FTSQ ger är att den kan automatiskt dölja 
alla resultat som är identiska med tidigare funna resultat, så kallat ”trim duplicates”. 
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3.4 Funktionaliteter och övriga faktorer. 
Jag har tidigare nämnt att de olika metoderna har vissa inbyggda funktionaliteter som 
andra inte har. De olika metoderna har vissa egenskaper som de andra inte har. Alla dessa 
funktioner har även i sin tur fördelar och nackdelar. Här listar jag alla dessa faktorer och 
jämför dem mellan varandra. Sedan gör jag slutsatser av dessa iakttagelser. 

3.4.1 Stöd för aggregering på andra webbplatssamlingar. 
Som tidigare nämnt stödjer inte alla dessa metoder att man aggregerar information från 
andra webbplatssamlingar. Om man vet att man behöver aggregera sidor från andra 
webbplatssamlingar så bör man titta endast på dem som klarar av det. De webbdelar som 
kan det är: 

• Foreach+ 

• CLQC 

• SDQ  

• FTSQ 

3.4.2 Rättighetskontroll. 
Rättighetskontroll är min översättning på SharePoints ”security trimming”. Security 
trimming är en inbyggd automatisk mekanism som ser till att inte visa information som 
nuvarande användare inte har behörighet att se. Alla utom foreach+ gör detta på rätt sätt, 
det går att utöka foreach+ metoden med denna funktion med några rader kod. Ifall man 
inte löser detta fungerar inte foreach+ webbdelen för webbsidor med olika rättigheter 
eftersom SharePoint kastar ett felmeddelande när man försöker presentera innehåll från 
en sida som användaren inte har behörighet till.  

3.4.3 Sammanställning av funktionaliteter. 
 Cache Stöd för andra 

webbplatssamlingar 
Rättighetskontroll 
”Securitytrimming” 

Kräver 
MOSS 

Prestandabedömning 
(betyg 1-5) 

Foreach+ Ja Ja Nej Nej 1- 
CQWP Ja Nej Ja Ja 3 
PSMP Ja Nej Ja  ja 4 
CLQC Ja Ja Ja  Ja 4 
SDQ Nej Ja Ja  Nej 2 
FTSQ Nej Ja Ja Ja 4 
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Kapitel 4  
Testning 

I detta kapitel förklaras först tillvägagångssätt för testning av webbdelarna. I den första 
delen beskrivs vilka förberedelser som behövdes göras samt vad testmiljön bestod av. 
Sedan följer resultaten av testerna, dessa har främst grafer för presentation av erhållna 
värden samt analys av dessa grafer. 

4.1 Förberedelser 
Varje webbdel lades in på en varsin webbsida för att resultaten skulle kunna ses samt så 
att den tid det tar från att en sida anropas tills dess att sidan har laddat klart ska kunna ses 
lätt. Men för att komma närmare verkligheten måste man simulera scenarion då många 
användare samtidigt surfar runt på webbplatsen. 

Dessa tester utfördes med hjälp av utvecklingsprogrammet Visual Studio Team Edition 
2008. Med hjälp av denna kunde jag skapa ett scenario då en användare klickar runt på 
webbplatsen för att sedan multiplicera detta beteende för att simulera flertal användare. 

På så sätt ville jag finna vilka webbdelar som presterar snabbast. En ytterligare faktor är 
hur många webbsidor som finns totalt på webbplatsen, eftersom ju fler sidor det finns 
desto längre tid kommer det att ta för att söka bland dessa. Därför testades samtliga 
webbdelar på en webbplatssamling med 400 webbsidor först, sedan en med 1000, 3000 
och slutligen med 6000 sidor. Dessa storlekar är valda något slumpmässigt. Tanken är att 
fördela storlekarna från få sidor till väldigt många så att läsare kan använda denna rapport 
som referens när de vet hur stor deras portal kommer att vara. Gränsen för det största 
scenariot, 6000, var på grund av att datorerna var pressade till deras yttersta. Ifall att de 
olika webbdelarna varierar mycket beroende på storlek kan detta vara bra information. 

4.2 Hårdvara 
Eftersom jag har valt att avgränsa mig från faktorn hårdvara inom prestanda ville jag inte 
ha en gravt undermålig hårdvarugrund som potentiellt skulle kunna påverka resultaten av 
mjukvarutesterna. 

För att få en realistisk testmiljö behövdes en relativt bra uppsättning av datorer. Eftersom 
en farm består av mer än en maskin så bör även testmiljön efterlikna detta genom att 
åtminstone dela upp innehållsdatabasen och front-end servern, trots att det teoretiskt går 
att ha båda dessa på samma dator är det inte att rekommendera. WSS har bra stöd för att 
dela upp dessa två olika funktionaliteter och genom att göra detta förbättrar man 
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prestanda då front-end servern behandlar klienternas förfrågan och utnyttjar 
innehållsdatabasen för allt innehåll, så att de två datorerna kan arbeta mer individuellt.  

