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Úvod
Tento dokument je určen k použití se softwarem IBM® Cognos®.
Tento dokument obsahuje podrobné postupy a podkladové informace k usnadnění administrace
softwaru IBM Cognos.

Publikum
Pro použití této příručky byste měli znát koncepty tvorby sestav a zabezpečení a mít zkušenosti s
použitím webového prohlížeče.

Vyhledání informací
Chcete-li na webu vyhledat produktovou dokumentaci k systému IBM® Cognos® včetně veškeré
přeložené dokumentace, použijte stránky některého z center IBM Cognos Information Center na
adrese http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp. Aktualizace poznámek
k verzi jsou publikovány přímo v informačních centrech.
Poznámky k verzi a instalační příručky ve verzích PDF k jednotlivým produktům lze také číst přímo
z produktových disků IBM Cognos.

Použití stručných přehledů
Stručné přehledy jsou krátké výukové programy on-line, které ilustrují nejdůležitější funkce v
jednotlivých komponentách produktů IBM Cognos. Chcete-li si prohlédnout stručný přehled, spusťte
IBM Cognos Connection a klepněte na odkaz Stručný přehled v pravém dolním rohu uvítací stránky.
Stručné přehledy jsou také dostupné v centrech IBM Cognos Information Center.

Výroky týkající se budoucích funkcí
Tato dokumentace popisuje aktuální funkce produktu. Může dojít k odkazům na položky, které
nejsou aktuálně k dispozici. Z toho nevyplývají žádné implikace jakékoli budoucí dostupnosti.
Žádné takové odkazy nejsou závazkem, slibem ani právní povinností dodat jakýkoli materiál,
programový kód nebo funkce. Vývoj, verze a uvádění vlastností či funkcí zůstávají výhradně na
vlastním uvážení společnosti IBM.

Vyloučení odpovědnosti za ukázky
Great Outdoors Company, Prodej GO, jakékoli variace názvu Great Outdoors a ukázka Plánování
popisují fiktivní obchodní operace s ukázkovými daty, používané k vývoji ukázkových aplikací pro
společnost IBM a zákazníky IBM. K těmto fiktivním záznamům patří ukázková data pro prodejní
transakce, distribuci produktů, finance a lidské zdroje. Jakákoli podobnost se skutečnými názvy,
adresami, kontaktními čísly či hodnotami transakcí je čistě náhodná. Další ukázkové soubory mohou
obsahovat fiktivní data generovaná ručně nebo strojově, faktické údaje zkompilované z akademických
či veřejných zdrojů, nebo data použitá se souhlasem držitele autorských práv, pro použití jako
ukázková data k vývoji ukázkových aplikací. Zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými
známkami příslušných vlastníků. Neoprávněná duplikace je zakázána.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Funkce usnadnění
Funkce usnadnění pomáhají uživatelům s fyzickým postižením, jako je omezená hybnost či omezené
vidění, používat produkty informační technologie. Protože komponenta IBM Cognos Administration
podporuje celou řadu komponent IBM Cognos, dostupnost funkcí usnadnění se liší podle
komponenty v rámci IBM Cognos Administration .
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Tato část obsahuje seznam nových, změněných a zamítnutých funkcí v této verzi. Obsahuje také
kumulativní seznam podobných informací z předchozích verzí. Pomůže vám naplánovat strategie
upgradu a rozmístění aplikací a požadavky na školení vašich uživatelů.
Informace o upgradování viz příručka Installation and Configuration Guide pro daný produkt.
Informace o dalších nových funkcích této verze viz Příručka k novým funkcím.
Změny předchozích verzí viz:
●

Nové funkce ve verzi 8.4

●

Změněné funkce ve verzi 8.4

●

Nové funkce ve verzi 8,3

●

Funkce změněné ve verzi 8,3

Chcete-li zobrazit aktuální seznam prostředí podporovaných produkty IBM® Cognos® včetně
informací o operačních systémech, opravách, prohlížečích, webových serverech, adresářových
serverech, databázových serverech a aplikačních serverech, viz centra IBM Cognos Information
Center http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp.

Nové funkce ve verzi 10.1.0
Dále jsou uvedeny nové funkce oproti poslední verzi. Součástí jsou i odkazy na přímo související
témata.

Režim dynamických dotazů
IBM® Cognos® BI Server nabízí vylepšené funkce dotazu a zvýšení výkonu pomocí režimu
dynamických dotazů, který můžete použít s podporovanými datovými zdroji.
Režim dynamických dotazů umožňuje komunikaci s datovými zdroji pomocí připojení Java/XMLA.
Další informace viz "Zdroje dat a připojení" (str. 201).
Služba dotazu podporuje režim dynamických dotazů. Pomocí aplikace Cognos Administration
můžete nastavit vlastnosti služby dotazu a spravovat ukládání služby dotazu do mezipaměti. Další
informace viz "Administrace služby dotazu" (str. 251).

Další informace o režimu dynamických dotazů
Další informace o režimu dynamických dotazů naleznete v dokumentech uvedených v následující
tabulce.

Co hledáte?

Kde hledat informace

Přehled režimu dynamických dotazů, jeho výhody a aspekty jeho použití.

Příručka pro dynamické dotazy

Licensed Materials – Property of IBM
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Co hledáte?

Kde hledat informace

Podrobné informace o technikách a chování produktů režimu dynamických IBM Cognos 10 Dynamic Query
Cookbook
dotazů.
Informace o aktivaci připojení pro datové zdroje podporované režimem
dynamických dotazů.

Příručka Installation and
Configuration Guide

Informace o administraci služby dotazu včetně ukládání do mezipaměti a
vlastností služby dotazu.

Příručka administrace a zabezpečení

Informace o publikování balíků pro režim dynamických dotazů.

Příručka Framework Manager User
Guide

Informace o testování sestav v režimu dynamických dotazů před upgradem. Příručka Lifecycle Manager User
Guide
Informace o použití sady IBM Cognos SDK (Software Development Kit) ke Příručka IBM Cognos Software
správě vlastností služby dotazu a vývoji klientských aplikací pro použití
Development Kit Developer Guide
režimu dynamických dotazů.

Aktivní sestavy IBM Cognos
IBM® Cognos® Report Studio má nyní k dispozici nový typ výstupu sestav, který poskytuje vysoce
interaktivní a snadno použitelnou řízenou sestavu. Další informace viz "Aktivní sestavy IBM
Cognos" (str. 422).

IBM Cognos Business Insight
IBM® Cognos® Business Insight je nové prostředí pro spotřebu sestav, které poskytuje integrované
zkušenosti Business Intelligence pro obchodní uživatele. Tento webový nástroj umožňuje využívat
obsah IBM Cognos a externí zdroje dat k sestavení propracovaných interaktivních panelů dashboard.
Podrobnější popis prostředí IBM Cognos Business Insight viz Nové funkce IBM Cognos Business
Intelligence.
Uživatelé IBM Cognos Connection mohou spustit IBM Cognos Business Insight v rámci IBM Cognos
Connection - musejí však disponovat příslušnou licencí. Informace o spouštění IBM Cognos Business
Insight v IBM Cognos Connection viz "Spouštění IBM Cognos Business Insight" (str. 353). Informace
o použití IBM Cognos Business Insight viz Uživatelská příručka IBM Cognos Business Insight.

Spolupráce pomocí aplikace IBM Cognos Business Insight
Funkce spolupráce v IBM® Cognos® Business Insight poskytují most mezi použitím IBM Cognos
Business Intelligence ke zjištění obchodního problému a k jeho sledování a vyřešení pomocí
dostupných sociálních softwarových prostředků.
Uživatelé aplikace Business Insight mohou vytvářet aktivity v IBM Lotus® Connections a sdílet je
s jinými uživateli, kteří spolupracují na procesech rozhodování a řešení problémů. Chcete-li využívat
34 IBM Cognos Administration

Kapitola 1: Novinky
tuto funkci, je třeba po instalaci a konfiguraci požadovaného softwaru nakonfigurovat nastavení
URI objevení spolupráce. Další informace viz "Konfigurace URI objevení spolupráce" (str. 196).

Moje schránka
V této verzi existuje nová schránka úloh, která obsahuje následující lidské úlohy: bezpečné požadavky
schválení, úlohy ad hoc a požadavky oznámení. Další informace viz "Správa lidských úloh" (str. 471).