 

ß
à 

 

ß
à 

 
Testdator           Web Front-end Server    Innehållsdatabas 

Figur 6 – Min uppsättning av datorer för testning. 

På samma sätt ville jag inte att testprogrammet skulle påverka front-end servern eftersom 
det finns en risk att det krävs för mycket processorkraft och minne för att köra 
testprogrammet vilket i sin tur kan påverka front-end servern vilket ger sämre prestanda 
än vad den i verkligheten skulle kunna erbjuda. En tredje dator användes för att utföra alla 
tester. 

4.3 Utförande 
Varje test på de olika storlekarna på webbplatsen utfördes i två faser. Under fas ett görs 
några tester när webbportalen är i vila, Dessa test kallas för bastest eftersom de visar 
bästa möjliga värden som webbdelarna kan prestera. 

Sedan i fas två används Visual Studio 2008 Team System (VSTS) för att belasta webbsidan 
med ett flertal användare, detta gör jag för att få värden när webbdelen belastas mot sin 
gräns. 

Jag har tänkt att maximalt en sekund är ett krav på webbdelarna för att de ska vara 
rekommenderade för användning vid givet scenario, storlek och belastning. 

4.3.1 Första moment i varje fas: Bastest 
I varje fas testades först samtliga webbdelars tid för hämtning av resultat vid ett första 
anrop. Genom att starta om IIS:en för att rensa minnet är man säker på att ingen 
information finns i cachen. Sedan anropades varje webbdel en gång och de värden som 
gavs då visade hur mycket tid som gick åt för att göra en första exekvering. Dessa värden 
är intressanta eftersom man vet att inget finns i cachen och webbdelen är alltså tvingad att 
göra en full sökning genom webbplatssamlingen. Detta gjordes fem gånger för varje 
webbdel för att erhålla ett medelvärde. 

Efter att webbdelen redan anropats en gång erhölls värden för hur snabbt det gick för de 
webbdelar som använder cache. På så sätt testades alla webbdelars prestanda efter att 
cachning har utförts. Detta gjordes genom att först anropa webbdelen en gång och strunta 
i det resultatet men att sedan uppdatera webbsidan fem gånger och spara dessa resultat. 
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Alltså fick man totalt tio värden för varje webbdel, fem var tidsåtgång för första anrop och 
de andra fem är tidsåtgång för fortsatta anrop. 

Medelvärdena av de fem första anropen samt medelvärde av de fem fortsatta anropen 
räknades ut för att presentera statistiska grafer för jämförelse sinsemellan metoderna. 

4.3.2 Andra moment i varje fas: Lasttest 
Efter att testerna i fas 1 var utförda påbörjades lasttesterna, dvs. tester som simulerar 
många användare som konstant anropar varje webbdel. En kort bit kod skapades som 
begär en specifik webbsida. Denna webbsida är en av de webbsidor som innehåller en av 
de webbdelar som jag har utvecklat för test. Sedan exekverades denna bit kod flera 
gången parallellt för att uppnå många konstanta begäran efter den specifika webbdelen.  

Totala antal simulerade användare sattes till 50 därför att det var en mängd som var nära 
gränsen till att datorerna inte kunde prestera optimalt. Scenariot börjar med en användare 
och sedan ökas antalet användare med en användare varje sekund tills 50 användare har 
uppnåtts. Samtliga lasttester hade ungefär 42 begäran per sekund. I testprogrammet 
kunde man även simulera olika webbläsare, vilket kan vara intressant för att spegla 
verkligheten ytterligare 

Alla möjliga testresultat kan spelas in av testprogrammet Visual Studio 2008 Team System. 
Grafer som var intressanta för oss var tidsåtgång för att ladda färdigt sidan med 
webbdelen på, samt processoranvändning under den tiden som systemet belastas. 
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4.4  Test med 400 webbsidor 
Den första testmiljön som är 400 sidor stor är tänkt att fungera som en testomgång för 
bassiffror. Eftersom jag antar att de minsta portaler som brukar finnas ha ungefär kring 
några hundra sidor. 

Av dessa 400 sidor är 80 av dessa nyhetssidor vilka ska hittas av varje webbdel.  

4.4.1 Bastest 
Medelvärdet av anropen till varje webbsida med de specifika webbdelarna Figur 7. 

 

Figur 7 - Tidsåtgång för webbdelar (400) 

Först kollar vi på de streckade staplarna, dessa är värden för de första anropen till varje 
funktion, dvs. ingen av funktionerna hämtar informationen från cachen, utan de måste 
hitta faktisk data vilket förklarar varför dessa är tydligt högre än staplarna för fortsatta 
anrop. 