Přizpůsobení stránky přihlášení IBM Cognos Connection
Stránku přihlášení IBM® Cognos® Connection lze nyní přizpůsobit pomocí šablony přihlášení. Další
informace viz "Přizpůsobení stránky přihlášení IBM Cognos Connection" (str. 648).

Nové služby
Do systému IBM® Cognos® byly přidány následující nové služby "Služby IBM Cognos" (str. 140):
●

Anotační služba

●

Služba mezipaměti Content Manager

●

Služba Graphics

●

Služba Lidská úloha

Nové vlastnosti
Do systému IBM® Cognos® byly přidány následující nové vlastnosti:
●

doba existence dokončených lidských úloh a anotací "Nastavení doby existence dokončených
lidských úloh a anotací (komentářů)" (str. 199)

●

vyvažování dispečerské zátěže pomocí faktoru požadavku rozpracování (str. 166)

●

limit velikosti mezipaměti pro službu mezipaměti Content Manager (str. 159)

●

parametry Metric Studio ovládající počet připojení, jež jsou sestavena k databázovému serveru,
a jak dlouho jsou ponechána otevřená v případě nevyužívání (str. 181)

●

chování filtru dynamického přechodu, které řídí, zda filtry používají obchodní klíč členu nebo
popisek členu "Změna chování filtru přechodu" (str. 199)

Podpora pro zdroje dat
V IBM® Cognos® lze nyní používat následující zdroj dat:
●

Microsoft® Analysis Services 2008 (str. 213)

Pro zdroje dat SAP BW lze nyní vytvářet balíky v IBM Cognos (str. 406). V IBM Cognos lze také
tyto balíky upravovat. Zároveň lze nastavit maximální počet objektů, který lze používat v balíku
SAP BW (str. 407).
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Pro zdroje dat, které mohou mít balíky vytvořené v IBM Cognos, lze vybrat, které zdroje dat lze
použít k vytvoření balíku (str. 410). Navíc lze řídit, kteří uživatelé mohou balíky vytvářet. Viz
"Nastavit funkce pro konkrétní položky " (str. 291).
Uživatelé mohou nyní spravovat vlastní přihlašovací údaje ke zdrojům dat. Mohou také zvolit
zapamatování přihlašovacích údajů ke zdrojům dat, aby je nemuseli pokaždé zadávat. Další informace
viz "Správa vlastních přihlašovacích údajů ke zdroji dat" (str. 282).
Nyní lze zobrazit zdroje dat používané balíkem (str. 403)

Style Management Utility
Obslužný program pro správu stylů (str. 602) umožňuje vytvářet, odstraňovat, nasazovat a publikovat
uživatelské styly ke změně vzhledu IBM® Cognos® Connection, IBM Cognos Administration a
dalších komponent Cognos.

Podpora pro nové možnosti plánování
K dispozici je několik nových možností plánování. K nim patří
●

možnost určit denní frekvenci pro plán - hodinovou či minutovou - a omezit spouštění
naplánovaných položek na určité období dne.

●

možnost změnit přihlašovací údaje vlastníka pro plán.

●

možnost pozastavit naplánované aktivity.

●

možnost pro administrátory omezit plánování pomocí nových plánovacích funkcí. Administrátor
může např. omezit plánování minutou.

Usnadněný výstup sestav
V této verzi lze generovat usnadněný výstup sestav. Usnadněné sestavy obsahují funkce, jako je
alternativní text, které umožňují invalidním uživatelům přístup k obsahu sestav pomocí podpůrných
technologií, jako jsou čtecí zařízení obrazovky. Další informace o aktivaci usnadněných sestav v
IBM® Cognos® Connection viz "Aktivace usnadněného výstupu sestav" (str. 439).
V IBM Cognos Administration lze aktivovat celosystémovou podporu usnadnění. Další informace
viz "Aktivace usnadněného výstupu sestav pomocí nastavení v celém systému" (str. 193).

Název sestavy používán pro název souboru exportovaného výstupu
Když spustíte sestavu v exportním formátu, jako je PDF, oddělený text (CSV) či tabulkový software
Microsoft® Excel (XLS), název sestavy IBM® Cognos® nyní slouží jako název souboru exportu. To
umožňuje uložit výstup sestavy pomocí stejného názvu jako má původní sestava. Další informace
viz "Zobrazení, spuštění nebo otevření sestavy" (str. 422).

Novinka pro Metric Studio
V této verzi je k dispozici nové zaškrtávací políčko, které umožňuje vymazat historii kontrol Metric
Studio. Další informace viz "Úlohy udržování metrik" (str. 489).
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Nové nasazení pro lidské úlohy a anotace
V této verzi je k dispozici nová procedura nasazení pro službu lidské úlohy a anotační službu. Další
informace viz "Nasazení služby lidské úlohy a anotační služby" (str. 401).

Nové tabulky datových schémat k protokolování pro službu lidské úlohy a anotační
službu
V této verzi jsou k dispozici nové tabulky datových schémat k protokolování pro službu lidské
úlohy a anotační službu. Další informace viz "Datové schéma zpráv protokolu" (str. 913).

Novinka pro přesun dat
V této verzi lze vytvářet zobrazení úloh přesunu dat, která používají stejné specifikace jako zdrojová
položka přesunu dat, ale má jiné vlastnosti. V úlohách přesunu dat lze také poskytovat proměnné.
Další informace viz "Položky přesunu dat" (str. 259).
Zároveň lze vyvažovat zatížení provádění úloh přesunu dat. Další informace viz "Vyrovnávání
zátěže provádění úloh přesunu dat" (str. 169).

Novinka pro správu zatížení Content Manager
Pracovní zatížení na Content Manager lze snížit ukládáním souborů uživatelských relací na lokálním
systému souborů serveru sestav. Zároveň lze nastavit dobu existence, po kterou jsou uchovány
dočasné soubory mezipaměti uživatelské relace. Další informace viz "Snížení zátěže Content Manager
lokálním ukládáním souborů uživatelských relací" (str. 160).

Nové protokolování
Protokolování lze používat k diagnostice uživatelských problémů. Další informace viz "Použití
protokolování k diagnostice problému pro určitého uživatele" (str. 118).

Převod číselných klíčů hledání na řetězce v dotazech
Nyní lze aktivovat převod číselných klíčů hledání na řetězce v dotazech pro určité zdroje dat, jako
je Teradata, které tento převod neprovádějí, což způsobí chybu. Další informace viz "Aktivace
převodu číselných klíčů hledání na řetězce v dotazech " (str. 187).

Jazyková podpora pro skupinu 1 v IBM Cognos Business Intelligence
V této verzi IBM® Cognos® Business Intelligence jsou podporovány následující jazyky skupiny 1
v uživatelském rozhraní produktu, funkci vyhledávání a indexované funkci vyhledávání: angličtina,
čínština (zjednodušená a tradiční), japonština, korejština, francouzština, němčina, italština, španělština
a portugalština (brazilská).
Informace o nastavení jazyka produktu naleznete v části "Přizpůsobit portál" (str. 329).
Informace o tom, jako provádět vyhledávání naleznete v části "Hledat položku" (str. 327) a
"Vyhledání položky ve více jazycích" (str. 328).
Informace o zadávání jazyků pro indexované vyhledávání naleznete v části "Omezení indexu podle
jazyka" (str. 500).
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Složené závorky a závorky lze zalomit
Když spustíte sestavu ve formátu PDF, složené závorky {} a závorky () již nemusejí zůstávat na
stejném řádku jako text před nimi. Např. Produkty(2004) lze nyní zalomit na nový řádek mezi
Produkty a (2004).

Funkce změněné ve verzi 10.1.0
Dále jsou uvedeny funkce změněné oproti poslední verzi. Součástí jsou i odkazy na přímo související
témata.

Změny názvů portletů a jejich skupin
Následuje seznam názvů portletů a jejich skupin, které byly změněny v této verzi IBM® Cognos®
Business Intelligence.

Předchozí název

Aktuální název

Obsah Cognos

Obsah IBM Cognos

Cognos Extended Applications

IBM Cognos Extended Applications

Metriky Cognos

IBM Cognos Metric Studio

Cognos Navigator

IBM Cognos Navigator

Cognos Search

IBM Cognos Search

Cognos Utility

IBM Cognos Utility

Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

Diagram uživatelských metrik

Uživatelský diagram IBM Cognos

Graf historie metriky

Graf historie IBM Cognos

Diagram dopadů metrik

Diagram dopadů IBM Cognos

Seznam metrik

Seznam metrik IBM Cognos

Pravidla sledování
Nyní lze používat nové pravidlo sledování, které odesílá výstrahy v závislosti na metrice podobné
změně ve výkonnostním stavu podmínky (dobrý, průměrný či špatný).
Navíc lze nyní upozornit ostatní uživatele sestav odesláním oznámení do jejich schránek úloh, když
je splněna podmínka události.
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Další informace viz "Pravidla sledování v uložených sestavách" (str. 444).