Foreach+ webbdelen ger som väntat dåliga siffror, fast så pass dåliga värden vid detta 
skede förväntades inte eftersom webbplatssamlingen är relativt liten. 

SDQ visar sig vara den snabbaste funktionen vad angår första anrop, detta beror på att 
SDQ inte cachear resultatet vilket är ett moment som tar tid för de andra webbdelarna. 
Det är också viktigt att lägga märke till att jämfört med Foreach+ har SDQ överlägsna 
resultat. Jag nämner detta därför att Foreach+ och SDQ är lika varandra på så sätt att de 
inte använder cachning och båda letar igenom all information för att hitta specifik data. 

Foreach+ visar noll millisekunder på grund av att det tar mindre tid än en millisekund för 
att hämta informationen från cachen, de andra webbdelarna tar lite längre tid på sig på 
grund av att de gör kontroller innan de hämtas från cachen. Detta beror på 
säkerhetskontroller, mer om detta senare. 

SDQ tappade millisekunder jämfört med de andra funktionerna som har 
cachingmekanismer vid fortsatta anrop. Anledningen till att FTSQ gör vinster vid fortsatta 

Foreach+ CQWP CLQC SDQ PSMP FTSQ

Första anrop 768.2 522.2 227.4 82.8 215 222.4

Fortsatta anrop 0 49.8 5 58.2 14.8 42.4
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anrop är att Microsoft SQL 2005 har något som kallas för 
output cache i SharePoint (Larson, 2006)
resultatet av denna redan lagrat och svaret kommer snabbare
anledningen till att SDQ får små förbättringar för de fortsatta anropen. 

CLQC och PSMP har väldigt snabba tider, baserat på dessa siffror
webbdelar att rekommendera.

4.4.2 Lasttest 
Lasttesterna försöker visa hur webb
flera personer anropar sidorna samtidigt.

Figur 8 – Tidsåtgång för webbdel under last (400)

Foreach+ har i detta fall väldigt dåliga tider som kommer att påve
användare skulle antagligen inte tycka att det är acceptabelt att det tar tre sekunder att 
ladda en webbsida med denna 
och man kan känna att dessa webbdelar inte kommer att på
webbsida nämnbart. Dessa medelvärden beräknades 
fem minuters körning, vi kan titta på hela körningen 
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är att Microsoft SQL 2005 har något som kallas för proactive cache 
(Larson, 2006). När SQL anropet kommer till databasen

denna redan lagrat och svaret kommer snabbare. Detta är antagligen även 
anledningen till att SDQ får små förbättringar för de fortsatta anropen.  

t snabba tider, baserat på dessa siffror är någon av dessa 
webbdelar att rekommendera. 

hur webbdelarna skulle klara sig i ett mer praktisk
flera personer anropar sidorna samtidigt. 

nder last (400) 

väldigt dåliga tider som kommer att påverka slutresultatet och en 
skulle antagligen inte tycka att det är acceptabelt att det tar tre sekunder att 

webbsida med denna webbdel. De andra webbdelarna gav väldigt bra resultat 
och man kan känna att dessa webbdelar inte kommer att påverka laddningstiden av en 

Dessa medelvärden beräknades av all data som samlades in under 
kan titta på hela körningen av dessa (se Figur 9).

CLQC CQWP SDQ PSMP

0.16    0.18    0.52    0.20    

Tidsåtgång för webbdel under last. (400)

proactive cache vilken liknar 
anropet kommer till databasen finns 

Detta är antagligen även 
 

är någon av dessa 

mer praktiskt scenario då 

 

rka slutresultatet och en 
skulle antagligen inte tycka att det är acceptabelt att det tar tre sekunder att 

De andra webbdelarna gav väldigt bra resultat 
verka laddningstiden av en 

all data som samlades in under 
. 

PSMP FTSQ

0.20    0.20    

Tidsåtgång för webbdel under last. (400)



 

 

25 

 

Figur 9 – Tidsåtgång under last för de fyra snabbaste webbdelarna. (400) 

Det är svårt att tyda något på denna figur, men man kan se lite trender. Man kan se att 
Foreach+ är väldigt underlägsen de andra webbdelarna. Man kan även skymta att CQWP 
och PSMP har några tillfälliga toppar. Dessa toppar beror ofta på att cachen förfalligt och 
ny cache skapas, men de kan även vara oturliga störningar vid testning eftersom hårdvaran 
som webbdelarna testas på arbetar på sitt yttersta, i detta fall är det antagligen en 
blandning mellan båda. För SDQ är det troligast att det bara är oturliga störningar då vid 
senare tester sådana toppar ej syns till. 

Denna graf är otydlig, jag ville kunna avgöra skillnader bland de fyra webbdelar som har 
väldigt lika lasttesttider så jag skapade en ny graf med endast dessa under en viss minut av 
hela körningen. 
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Figur 10 - Urklipp ur lasttest för tydlighe

 Här kan man se att SDQ generellt 
blir det svårt att avgöra men ur detta urklipp verkar CQWP mer jämn än CLQC och PSMP 
ser ut som vinnaren i detta skede.

En titt på processoranvändningen a

Figur 11 – Processoranvändning (400)

Foreach+ låg egentligen ofta på 100% processoranvändning vilket är en förklaring till 
väldigt dåliga resultat trots cachning
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generellt har några millisekunder sämre tider, följt av FTSQ, sedan 
blir det svårt att avgöra men ur detta urklipp verkar CQWP mer jämn än CLQC och PSMP 
ser ut som vinnaren i detta skede.  

En titt på processoranvändningen avslöjar inga motsägande resultat. 

Processoranvändning (400) 

Foreach+ låg egentligen ofta på 100% processoranvändning vilket är en förklaring till 
cachning. Även i denna graf har CQWP, CLQC, PSMP och FTSQ 

01:15 01:20 01:25 01:30 01:35 01:40 01:45 01:50

Urklipp ur lasttest för tydlighet. (400)
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Foreach+ låg egentligen ofta på 100% processoranvändning vilket är en förklaring till 
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liknande resultat. Om processoranvändningen är så hög som 90
påverka hela webbplatsen. 

4.5 Test med 1000 webbsidor
Här presenteras resultat från de tester då webbplats
200 var nyhetswebbsidor vilka skulle hittas 
för att FTSQ ska innefatta alla sidor.

4.5.1 Bastest 

Figur 12 - Tidsåtgång för webbdelar. (1000) 
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7. Foreach+ har hämtningstid på mer än en sekund och är 
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försprång på PSMP för fortsatta anrop.
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Om processoranvändningen är så hög som 90-100% kommer det att 

Test med 1000 webbsidor 
tat från de tester då webbplatssamlingen ökats till 10

vilka skulle hittas av aggregeringswebbdelarna.
för att FTSQ ska innefatta alla sidor. 

Tidsåtgång för webbdelar. (1000)  

Inga större förändringar kan ses på denna graf jämfört med den för 400 webbsidor
Foreach+ har hämtningstid på mer än en sekund och är i min mening oanvändbar då, 

hädanefter kommer den inte att vara inkluderad i testerna. CLQC har fått ett 
försprång på PSMP för fortsatta anrop. 

foreach+ CQWP CLQC SDQ PSMP

564.6 269.8 106 313.2

55 12.4 89 21.4

Tidsåtgång för webbdelar. (1000)
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100% kommer det att 

1000 sidor, varav 
webbdelarna. Ny crawl gjordes 

 

jämfört med den för 400 webbsidor, Figur 
i min mening oanvändbar då, 

CLQC har fått ett ökat 

PSMP FTSQ

313.2 226

21.4 37.2



 

 

28 

4.5.2 Lasttest 
Den här gången tittar vi på den något tydligare urklippet direkt.

Figur 13 - En minuts urklipp från lasttest. (1000)

Vad som har hänt är att SDQ har proportionellt blivit sämre och skillnaderna mellan de fyra 
bättre webbdelarna har blivit mindre. Ur just detta urklipp verkar CQWP tydligt jämnare
men medelvärde av hela körning

Figur 14 - Medelvärde för webbdelar under last. (100
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Den här gången tittar vi på den något tydligare urklippet direkt. 

En minuts urklipp från lasttest. (1000) 

Vad som har hänt är att SDQ har proportionellt blivit sämre och skillnaderna mellan de fyra 
bättre webbdelarna har blivit mindre. Ur just detta urklipp verkar CQWP tydligt jämnare

hela körningen visar att det är ytterst små skillnader mellan dessa.
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4.6 Test med 3000 webbsidor
Här testas webbportalen när den har utökats till 3000 sidor varav 200 
typen nyhet. Ny crawl gjordes för att FTSQ ska innefatta alla sidor.

4.6.1 Bastest 

Figur 15 - Tidsåtgång för webbdelar. (3000)

Notera att vid 3000 sidor är Foreach+ metoden
längre tid för den funktionen att hämta information jämfört med de andra.
tydligare graf valde jag att exkludera den.

FTSQ ger väldigt bra resultat här, den delar i stort sett första plats med SDQ
anrop och har väldigt bra värden för fortsatta
värden trots att den inte cachar resultat
sidor. 
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Test med 3000 webbsidor 
Här testas webbportalen när den har utökats till 3000 sidor varav 200 av 

gjordes för att FTSQ ska innefatta alla sidor. 