Režimy profesionální a expresní tvorby v IBM Cognos Report Studio
V této verzi je režim profesionální tvorby dostupný v aplikaci Report Studio a režim tvorby Express®
v aplikaci IBM® Cognos® Business Insight Advanced. V předchozích verzích byly režimy profesionální
a expresní tvorby dostupné v aplikaci Report Studio.
Další informace viz "Nastavení přístupu k profilům uživatelského rozhraní pro autory
sestav" (str. 293).

Vylepšená funkce hledání
V předchozích verzích bylo vylepšené hledání k dispozici nainstalováním IBM® Cognos® Go! Search
jako oddělené komponenty. Vylepšené hledání je nyní výchozím režimem v IBM Cognos Business
Intelligence.
Informace o vyhledávání položky viz "Hledat položku" (str. 327).
Informace o tvorbě vyhledávacího indexu a konfiguraci oprávnění pro vylepšené hledání viz "Správa
prohledání indexu" (str. 495).
Informace o způsobu nastavení a konfigurace vylepšeného hledání viz příručka Installation and
Configuration Guide.

Změna názvu pro IBM Metadata Workbench
Název IBM® Metadata Workbench byl změněn na IBM Metadata InfoSphere™ Workbench.

Došlo ke změně názvu IBM Cognos Now!
Produkt IBM® Cognos® Now! byl přejmenován a nyní má název IBM Cognos Real-time Monitoring.
Při výběru datového zdroje v Cognos Administration zvolte možnost IBM Cognos Now!- Real-time
Monitoring Cube. Další informace viz "IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring Cube" (str. 204).

IBM Cognos 8 Portal Services
Portál BEA AquaLogic User Interaction 6.1 (ALUI 6.1) je nahrazen portálem Oracle WebCenter
Interaction Portal 10.3. Další informace naleznete v části Oracle WebCenter Integration Portal.

Zamítnuté funkce ve verzi 10.1.0
Zamítnutá funkce je funkce, která je nahrazena novější verzí nebo lepší implementací. Cílem je tuto
funkci nadále nepoužívat a poskytnout doporučení pro adaptaci na tuto změnu během několika
verzí.
Níže jsou uvedeny zamítnuté funkce včetně odkazů na přímo související témata.
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Podpora pro formát Excel 2000 a jednolistový formát Excel 2000
V této verzi došlo k zamítnutí podpory pro výstupní formáty tabulkového softwaru Microsoft®
Excel 2000 a jednolistový Excel 2000. Informace o aktuálně podporovaných formátech Excel viz
"Formáty Microsoft Excel" (str. 435).

Obslužný program připojení a prohození krychlí IBM Cognos PowerCube
V této verzi IBM® Cognos® Transformer došlo k zamítnutí PowerCube Connection Utility a
prohození krychlí. Funkce jimi poskytnuté již nejsou požadovány při používání možností
automatizované kopírování a aktivace na kartě Nasazení dialogového okna vlastností krychle
PowerCube.
Další informace o možnostech kopírování a aktivace krychle PowerCube viz "Rozmístění
aktualizovaných krychlí PowerCube" (str. 231) nebo příručka Transformer User Guide.

Nové funkce ve verzi 8.4
Dále jsou uvedeny nové funkce oproti poslední verzi. Součástí jsou i odkazy na přímo související
témata.

Další jazyková podpora
Kromě japonštiny, němčiny a francouzštiny jsou dokumentace k instalaci, uživatelské rozhraní pro
instalační program a aplikaci IBM® Cognos® Configuration k dispozici v těchto jazycích:
●

čínština (zjednodušená)

●

čínština (tradiční)

●

korejština

●

italština

●

španělština

●

portugalština (Brazílie)

Nové jazyky produktu lze použít při přizpůsobování uživatelského rozhraní v IBM Cognos 8
(str. 329).
Anglická dokumentace produktu je nainstalována při instalaci komponenty brány IBM Cognos 8.
Příručky IBM Cognos Installation and Configuration Guide a Quick Start Installation and
Configuration Guide a soubor Readme tvoří výjimky a jsou k dispozici ve všech podporovaných
jazycích. Přístup k veškeré další přeložené dokumentaci vyžaduje instalaci produktu Supplementary
Languages Documentation.

Podpora modulu IBM Metadata Workbench jako řešení původu
Nyní můžete konfigurovat modul IBM® Metadata Workbench jako řešení původu v IBM Cognos® 8.
Další informace viz "Zobrazit informace o původu datové položky" (str. 431).
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Administrátoři mohou konfigurovat řešení původu zadáním identifikátoru URI v IBM Cognos
Administration (str. 194).

Přístup ke glosáři IBM InfoSphere Business Glossary
Používáte-li IBM® InfoSphere® Business Glossary, můžete získat přístup ke glosáři v prohlížeči
Cognos Viewer (str. 432).
Odkaz URL na glosář IBM InfoSphere Business Glossary můžete konfigurovat v produktu IBM
Cognos® Administration (str. 196).

Správa komentářů pomocí prohlížeče Cognos Viewer
K sestavám uloženým ve formátu HTML, PDF a XML můžete nyní přidávat uživatelsky definované
komentáře pomocí prohlížeče Cognos® Viewer.
Další informace viz (str. 448).

Přidávání kontextu aplikace do dynamického SQL
Správce může nyní definovat uživatelský řetězec zahrnující kontext aplikace, který je přidán jako
značka komentáře v rámci kódu SQL generovaného aplikací.
Další informace viz "Komentáře v uložených sestavách" (str. 448).

Podpora nových zdrojů dat
V IBM® Cognos® 8 lze nyní používat následující datové zdroje:
●

Krychle IBM Cognos Now! (str. 204)

●

IBM InfoSphere™ Warehouse Cubing Services (str. 211)

●

TM1®(str. 225)

●

Microsoft® Analysis Services 2008 (str. 213)

Podpora nových verzí portálu
IBM® Cognos® 8 Portal Services nyní poskytují rozšířenou podporu pro IBM WebSphere® 6.0, 6.1
a BEA AquaLogic User Interaction 6.5 (ALUI 6.5)
Další informace viz "Rozmístění portletů Cognos na jiné portály" (str. 557).

Skrytí položek
Položky, jako jsou sestavy, balíky, stránky, složky, úkoly, zdroje dat a portlety, lze v IBM® Cognos®
Connection a v IBM Cognos Administration skrýt. Tato funkčnost je nejčastěji využívána v sestavách
s přechody.
Skrytí položky nemá žádný dopad na její zásady zabezpečení.
Další informace naleznete v části "Skrýt položku" (str. 321).
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Aktualizace publikovaných krychlí PowerCube
Nyní lze novou verzi publikovaných krychlí PowerCube zpřístupnit uživatelům pomocí příkazu
pcactivate.
Další informace viz "Rozmístění aktualizovaných krychlí PowerCube" (str. 231).

Funkce objektů
Nyní lze zadat funkce pro jednotlivé balíky.
Další informace viz "Funkce objektů" (str. 297).

Pověření plánu
Když se rozhodnete importovat plány v rozmístění, můžete změnit naimportovaná pověření plánu
na svá pověření.
Další informace viz "Zahrnutí plánů" (str. 385).

Uložení detailů historie pro kroky úlohy
V případě, že bude aktivita spuštění úspěšně dokončena, můžete uložit detaily historie pro kroky
úlohy.
Další informace viz "Vlastnosti úkolu" (str. 316).

Zobrazení informací o původu
Informace o původu datové položky sledují metadata této položky zpět do balíku a zdrojů dat
balíku. Zobrazením informací o původu lze zkontrolovat, zda jsou datové položky přidávané do
sestavy správné.
Další informace viz "Zobrazit informace o původu datové položky" (str. 431).

Rozšířené funkce přechodu
Přechody na bázi modelů v dřívějších verzích IBM® Cognos® 8 podporovaly jako cíle pouze sestavy
vytvořené v aplikacích Analysis Studio, Query Studio a Report Studio. Nyní jsou podporovány i
jiné typy cílů přechodu. Můžete například přecházet do sestav produktu PowerPlay® Studio uložených
v úložišti obsahu nebo přecházet do balíku, který obsahuje krychli PowerCube.
Přístup k přechodu vyžadoval v dřívějších verzích IBM Cognos 8 existenci parametrů v cíli. IBM
Cognos 8 nyní umožňuje dynamické filtrování dat. Pokud potřebujete více kontroly, můžete existující
parametrizované přechody používat i nadále.
Při nastavování rozsahu nyní můžete omezit také dostupnost definic přechodu v balíku na ukazatele
i na jiná data.
Pokud je zdroj založen na dimenzionálním balíku, můžete vybrat, kterou vlastnost položky metadat
zdroje namapovat na cíl. Například můžete namapovat popisek členu položky metadat zdroje na
relační hodnotu v cíli, místo použití obchodního klíče. Další informace viz "Přístup
přechodem" (str. 513).
Asistent přechodu obsahuje rozšířené informace o ladění (str. 531).
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Obsah aplikace Metric Studio na stránkách portálu
Řídicí panel nebo stránka IBM® Cognos® Connection nyní může zobrazit diagramy dopadů metriky
a uživatelské diagramy. Tento nový obsah lze přidat pomocí následujících nových portletů:
●

Diagram dopadů metrik
Používá se k zobrazení diagramů dopadů přidružených k metrice.

●

Diagram uživatelských metrik
Používá se k zobrazení uživatelských diagramů přidružených k záznamu s vyhodnocením.

Další informace viz "Stránky a řídicí panely" (str. 335).

Funkce změněné ve verzi 8.4
Dále jsou uvedeny funkce změněné oproti poslední verzi. Součástí jsou i odkazy na přímo související
témata.

Composite Information Server je nahrazen nástrojem IBM Cognos 8 Virtual View
Manager
Ve starších verzích systému IBM® Cognos® 8 byl dostupný Composite Information Server. V aktuální
verzi je Composite Information Server nahrazen proprietárním produktem IBM Cognos 8 Virtual
View Manager, který je založen na nové verzi serveru Composite Information Server. V této verzi
je změněno výchozí úložiště z produktu Microsoft® SQL Server na IBM Informix®. Máte-li v IBM
Cognos Connection definovány zdroje dat Composite, musíte migrovat stávající úložiště do nového
výchozího úložiště.
Další informace viz "Připojení k datovému zdroji ODBC" (str. 219). Další informace o migraci
úložiště viz příručka IBM Cognos 8 Virtual View Manager User Guide.

IBM Cognos 8 Portal Services
Portál Plumtree je nahrazen portálem BEA AquaLogic User Interaction 6.1 (ALUI 6.1).

Funkce zamítnuté ve verzi 8.4
Zamítnutá funkce je funkce, která je nahrazena novější verzí nebo lepší implementací. Cílem je tuto
funkci nadále nepoužívat a poskytnout doporučení pro adaptaci na tuto změnu během několika
verzí.
Níže jsou uvedeny zamítnuté funkce včetně odkazů na přímo související témata.

Obslužný program připojení a prohození krychlí IBM Cognos 8 PowerCube
V příštím vydání IBM® Cognos® 8 Transformer budou obslužné programy připojení a prohození
krychlí PowerCube zamítnuty. Funkce jimi poskytnuté již nejsou požadovány při používání možností
automatizované kopírování a aktivace na kartě Nasazení dialogového okna vlastností krychle
PowerCube.
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Další informace o možnostech kopírování a aktivace krychle PowerCube viz "Rozmístění
aktualizovaných krychlí PowerCube" (str. 231) nebo příručka Transformer User Guide.

Nové funkce ve verzi 8,3
Dále jsou uvedeny nové funkce oproti poslední verzi. Součástí jsou i odkazy na přímo související
témata.

Vylepšené uživatelské rozhraní pro správce
Správní úlohy jsou nyní umístěny v jediném centrálním správním rozhraní zvaném IBM Cognos
Administration. Nové rozhraní bude správci pomáhat dělat rychlejší, informovanější rozhodnutí a
zjednoduší celkovou správu prostředí IBM Cognos.

Přístup k další dokumentaci
K doplňkové dokumentaci lze přejít pomocí odkazu Další dokumentace v nabídce Nápověda
produktu IBM Cognos Connection. Tento nový odkaz otevírá dynamickou stránku dokumentace
produktu IBM Cognos obsahující jeden nebo více souborů readme a další příručky v závislosti na
instalovaných produktech a jazyce, ve kterém jsou nainstalovány.

Více granulárních správních funkcí
Nyní je dostupný granulárnější přístup k zabezpečení funkcí správy. Správcům mohou být udělena
některá správní oprávnění, ale jiná nikoli. Příklad: správce může mít přístup k úlohám přidruženým
ke správě zdrojů dat, ale ne k úlohám přidruženým k údržbě prostorů jmen zabezpečení.
Další informace viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Přístup do statistiky systému
Lze zobrazit metriky vztahující se k různým serverům, dispečerům a službám. Metriky poskytují
představu o stavu prostředí.
Další informace viz "Metriky výkonu systému" (str. 121).

Snímek stavu systému
Je možno získat snímky stavu všech serverů, skupin serverů, dispečerů a služeb v topologii IBM®
Cognos®. V aplikaci IBM Cognos Administration lze všechny metriky systému najít na kartě Systém.
Když jsou statistiky zobrazeny ve správném kontextu, můžete se lépe rozhodovat o výkonu, plánování
a plánování kapacit.
Další informace viz "Metriky výkonu systému" (str. 121).

Správa front
IBM® Cognos® Administration poskytuje specifická zobrazení a nástroje k určení sestavy, úkolu
nebo aplikace aktuálně ve frontě nebo zpracovávané. Tato zobrazení také odhalí, kdo spustil
položku, bez ohledu na to, zda se jedná o úlohu na pozadí nebo interaktivní. Je tak možno lépe
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rozumět tomu, co se děje v prostředí a podniknout kroky k nápravě problémů. Příklad: pro uživatele
lze zrušit úkol.
Další informace viz "Správa aktivit" (str. 355).

Omezení detailů rozmístění
Správce může stanovit úroveň detailů rozmístění zaprotokolovaných v úložišti obsahu. Standardně
bude historie rozmístění obsahovat pouze shrnující informace. Tím je ušetřeno místo v paměti,
vylepšen výkon a vyžadováno méně udržování. Další informace viz "Balíky" (str. 403).
Aktuální stav rozmístění lze zobrazit periodickou aktualizací ve službě Monitoru(str. 355).

Nastavení priority v plánech
Prioritu je možno plánu nastavit v rozsahu od 1 do 5. Nastavení priority zajišťuje, že čekají-li ve
frontě na spuštění dvě sestavy, bude první spuštěna sestava s vyšší prioritou. Prioritu každého plánu
lze přepsat a zresetovat.
Další informace viz "Správa priorit spuštění položek" (str. 363).

Lepší řízení interaktivních funkcí v sestavách
Kromě možností sestavy stoupat či klesat úrovněmi a procházet balíkem lze nyní deaktivovat také
interaktivní funkce. Správci mohou řídit přístup ke všem interaktivním funkcím včetně klesání a
stoupání úrovněmi, procházení balíkem, procházení autorské tvorby, Go! Search a upozornění.
Tato funkce poskytuje větší míru kontroly interaktivních činností. Jejich skrytím lze snížit potřebu
školení uživatelů v rozsáhlých rozmístěních.
V produktu IBM® Cognos® Connection jsou nové funkce odkryty jako možnosti spuštění (str. 423).

Nové ukázky kontrolních sestav
Byly přidány ukázky kontrolních sestav pro výjimky prahových hodnot metrik, agenty, nezdařené
sestavy a službu prezentace.
Další informace viz "Nastavení protokolování" (str. 107).

Publikování a spravování balíků v nekořenových složkách
Balíky z aplikace Framework Manager lze nyní publikovat do libovolné složky v IBM® Cognos®
Connection. V předešlých verzích mohly být balíky publikovány a spravovány pouze v jediné
kořenové složce. Tyto balíky lze také přesunout z kořenové do libovolné složky v IBM Cognos
Connection. V aplikaci Framework Manager lze pro publikování použít libovolnou cílovou složku.
Další informace viz "Balíky" (str. 403).