Tidsåtgång för webbdelar. (3000) 

är Foreach+ metoden ute ur mina tester. Det tog
funktionen att hämta information jämfört med de andra.

tydligare graf valde jag att exkludera den. 

FTSQ ger väldigt bra resultat här, den delar i stort sett första plats med SDQ
anrop och har väldigt bra värden för fortsatta anrop. Och SDQ håller fortfarande bra 
värden trots att den inte cachar resultat är den användbar på en webbplats med 3000 

CQWP CLQC SDQ PSMP

883.8 527.4 198.4 425

24.8 169.6 29.2

Tidsåtgång för webbdelar. (3000)
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 dem är sidor av 

 

og cirka sju gånger 
funktionen att hämta information jämfört med de andra. Så för att få en 

FTSQ ger väldigt bra resultat här, den delar i stort sett första plats med SDQ vid första 
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4.6.2 Lasttest 
Lasttestet visade ungefär samma trender

Figur 16 - Graf på lasttesten (3000).  

SDQ visar som i bastesterna sämre resultat än de som har cachingmekanismer. Topparna 
som SDQ har visar en snitttid på mellan ett till två sekunder, vilket oftast 
av en användare som surfar runt på portalen.
metod som inte bör uteslutas vid denna storlek.

Resten av metoderna är mycket närmare varandra 
medelvärdet av samtliga metoder.

Figur 17 - Medelvärden för webbdel under last. (3000)
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som surfar runt på portalen. Men jag anser att SDQ fortfarande
metod som inte bör uteslutas vid denna storlek. 
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samtliga metoder. 
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SDQ visar som i bastesterna sämre resultat än de som har cachingmekanismer. Topparna 
som SDQ har visar en snitttid på mellan ett till två sekunder, vilket oftast är oacceptabelt 

Men jag anser att SDQ fortfarande är en 

tydligare se på 
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Eftersom CLQC, CQWP, FTSQ och PSMP inte skiljer sig åt nämnvärt ville jag ta reda på om 
någon annan faktor kan göra skillnad mellan dessa. Som tidigare nämnt är processor 
utnyttjande även en viktig faktor, speciellt vid lasstester. Ifall en metod utnytt
mycket processorkraft kommer den att överbelasta processorn när den metoden ska 
användas flera gånger samtidigt.

Figur 18 – Processoranvändning för webbdelarna i en webbplats med 3000 sidor.

En titt på processoranvändningen 
större skillnad kan göras mellan metoderna utöver SDQ.
processortid än de fyra andra webbdelarna vilket är nämnvärt.

De slutsatser som kan göras är att vid 3000 sidor 
helt oanvändbar. 

SDQ hamnar på gränsen till undermålig, den tycker jag fortfarande 
resultaten visar tydliga anledningar till att någon av de fyra andra metoderna är att 
föredra. 
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Eftersom CLQC, CQWP, FTSQ och PSMP inte skiljer sig åt nämnvärt ville jag ta reda på om 
någon annan faktor kan göra skillnad mellan dessa. Som tidigare nämnt är processor 
utnyttjande även en viktig faktor, speciellt vid lasstester. Ifall en metod utnytt

kommer den att överbelasta processorn när den metoden ska 
användas flera gånger samtidigt. 

Processoranvändning för webbdelarna i en webbplats med 3000 sidor. 

En titt på processoranvändningen av de kvarstående metoderna visar även här att ingen 
större skillnad kan göras mellan metoderna utöver SDQ. FTSQ använder 4 %
processortid än de fyra andra webbdelarna vilket är nämnvärt. 

De slutsatser som kan göras är att vid 3000 sidor är det tydligt att Foreach

SDQ hamnar på gränsen till undermålig, den tycker jag fortfarande kan användas men 
resultaten visar tydliga anledningar till att någon av de fyra andra metoderna är att 
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Eftersom CLQC, CQWP, FTSQ och PSMP inte skiljer sig åt nämnvärt ville jag ta reda på om 
någon annan faktor kan göra skillnad mellan dessa. Som tidigare nämnt är processor 
utnyttjande även en viktig faktor, speciellt vid lasstester. Ifall en metod utnyttjar för 

kommer den att överbelasta processorn när den metoden ska 

 

de kvarstående metoderna visar även här att ingen 
4 % mer 

oreach+ metoden är 

användas men 
resultaten visar tydliga anledningar till att någon av de fyra andra metoderna är att 

SDQ

79.96    
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4.7 Test med 6000 webbsidor
6000 sidor varav 400 sidor var nyhetssidor vilka skulle hittas av 

4.7.1 Bastest 

Figur 19 – Tidsåtgång för webbdelar i en webbplats med 6000 sidor.