Aktivace režimů tvorby Report Studio
Report Studio nyní vybavuje dva odlišné typy autorů sestav:
●

Expresní
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Tento uživatel má přístup k režimu tvorby Express® a k profesionálnímu režimu tvorby Report
Studio.
●

Profesionální
Tento uživatel má přístup na expresní režim tvorby aplikace Report Studio pro tvorbu finančních
sestav k vytvoření a údržbě sestav ve stylu přehledu. Finanční tvorba vyžaduje interakci s živými
daty a mnoho, ale nikoli všechny funkce existující v aplikaci Report Studio.

V aplikaci IBM® Cognos® Administration lze omezit přístup uživatelů pouze do expresního režimu
tvorby v aplikaci Report Studio. Další informace viz "Nastavení přístupu k profilům uživatelského
rozhraní pro autory sestav" (str. 293).

Správa serveru
Správa serveru je rozšířena o nové funkce. Nyní lze:
●

nastavit kódování znaků souboru PDF, vkládání písma a typ a úrovně komprese

●

nastavit maximální dobu provedení

●

omezit aktivní body generované v grafu aplikace Analysis Studio nebo Report Studio

●

nastavit dobu uchování výstupu seznamu sledování

Bylo vylepšeno nastavení maximálního počtu procesů a připojení. Pro některé služby lze nyní nastavit
maximální počet procesů a připojení s nízkou a vysokou spřízněností, které může dispečer ke
zpracování požadavků otevřít. Pro ostatní služby lze nastavit maximální počet připojení.
Další informace viz "Administrace serveru" (str. 139).

Transformer integrovaný do IBM Cognos 8
Transformer je nyní plně integrován do IBM® Cognos® 8 Business Intelligence. To zahrnuje schopnost
plně využít metadata IBM Cognos 8, podporu vytváření krychle na platformách IBM Cognos 8 a
integraci se zabezpečením IBM Cognos 8.
Další informace viz příručka Transformer User Guide.

Moje aktivity a plány
Aktivity v IBM® Cognos® 8 nyní můžete spravovat v oblasti Moje aktivity a plány v IBM Cognos
Connection.
Můžete zobrazit seznam svých aktuálních aktivit, minulých aktivit, aktivit nadcházejících v konkrétní
den, nebo plánovaných aktivit. Seznam je možné filtrovat tak, aby se zobrazily pouze ty položky,
které chcete. Přehled aktivit se zobrazí ve vodorovném sloupcovém grafu.
Položkám lze nastavit prioritu spuštění. Lze také zobrazit historii spouštění položek, zadat dobu,
po kterou má být historie spouštění položek uchovávána, a nezdařené položky spustit znovu.
Další informace viz "Správa aktivit" (str. 355).

46 IBM Cognos Administration

Kapitola 1: Novinky

Moje sledované položky
V oblasti Moje sledované položky v portálu lze zobrazit a spravovat upozornění na nové verze
sestav a pravidla, která jste nastavili pro doručení podmíněné sestavy (str. 332). Funkce v oblasti
Moje sledované položky umožňují koncovým uživatelům monitorovat a spravovat obchodní
informace, které jsou pro ně rozhodující, z jediného místa.
Jako vlastník sestavy musíte uživatelům sestavy dovolit, aby přijímali upozornění a vytvářeli pro
sestavy pravidla sledování. Informace o tom, jak tyto funkce pro sestavy aktivovat, viz "Aktivace
pravidel sledování pro sestavu" (str. 445).

Upozornění na sestavu
Aktivací upozornění na sestavu budete nyní upozorněni, až bude k dispozici nová verze. Kdykoli
je sestava spuštěna a uložena, ať již podle plánu, či ručně, dostanou všichni odběratelé e-mail s
upozorněním, že je k dispozici nová verze.
Odběry jsou uloženy na kartě Upozornění v oblasti Moje sledované položky(str. 332) a z tohoto
umístění je lze spravovat.
Informace o způsobu, jakým se lze k odběru sestavy přihlásit, viz "Přidejte se nebo se odstraňte ze
seznamu výstrah pro sestavu" (str. 443).

Pravidla sledování
V prohlížeči Cognos® Viewer je k dispozici nová akce pravidel sledování. Pomocí pravidel sledování
můžete řídit upozorňování uživatelů na dostupnost nové verze sestavy. Jakmile je sestava spuštěna
a uložena, ověří se uživatelem definovaná podmínka s prahovou hodnotou. Splňuje-li tato podmínka
kritéria uživatele, může být sestava odeslána e-mailem.
Vytvoření pravidla sledování (str. 445) vyžaduje, aby sestavu bylo možné zobrazit ve formátu HTML.
Můžete vybrat data, která mají být monitorována, a zadat podmínku s prahovou hodnotou, která
bude aktivovat doručení sestavy. Pravidla sledování jsou uložena na kartě Pravidla v oblasti Moje
sledované položky(str. 332) a z tohoto umístění je lze spravovat.
Tato funkce umožňuje uživatelům udržovat předvolby distribuce vlastních sestav a zabraňuje
přetížení informacemi.

Přecházení na více hodnot
Přechody jsou nyní výkonnější a flexibilnější. Do cílové sestavy lze předat více položek, například
produkty nebo země (str. 457). Tuto funkci lze nyní používat bez ohledu na typ vytvořené cesty
přechodu. Přecházení je automaticky aktivováno, jakmile vyberete více hodnot.
V předchozích verzích bylo předávání více hodnot k dispozici pouze v cestách přechodu vytvořených
v IBM® Cognos® Connection.

Přímý přechod k cílové sestavě, pokud existuje pouze jedna
Je-li k dispozici pouze jedna cílová sestava, můžete nyní přejít přímo k této cílové sestavě klepnutím
na odkaz přechodu v prohlížeči Cognos® Viewer. Je-li k dispozici více cílových sestav, zobrazí se
stránka Jít na, která umožňuje vybrat požadovanou cílovou sestavu. Toto chování je automatické
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a funguje stejně, ať je přechod definován v aplikaci Report Studio nebo v definici přechodu v portálu
IBM Cognos Connection.
Je-li u přechodu na základě balíku pouze jedna cílová sestava, klepnutím na odkaz Jít na v místní
nabídce přejdete přímo na cílovou sestavu (nikoli Související odkazy, jež se zobrazí při pozastavení
ukazatele myši na nabídce Jít na). Existuje-li více než jedna cílová sestava, klepnutí na Jít na má
stejný účinek jako klepnutí na Související odkazy. V obou případech se zobrazí stránka Jít na, která
umožňuje vybrat požadovanou cílovou sestavu.
Další informace viz "Přechod do dalšího cíle" (str. 456).

Podpora aplikace Microsoft Excel 2007
IBM® Cognos® 8 podporuje jako formát sestavy - kromě existujících formátů tabulkového softwaru
Microsoft® Excel HTML - nativní tabulky Microsoft Excel 2007. Formát Microsoft Excel 2007
XML, známý také jako formát XLSX, zajišťuje rychlý způsob doručení nativních tabulek aplikace
Excel do aplikací Microsoft Excel XP, Microsoft Excel 2003 a Microsoft Excel 2007.
Použití nativního formátu aplikace Microsoft Excel znamená, že tabulky jsou menší a snáze se
používají. Protože nový formát Office Open XML je uznávaný oborový standard podporovaný
asociací ECMA International, poskytuje nový formát další výhody otevřeného, dokumentovaného
integračního formátu, který rozšiřuje řešení otevřených systémů.
Nový formát se zobrazí v uživatelském rozhraní pro spouštění sestav. Uživatelé aplikací Microsoft
Excel XP a Microsoft Excel 2003 by měli nainstalovat sadu Microsoft Office Compatibility Pack,
která pro nový formát zajišťuje schopnost otevírání a ukládání souborů.
Další informace o podpoře formátu aplikace Excel viz "Formáty Microsoft Excel" (str. 435).

Uložení výstupů sestavy do systému souborů
Pomocí IBM® Cognos® Connection lze nyní výsledky sestavy exportovat přímo do systému souborů
na serveru. Můžete rozhodnout, jaké formáty mají být exportovány, a vybrat z předem definované
sady adresářových umístění. Tato funkce usnadňuje integraci obsahu IBM Cognos do jiných externích
aplikací.
IBM Cognos 8 neuchovává záznamy o exportovaných sestavách, ale zabraňuje konfliktům názvů,
které vznikají vícenásobným uložením stejného souboru do téhož adresáře, a snaží se je řešit. Vy
odpovídáte za správu sestav po exportu. Vytvoří se soubor deskriptoru ve formátu XML se stejnou
předponou názvu souboru a externí aplikace mohou pomocí tohoto souboru vyhledávat a spravovat
exportované sestavy.
Možnosti exportu se zobrazí jako možnosti spuštění pro sestavu, pokud vám byl k této funkci
udělen přístup. Další informace viz "Uložení výstupu sestavy" (str. 438).

Nové odeslání nezdařených úkolů a sestav
Nezdařené úkoly a sestavy lze znovu odeslat (str. 366). Zjistíte například, že 20 sestav v úkolu, který
obsahuje 1000 sestav, se nepodařilo spustit kvůli neplatnému přihlášení. Problém s přihlášením je
vyřešen a úkol je znovu odeslán, takže bude znovu spuštěno pouze 20 nezdařených sestav.
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Pokud jste v předchozích verzích odeslali sestavu a její spuštění se nezdařilo, byly možnosti spuštění
přidružené k sestavě ztraceny. Nyní můžete sestavu znovu odeslat a nemusíte znovu nastavit možnosti
spuštění.
Nezdařené sestavy, úkoly a agenty lze odeslat znovu z historie spouštění, která je přístupná na
stránce Minulé aktivity v produktu IBM Cognos Administration nebo na stránce Akce příslušné
položky.

Nové odeslání nezdařených úloh agenta
Nezdařené úlohy agenta lze nyní znovu odeslat s jejich původními datovými hodnotami (str. 366).
Pokud se spuštění úlohy v předchozích verzích nezdařilo, byla data předaná úloze ztracena. Nové
spuštění agenta nemusí tento problém vyřešit, pokud je úloha nastavena pouze na zpracování nových
událostí.

Výchozí akce pro položky agentů
Nemusíte nyní agent otevírat v aplikaci Event Studio, stačí vybrat výchozí akci, která má být použita,
až bude položka agenta vybrána v IBM® Cognos® Connection (str. 464). Mezi nové výběry patří:
●

zobrazit seznam posledních událostí

●

spustit agent

●

otevřít agent v aplikaci Event Studio

Výchozí akce je definována na kartě Agent vlastností dané položky v IBM Cognos Connection.

Stránky portálu s kartami
Nyní lze vytvářet stránky s více kartami, které usnadňují navigaci. Tyto nové typy stránek se také
nazývají řídicí panely. Řídicí panely jsou vytvářeny pomocí nového portletu s názvem Vícestránkový.
Další informace viz "Vytvoření řídicího panelu s více kartami" (str. 343).

Globální filtry a rozšířená interakce portálu
Kontext řídicího panelu můžete v portálu vybrat s jedním nebo více globálními filtry. Globálním
filtrem může být výzva, akce stoupání nebo klesání úrovněmi, nebo sestava založená na obsahu
přechodu. Na stránku portálu můžete například přidat ovládací prvek výzvy, který automaticky
předá výběr všem sestavám na stránce. Změní-li se odpověď na výzvu, všechny související sestavy
se patřičně aktualizují. Zadáte-li tedy na výzvu pro zadání země odpověď Brazílie, všechny související
sestavy budou filtrovány tak, aby zobrazily data pro Brazílii.
Použijete-li všechny tyto techniky v řídicím panelu s kartami, budou kontext předán do všech
odpovídajících částí tohoto řídicího panelu. Tato funkce umožňuje jednomu výběru spustit několik
sestav najednou.
Další informace viz "Přidání interakce ke stránkám a řídicím panelům" (str. 346).
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Obsah aplikace Metric Studio na stránkách portálu
Řídicí panel nebo stránka IBM® Cognos® Connection nyní mohou zobrazit více typů metrik aplikace
Metric Studio a graf historie. Tento nový obsah lze přidat pomocí následujících nových portletů:
●

Seznam metrik
Umožňuje přidat na stránku seznam sledování, seznam zodpovědností, seznam metrik záznamu
s vyhodnocením a seznam metrik strategie.

●

Graf historie metriky
Umožňuje přidat na stránku graf, který znázorňuje historickou výkonnost metriky.

Další informace viz "Stránky a řídicí panely" (str. 335).

Podpora pro Microsoft SharePoint Portal 2003 a 2007
Nyní je v IBM® Cognos® 8 podporován Microsoft® SharePoint Portal 2003 a 2007. Lze jej použít
s portlety Cognos Navigator, Cognos Search, Cognos Viewer, Seznam metrik, Graf historie metriky
a Cognos Extended Applications.
Další informace viz "Nasazení portletů Cognos na Microsoft SharePoint Portal Server 2003" (str. 571).

Funkce změněné ve verzi 8,3
Dále jsou uvedeny funkce změněné oproti poslední verzi. Součástí jsou i odkazy na přímo související
témata.

Aktualizovaný vzhled IBM Cognos Connection
Uživatelské rozhraní IBM® Cognos® Connection bylo změněno tak, aby poskytovalo více místa pro
zajímavé sestavy a informace, a používalo méně místa pro panely nástrojů a funkce. Mezi nové
funkce patří:
●

Nabídka Spustit, která nahrazuje nabídku Nástroje.
Tato nabídka poskytuje přístup ke studiím IBM Cognos 8, definicím přechodu a produktu IBM
Cognos Administration.

●

Ikona Moje oblast

, která umožňuje přístup k oblastem Moje sledované položky, Moje

předvolby a Moje aktivity a plány v IBM Cognos Connection.
●

Styl portálu s názvem Business.

●

Aktualizovaná stránka IBM Cognos 8 - Uvítání.

Další informace viz "Přizpůsobit portál" (str. 329).

Další informace na stránce Jít na
Ke stránce Související odkazy byly přidány další informace . Stránka Související odkazy, známá
také jako stránka Jít na, ukazuje uživatelům všechny cesty přechodů dostupné ze zdrojové sestavy.
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Tato stránka nyní automaticky zobrazuje více informací, například cílovou sestavu a její umístění.
Tyto informace vám pomáhají vybrat cestu přechodu, kterou máte použít.

Portlet Cognos Watchlist
Portlet Cognos® Watchlist byl nahrazen portletem Seznam metrik. V novém portletu je seznam
sledování jednou z možností, které lze vybrat. Další informace viz "Stránky a řídicí panely" (str. 335).

Nahrazená funkce
Funkce v předešlých verzích IBM® Cognos® 8 známá jako Adresář byla nahrazena následujícími
granulárnějšími funkcemi:
●

Připojení zdrojů dat

●

Nastavení funkcí a správa profilů uživatelského rozhraní

●

Uživatelé, skupiny a role

Další informace viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).
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Kapitola 2: Administrace softwaru IBM Cognos
Po instalaci a konfiguraci softwaru IBM® Cognos® lze provádět administraci serveru, administraci
dat, administraci zabezpečení a obsahu, správu činností a administraci portálových služeb.
Provádět lze následující administrativní úlohy:
●

automatizace úloh (str. 54)

●

nastavení prostředí (str. 56) a konfigurace databáze (str. 57) pro vícejazyčné prostředí sestav

●

instalace písem (str. 57)

●

nastavení tiskáren (str. 58)

●

konfigurace webových prohlížečů (str. 59)

●

povolení uživatelského přístupu k sestavám Series 7 z IBM Cognos Connection (str. 63)

●

omezení přístupu k softwaru IBM Cognos(str. 64)

Kromě typických úloh administrace lze také přizpůsobit vzhled (str. 601) a funkce (str. 629) různých
komponent produktu IBM Cognos.
Informace o možných problémech viz část Odstraňování problémů v této příručce.

IBM Cognos Administration
K IBM Cognos Administration lze přistupovat z menu Spustit v IBM® Cognos® Connection. Pro
přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Další informace
viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Oblast administrace

Karta

Použití

Aktivity

Stav

Pro správu aktuálních, minulých, nadcházejících a naplánovaných
položek IBM Cognos.

Počítače Content Manager Stav

Pro správu počítačů Content Manager.

Úložiště obsahu

Konfigurace

Pro provádění úloh udržování úložiště obsahu.

Zdroje dat

Konfigurace

Pro tvorbu a správu připojení ke zdrojům dat

Rozmístění

Konfigurace

Pro nasazení IBM Cognos, export ze zdrojového prostředí a pak
import do cílového prostředí.

Dispečery a služby

Stav

Pro správu dispečerů a služeb
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Oblast administrace

Karta

Použití

Rozesílací seznamy a
kontakty

Konfigurace

Pro tvorbu a správu rozesílacích seznamů a kontaktů.