CQWP har första anrop som tar mer än en sekund, vilket 
dåligt val ifall man har en webbportal som 
fundera på att använda någon av de andra webbdelarna. SDQ har fortfarande bra 
laddningstider även när den letar bland 6000 sidor så enligt dessa siff
fortfarande användbar ifall man inte har hög belastning på webbportalen. 

4.7.2 Lasttest 
Som vanligt kollar vi på vad medelvärdet av hela t
samtliga webbdelar. Men först vill jag nämna att SDQ metoden 
på denna storlek, för att processorn inte skulle bli överbelastad så att jag skulle 
inkludera den i graferna här 
50 och benämnde den SDQ*.
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Test med 6000 webbsidor 
6000 sidor varav 400 sidor var nyhetssidor vilka skulle hittas av aggregerings

Tidsåtgång för webbdelar i en webbplats med 6000 sidor. 

CQWP har första anrop som tar mer än en sekund, vilket tyder på att den kan vara ett 
fall man har en webbportal som ändrar innehåll ofta. I detta fall bör man 

fundera på att använda någon av de andra webbdelarna. SDQ har fortfarande bra 
laddningstider även när den letar bland 6000 sidor så enligt dessa siffror är SDQ 
fortfarande användbar ifall man inte har hög belastning på webbportalen. 

Som vanligt kollar vi på vad medelvärdet av hela testkörningen var för lasttesten av
samtliga webbdelar. Men först vill jag nämna att SDQ metoden inte klarade

processorn inte skulle bli överbelastad så att jag skulle 
 minskade jag antalet simulerade användare till 30 istället för 

och benämnde den SDQ*. 

CQWP CLQC SDQ PSMP

1129.2 794.4 379.2 638.2

28.2 277.8 27.6

Tidsåtgång för webbdelar. (6000)

aggregeringswebbdelarna. 
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ror är SDQ 

fortfarande användbar ifall man inte har hög belastning på webbportalen.  

estkörningen var för lasttesten av 
inte klarade av lasttesten 

processorn inte skulle bli överbelastad så att jag skulle kunna 
minskade jag antalet simulerade användare till 30 istället för 

FTSQ

570.8
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Figur 20 - Tidsåtgång för webbdelar under last. (6000)

Det är tydligt att SDQ har blivit för dålig för en webbportal av denna storlek vid last. 
att jag minskade antalet användare till 30 fick jag tider som är över en sekund och alltså 
underkända enligt mina kriterier.
webbportaler med 6000 webbsidor, det innebär bara att på min testdator fick man dessa 
siffror. Web front-end servra
rimliga tider för SDQ vid 6000 sidor. Med bättre processor och snabbare minne etc. 
kommer man närmre siffrorna som jag fick 
jämförelser och riktlinjer, trots de goda resultaten av SDQ tidi
på sin gräns på en webbsida av denna storlek.

Figur 21 - En minuts lasttest. (6000) 
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Det är tydligt att SDQ har blivit för dålig för en webbportal av denna storlek vid last. 
att jag minskade antalet användare till 30 fick jag tider som är över en sekund och alltså 

terier. Men detta innebär inte att SDQ är oanvändbar för alla 
webbportaler med 6000 webbsidor, det innebär bara att på min testdator fick man dessa 

servrar ute i bruk brukar vara mycket kraftigare och kan säkert ge 
SDQ vid 6000 sidor. Med bättre processor och snabbare minne etc. 

kommer man närmre siffrorna som jag fick på Figur 19. Men mina tester ger bra 
trots de goda resultaten av SDQ tidigare är den en metod som är 

på sin gräns på en webbsida av denna storlek.
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Det är tydligt att SDQ har blivit för dålig för en webbportal av denna storlek vid last. Trots 
att jag minskade antalet användare till 30 fick jag tider som är över en sekund och alltså 

Men detta innebär inte att SDQ är oanvändbar för alla 
webbportaler med 6000 webbsidor, det innebär bara att på min testdator fick man dessa 

mycket kraftigare och kan säkert ge 
SDQ vid 6000 sidor. Med bättre processor och snabbare minne etc. 

Men mina tester ger bra 
är den en metod som är 
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Kapitel 5  
Resultat & Slutsatser 

I detta kapitel sammanställs testresultaten och utvärderas. Först utvärderas de tester som 
har utförts och de svar som erhållits. Sedan diskuterar jag andra faktorer och fördelar samt 
nackdelar med de olika metoderna för att slutligen ge rekommendationer om vilken, eller 
vilka, metoder som är att föredra vid olika tillämpningar. 