Portály

Konfigurace

Pro správu stylů, portletů Cognos a dalších portletů v produktu
IBM Cognos Connection.

Tiskárny

Konfigurace

Pro tvorbu a správu tiskáren.

Zabezpečení

Zabezpečení

Pro řízení přístupu ke konkrétním funkcím produktu, jako jsou
administrace a tvorba sestav, a k vlastnostem v rámci funkcí, jako
jsou diferencování a kód SQL definovaný uživatelem.

Systém, dispečer, server a Stav
administrace služeb

Pro sledování výkonu systému pomocí metrik systému a správu
serverů.

Ladění serveru

Stav

Pro ladění výkonu serveru.

Uživatelé, skupiny a role

Zabezpečení

Pro tvorbu a správu uživatelů, skupin a rolí.

Automatizace úloh
Prakticky vše, co lze s produktem dělat, se dosahuje pomocí příslušného rozhraní API, rozhraní
URL nebo nástroje příkazového řádku, jak je znázorněno v níže uvedené tabulce.

Cíl a dokument

Rozhraní
automatizace

Zahájení základní tvorby sestav pomocí IBM® Cognos® Rozhraní API BI
Bus
Software Development Kit.

Uživatelské rozhraní

Report Studio

Informace viz příručka IBM Cognos Business Intelligence
Getting Started Guide.
Úprava modelu nebo jeho opětovná publikace v
Nástroj Script
®
®
®
operačním systému UNIX nebo Microsoft Windows Player

Framework Manager

Informace viz příručky Framework Manager Developer
Guide a Framework Manager User Guide.
Úprava nepublikovaného modelu pomocí metod update Rozhraní API BI
Metadata a queryMetadata.
Bus
Informace naleznete v příručce IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.

54 IBM Cognos Administration

Framework Manager

Kapitola 2: Administrace softwaru IBM Cognos

Cíl a dokument

Rozhraní
automatizace

Uživatelské rozhraní

Načtení položek dotazu, které jsou k dispozici v
publikovaném balíku, pomocí metody getMetadata.

Rozhraní API BI
Bus

IBM Cognos Connection

Rozhraní API BI
Bus

IBM Cognos Connection

Rozhraní API BI
Bus

IBM Cognos Connection

Rozhraní URL

IBM Cognos Viewer

Informace naleznete v příručce IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.
Udělení funkcí uživatelům.
Informace naleznete v příručce IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.
Administrace a implementace zabezpečení.
Informace naleznete v příručce IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.
Spuštění, zobrazení a úprava sestav pomocí
hypertextového odkazu na stránce HTML.

Administrace serveru

Administrace serveru

Query Studio

Použití odkazů URL pro zobrazení, úpravy a spuštění
sestav.

Report Studio

Informace naleznete v příručce IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.
Manipulace s objekty v úložišti obsahu.
Správa správce obsahu.

Rozhraní API BI
Bus

Informace naleznete v příručce IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.
Administrace sestav.
Informace naleznete v příručce IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.
Administrace serverů a správa dispečerů.
Informace naleznete v příručce IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.
Úprava či tvorba sestav.
Informace naleznete v příručce IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.

IBM Cognos Connection
Query Studio
Report Studio
Framework Manager

Rozhraní API BI
Bus

IBM Cognos Connection

Rozhraní API BI
Bus

IBM Cognos Connection

Rozhraní API BI
Bus a specifikace
sestavy

Report Studio

Administrace serveru
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Cíl a dokument

Rozhraní
automatizace

Uživatelské rozhraní

Úprava funkčnosti softwaru IBM Cognos.

Rozhraní URL

IBM Cognos Connection

Informace viz "Provádění úloh v IBM Cognos BI pomocí
odkazů URL" (str. 939).

Report Studio
Query Studio

Nastavení vícejazyčného prostředí sestav
Můžete vytvořit sestavy, které zobrazují data ve více než jednom jazyce a používají různá místní
nastavení. To znamená, že můžete vytvořit jednu sestavu, kterou mohou používat uživatelé sestav
kdekoli na světě.
Databáze ukázek poskytnuté k softwaru IBM® Cognos® obsahují výběr textových polí, jako jsou
názvy a popisy, ve více než 25 jazycích za účelem předvedení vícejazyčného prostředí tvorby sestav.
Postup vytvoření vícejazyčného prostředí sestav:
❑

Použijte vícejazyčná metadata.
Administrátor zdroje dat může ukládat vícejazyčná data do jednotlivých tabulek, řádků nebo
sloupců.

❑

Vytvořte vícejazyčný model.
Modeláři přidávají vícejazyčná metadata do modelu z libovolného typu zdroje dat, kromě
OLAP, pomocí produktu Framework Manager. Vícejazyčná metadata přidávají definováním
jazyků, které model podporuje, překladem textových řetězců v modelu, například pro názvy a
popisy objektů, a definováním jazyků, které jsou exportovány v jednotlivých balících. Pokud
zdroj dat obsahuje vícejazyčná data, modeláři mohou definovat dotazy, které načítají data ve
výchozím jazyce pro uživatele sestavy.
Další informace viz příručka Framework Manager User Guide.

❑

Vytvořte vícejazyčné mapy.
Správci a modeláři používají obslužný program systému Microsoft® Windows® s názvem Map
Manager k importu map a aktualizaci popisků pro mapy v Report Studio. Pro funkce mapy,
jako jsou názvy zemí a měst, mohou správci a modeláři definovat alternativní názvy, aby
poskytli vícejazyčné verze textu, který se zobrazí na mapě.
Další informace viz příručka Map Manager Installation and User Guide.

❑

Vytvořte vícejazyčnou sestavu.
Autor sestavy vytvoří v aplikaci Report Studio sestavu, kterou lze zobrazit v různých jazycích.
Lze například určit, že text, jako je název, se zobrazí německy, když sestavu otevře německý
uživatel. Lze také přidat překlady pro textové objekty a vytvořit další jazykově závislé objekty.
Další informace viz Uživatelská příručka IBM Cognos Report Studio.

❑

Zadejte jazyk, ve kterém se sestava zobrazí.
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IBM Cognos Connection lze použít k následujícímu:
●

Pro jednotlivé položky v portálu lze definovat vícejazyčné vlastnosti, jako jsou název, tip
na obrazovce a popis.

●

Zadejte výchozí jazyk, který se použije, když bude sestava spuštěna.
Tip: Výchozí jazyk lze stanovit na stránce s možnostmi spuštění, ve vlastnostech sestavy
nebo v osobních předvolbách.

●

Zadejte jiný než výchozí jazyk, který se použije, když bude sestava spuštěna.

Další informace viz Uživatelská příručka IBM Cognos Connection.
Data se poté zobrazí v daném jazyce a s místními nastaveními zadanými
●

v možnostech webového prohlížeče daného uživatele

●

v možnostech spuštění

●

v předvolbách produktu IBM Cognos Connection

Každý text, který uživatelé nebo autoři přidají, se zobrazí v jazyce, ve kterém jej zadali.

Konfigurace databáze pro vícejazyčné prostředí sestav
IBM® Cognos® Business Intelligence je založen na kódování Unicode a je schopen dotazování dat
v mnoha jazycích a kódováních. IBM Cognos BI se typicky dotazuje databáze s využitím jejího
nativního kódování dat (Latin-1, Shift-JIS, Unicode atd.). IBM Cognos BI tato data podle potřeby
převede do kódování Unicode.
Když jsou dotazovány databáze ve dvou nebo více kódováních, Report Studio požaduje data v
kódování Unicode. Pro tuto funkci některé databáze vyžadují specifické nastavení softwaru klienta
nebo serveru. Další informace viz dokumentace dodavatele databáze.
Poznámka: Informace o problémech obousměrné bezpečnosti při konverzi z kódování Unicode do
Shift-JIS a zpět viz informace o obslužném programu Round Trip Safety Configuration v
"Konfigurace obousměrné bezpečnosti pro znaky Shift-JIS" (str. 841).