5.1 Prestandatester och resultat. 
Det finns några snabba slutsatser som man kan dra till att börja med. 

1. Foreach+ är för dålig för att användas. Inte ens på en liten webbportal med 400 
sidor fick man tider som var acceptabla vid last. 

2. SDQ ger bra tider trots att den inte cachear resultat. 
3. CLQC, CQWP, FTSQ samt PSMP har väldigt liknande testresultat. Man får titta på 

andra faktorer för att välja den metod som man föredrar. 
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5.2 Sammanställning 
Följande figurer är sammanställningar av alla de medelvärden av de tester som gjordes. 
Figurerna ger en bra bild över hur allt större webbportaler påverkar webbdelarna. Man 
kan se att SDQ plötsligt tar allt mer tid ju större portalen blir, medan de andra som har 
cachad resultat blir bara en bråkdel mer tidskrävande. 

 

 

Figur 22 - Resultat från alla tester över alla storlekar. 
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5.3 Problem 
CLQC kan inte aggregera från andra webbplatssamlingar felfritt i mina implementationer, 
jag kunde inte korrigera en bugg som uppstod varje gång vid första anrop av denna 
webbdel. CLQC kunde alltid visa resultat från den webbplatssamling som webbdelen är 
placerad på, men resultat från andra webbplatssamlingar fick felmeddelande vid första 
anrop, men efter uppdatering av webbsidan så får man rätt resultat även från andra 
webbplatssamlingar. Jag spenderade många timmar på att försöka lösa denna bugg utan 
framgång. Istället gjorde jag så att jag programmatiskt laddar om sidan ifall felmeddelande 
ges, åter och åter igen till dess att ett felmeddelande inte ges. Man ska självklart aldrig 
göra en sådan lösning utan hitta orsaken till problemet. Men jag tror att CLQC går att 
använda över andra webplatssamlingar med en del arbete. 

5.4 Rekommendationer 
Igenom arbetet har det visat sig att man inte tydligt kan säga att en metod är bättre än alla 
de andra. Man måste tänka på en hel del faktorer innan man väljer tillvägagångssätt, 
frågor man bör svara på innan man tar sitt beslut är: 

• Vill man aggregera över andra webbplatssamlingar än inom den webbplatssamling 
som webbdelen är placerad på? 

• Hur många användare kommer att utnyttja webbdelen?  

• Hur ofta kommer webbdelen att bli anropad? 

• Hur många webbsidor kommer webbdelen att leta bland?  

• Ungefär hur många webbsidor kommer att ingå i framtiden? 

• Är det väldigt viktigt att resultatet alltid är 100 % korrekt? 

• Hur ofta ändras innehåll av webbsidor? Hur ofta tas webbsidor bort och hur ofta 
skapas det nya? 

• Hur ofta uppdaterar man sökindexet? 

Jag ska försöka svara på vilken webbdel som man bör använda beroende på vad man har 
svarat på dessa frågor. 

5.4.1 Fler än en webbplatssamling. 
Först av allt bör man tänka på ifall man vill aggregera över andra webbplatssamlingar, 
eftersom ifall att man vill göra detta faller två metoder bort direkt eftersom CQWP och 
PSMP inte klarar av detta. Då får man gallra bort dessa och fundera över de andra 
faktorerna för att kunna ta sitt beslut. 

Allmänt rekommenderar jag CLQC ifall man vill aggregera över andra webbplatssamlingar 
eftersom denna har väldigt bra resultat i prestandatesterna för samtliga storlekar av 
innehåll, även under hög belastning. 

Ifall att all aggregering ska utföras på en och samma webbplatssamling tycker jag att valet 
ligger främst mellan att använda CLQC eller CQWP. CQWP ger genast önskat resultat 
eftersom den är skapad av Microsoft just för aggregering och den gör detta väl, men att 
den fungerar ”out of the box” har även sina nackdelar. Ju mer man vill skräddarsy CQWP 
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efter egna behov desto mer arbete behöver läggas ner och det kan ibland vara bättre att 
göra en egen webbdel från grunden med hjälp av CLQC och anpassa denna precis som man 
önskar.  

5.4.2 Hur många användare som kommer att använda webbdelen, och 
hur ofta. 

Ifall webbdelen inte kommer att anropas ofta presterar samtliga webbdelar väl, även 
Foreach+, såvida det inte finns nära 1000 sidor i webbplatsen. Men cachning blir en aktuell 
fråga när man värderar frekvensen på användning av webbdelen. Det är intuitivt att om 
webbdelen kommer att anropas sällan är det onödigt att spara resultatet därför att inom 
den tiden finns det en stor sannolikhet att resultatet har ändrats. Åt motsatt håll är det 
desto viktigare att använda någon av de webbdelar som använder cachning eftersom det 
lagrade resultatet kommer att användas flitigt innan den förfaller. 

5.4.3 Hur många webbsidor som webbdelen kommer att leta bland. 
Som syntes i testerna blev det snabbt för många sidor för Foreach+ metoden. Så att om 
det inte är en väldigt liten portal som man kommer att skapa så bör man räkna bort 
Foreach+. Utöver det fungerar de andra webbdelarna snabbt med reservation för SDQ som 
inte presterar väl vid flera tusen sidor i kombination med hög belastning. 

5.4.4 Korrekthet, ändring av innehåll. 
Anta att en person öppnar en webbsida med en webbdel som aggregerar nyheter med 
hjälp av PSMP, detta var första gången på länge som någon anropade denna sida, 
resultatet finns inte i cachen utan webbdelen hittar rätt information och sparar detta i 
cachen samtidigt som webbdelen presenterar resultatet. 

Nästa sekund går en administrator in på en nyhetswebbsida och skapar en ny nyhet. 

De nästföljande personer som anropar webbdelen inom en kort tid ser då inte denna 
nyhet därför att de får se vad som lagrades i cachen för några sekunder sedan. Inte förrän 
cachen har förfallit beräknas det nya resultat så att samtliga användare kan se denna 
nyhet. 

Detta kan vara en viktig faktor för vissa portaler och då bör man antingen välja SDQ som 
aldrig cachar men ändå har bra prestanda eller så får man ställa in en väldigt kort tid som 
föremål lagras i cachen innan de förfaller. 

5.4.5 Aktualitet av sökindex 
För att FTSQ ska vara användbar bör man antingen ha låga krav på korrekthet av 
webbdelen eller ha en regelbunden crawl av det innehåll som ska aggregeras. 

Vissa SharePoint-lösningar har en konstant process av att hålla sökindexet uppdaterat, då 
har de ofta en dedikerad dator som ständigt crawlar igenom innehåll. I sådana fall är FTSQ 
starkt rekommenderat eftersom FTSQ varken är begränsad för specifika 
webbplatssamlingar eller portaler. Men framförallt har den visat väldigt goda resultat på 
samtliga tester.  
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Det är svårt att avgöra utan att göra faktiska tester på webbportaler som är större än 6000 
sidor, men FTSQ var den snabbaste webbdelen under last på 6000 sidor och det kan 
antyda att FTSQ är den effektivaste metoden för väldigt stora portaler. 

5.5 Diskussion. 
Ifall ytterligare prestandavinster ska nås i SharePoint-lösningen rekommenderas det att en 
egen webbdel skapas istället för att använda CQWP som det vanligtvis görs. CQWP har 
förvisso väldigt bra prestanda även den, och mycket tid kan sparas på att använda alla de 
funktioner som är färdigbyggda i CQWP, t.ex. hur den presenterar resultat på alla 
webbläsare utan att man behöver oroa sig för CSS-stilmall osv. 

Men om antalet sidor börjar växa och webbportalen börjar bli trög och man beslutar sig 
för att förbättra detaljerna är CLQC att rekommendera, den har haft generellt sett bäst 
resultat och var väldigt lätt att implementera. Presentation av resultatet blir något man får 
lägga tid på och eventuell arbete behöver läggas på övriga funktioner vid behov. 

Om man indexerar webbportalen väl och ofta propagerar jag för att man använder FTSQ, 
särskilt ifall portalen är väldigt stor. Därför att lasttesterna tyder på att FTSQ är ledande 
prestandamässigt för portaler som har 6000 sidor. 

5.6 Framtida förbättringar 
Eftersom CLQC inte fungerade helt och hållet för övriga webbplatssamlingar skulle det vara 
ett bra första problem att lösa eftersom  efter alla tester visar CLQC sig vara en väldigt bra 
metod. Ifall att en aggregeringswebbdel som cachar resultat behövs men FTSQ inte är 
tillämpbar så är CLQC det enda valet man har. 

En metod som fanns möjlig att använda för aggregering i slutskedet av arbetet var s.k. 
”webservice”. Med hjälp av webservicen ”DSPSTS.asmx” ska man kunna söka igenom olika 
listor vilket skulle vara intressant att testa för att jämföra med de andra webbdelarna. 
(MSDN Library, c) 

Det skulle vara intressant att testa dessa webbdelar på även större webbportaler. FTSQ tar 
ledningen i lasttesterna vid 6000 webbsidor vilket gör att jag blir intresserad av att se ifall 
denna övertag blir ännu större. Jag kunde inte testa detta själv eftersom datorn som jag 
hade arbetade på sin gräns vid 6000 sidor. Detsamma gäller PSMP, den ser ut som att den 
kan vara ett väldigt bra val för väldigt stora webbportaler enligt Figur 22, särskilt vad angår 
”fortsatta anrop”. 
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