Instalace písem
Software IBM® Cognos® používá písma
●

pro zobrazení sestav a stránek HTML v prohlížečích

●

pro vykreslování sestav PDF na serveru IBM Cognos

●

pro vykreslování grafů použitých v sestavách PDF a HTML

Pro správné zobrazení výstupu musí být písma k dispozici tam, kde se sestava nebo graf vykresluje.
V případě grafů a sestav PDF musí být písma nainstalována na serveru IBM Cognos. Pokud například
uživatel Report Studio vybere pro sestavu písmo Arial, pro správné vykreslení grafů a souborů PDF
musí být písmo Arial nainstalováno na serveru IBM Cognos. Není-li požadované písmo k dispozici,
software IBM Cognos jej nahradí jiným písmem.
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Protože sestavy HTML jsou vykreslovány v prohlížeči, požadované písmo musí být nainstalováno
na osobním počítači každého uživatele softwaru IBM Cognos, který chce číst sestavu HTML. Neníli požadované písmo k dispozici, prohlížeč jej nahradí jiným písmem.
Při tvorbě sestav musíte vybírat písma, která mají uživatelé nebo server IBM Cognos nainstalována.
Společnost Microsoft® dodává s různými jazykovými balíčky velký výběr písem, proto písma
v operačním systému Microsoft Windows® zřejmě nebudou představovat problém. Avšak servery
UNIX® mají písma nainstalována málokdy. Prosto byste měli být připraveni na nákup a instalaci
potřebných písem na serveru i na klientech prohlížeče.
Informace o nastavení souborů PDF viz "Nastavení souboru PDF" (str. 173). Informace o použití
formátu PDF v sestavách viz "Formáty sestav" (str. 433). Informace konfiguraci písem a o mapování
náhradních písem viz IBM Cognos Configuration User Guide.

Výchozí písmo IBM Cognos
Není-li požadované písmo nalezeno, server IBM® Cognos® vykresluje soubory PDF a grafy pomocí
výchozího písma. Vzhledem k široké podpoře znaků Unicode v daném písmu je výchozím písmem
písmo Andale WT, které je součástí rodiny písem sans serif. Avšak toto písmo nemusí být kompletní
pro všechny jazyky a nemusí být pokládáno za tak atraktivní, jako jsou písma komerční. Toto
písmo také nemá nahrazení glyfů (GSUB) a podporu slitků ve většině jazyků.

Písma Report Studio
Report Studio je aplikace v jazycích HTML a JavaScript™, která je spuštěna v prohlížeči. Prohlížeč
je navržen tak, že Report Studio v něm pracuje v zabezpečeném prostředí pískoviště a nemá přístup
k seznamu písem nainstalovaných na lokálním počítači. Místo toho Report Studio používá písma
zkonfigurovaná v globální konfiguraci IBM® Cognos®.
Další informace viz příručka IBM Cognos Configuration User Guide.

Nastavení tiskáren
Chcete-li zpřístupnit tiskárny uživatelům za účelem distribuce sestav, vytvořte pro tiskárny položky
a uložte je v úložišti obsahu IBM® Cognos®. Při požadavku uživatelů na tisk sestav, mohou vybrat
již nastavenou tiskárnu, aniž by museli znát detaily její síťové adresy.
Při vytváření položky tiskárny zkontrolujte, zda je definovaná tiskárna nastavena na počítači s
nainstalovaným serverem IBM Cognos. Není-li tiskárna nastavena, uživatelé ji nemohou používat.
Chcete-li nastavit tiskárny, musíte mít nezbytná oprávnění pro přístup k funkcím IBM Cognos
Administration. Musíte mít oprávnění k zápisu pro prostor jmen Cognos. Viz "Zabezpečené funkce
a vlastnosti" (str. 285).

Podmínky tisku
Chcete-li se vyhnout možným chybám, před zkouškou tisku ověřte, zda jsou splněny následující
podmínky:
●

Zajistěte, aby na všech počítačích s nainstalovaným serverem IBM Cognos byla nainstalována
aplikace Adobe® Reader, verze 5.0.5 nebo novější.
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●

Ověřte, že server IBM Cognos je spuštěn pomocí účtu, který má přístup k síťové tiskárně.
V některých případech nemusejí mít systémové účty k síťovým tiskárnám přístup.

●

Je-li IBM Cognos nainstalován v operačním systému UNIX®, ověřte, že v cestě uživatele, který
spouští IBM Cognos, je nainstalována aplikace Adobe Reader.

●

Je-li IBM Cognos nainstalován v systému UNIX, ověřte, že příkaz lpstat -v vrací zkonfigurovanou
tiskárnu a že je definována proměnná tiskárny.

●

Když definujete síťovou adresu tiskárny v IBM Cognos Connection, použijte následující syntaxi:
V operačním systému Microsoft® Windows® zadejte \\název_serveru\název_tiskárny.
V systému UNIX použijte název_tiskárny.

●

Když definujete síťovou adresu tiskárny, zkuste místo názvu počítače použít adresu IP tiskárny.

●

Ověřte, že uživatelé IBM Cognos mají správná přístupová oprávnění k tiskárně.
Roli Administrátoři adresářů musí být udělena všechna přístupová oprávnění a skupině Každý
musí být udělena oprávnění ke čtení, zápisu, provádění a procházení.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na Tiskárny.
Zobrazí se seznam tiskáren.
Tip: Chcete-li odebrat tiskárnu, zaškrtněte políčko pro danou tiskárnu a klepněte na tlačítko
Odstranit.
3. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nová tiskárna

.

4. Zadejte název a případně popis tiskárny.
Tip: Použijte název s detaily dané tiskárny, např. Barevná tiskárna - 4. patro
5. Zadejte síťovou adresu tiskárny ve formátu \\název_serveru\název_tiskárny pro síťovou tiskárnu
v instalaci Windows a název_tiskárny pro instalaci v systému UNIX nebo pro lokální tiskárnu
ve Windows.
6. Klepněte na Dokončit.
Tip: Chcete-li tiskárnu zkontrolovat nebo jí přiřadit přístupová oprávnění, ve sloupci Akce klepněte
na tlačítko Nastavit vlastnosti

pro danou tiskárnu a pak na kartu Oprávnění.

Konfigurace webových prohlížečů
Produkty IBM® Cognos® Business Intelligence používají výchozí konfigurace prohlížečů. Další
požadovaná nastavení závisejí na konkrétním prohlížeči.
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Následující tabulka ukazuje nastavení, jež musí být aktivována.

Nutná nastavení prohlížeče pro portál IBM Cognos BI
Prohlížeč

Nastavení

Komponenta IBM Cognos

Internet
Explorer®
(nastavení pro
aplikace Studio a
portály)

Povolit soubory cookie

IBM Cognos Connection

Aktivní skriptování

IBM Cognos Administration

Povolit parametr META
REFRESH

Cognos Viewer
Report Studio
Query Studio
Analysis Studio
Event Studio
Metric Studio
PowerPlay® Studio

Internet Explorer Spouštět ovládací prvky ActiveX Report Studio
(nastavení pro
a moduly plug-in
Query Studio
některá studia)
Skriptovat ovládací prvky Active Analysis Studio
X označené jako bezpečné pro
skriptování
Internet Explorer Chování binárních souborů a
(nastavení pro
skriptů
jedno studio)
Povolit programovací přístup do
schránky

Report Studio

Report Studio a Query Studio používají podporu nativního XML prohlížeče Microsoft® Internet
Explorer, což je komponenta prohlížeče. Podpora ActiveX® musí být aktivována, protože aplikace
Microsoft implementují XML pomocí ActiveX. IBM Cognos BI neposkytuje ani nestahuje ovládací
prvky ActiveX. V rámci této konfigurace jsou aktivovány pouze ovládací prvky ActiveX, které jsou
nainstalovány jako součást aplikace Internet Explorer.
Používáte-li Microsoft Internet Explorer, verzi 8, zřejmě dojde k chybám odkazu Adobe™, když
otevřete soubory PDF v portálu IBM Cognos. Chcete-li těmto chybám zabránit, v nabídce Nástroje
prohlížeče Internet Explorer vyberte Správa doplňků a deaktivujte Adobe PDF Reader Link Helper.
Používáte-li webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer Web, můžete přidat adresu URL bran
do seznamu důvěryhodných serverů. Například http://<název_serveru>:<číslo_portu>/ibmcognos.
To umožní automatické výzvy pro stahování souborů.
Další informace naleznete v tématu o konfiguraci IBM Cognos Application Firewall v příručce
Installation and Configuration Guide.
IBM Cognos BI používá následující soubory cookie k uložení uživatelských informací.
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Soubory cookie používané komponentami IBM Cognos BI
Soubor cookie

Typ

Účel

AS_TICKET

Relace, Vytvořen, je-li IBM
dočasný Cognos BI
zkonfigurován pro
použití prostoru
jmen IBM Cognos
Series 7

caf

Relace, Obsahuje
dočasný informace o stavu
zabezpečení

Cam_passport

Relace, Ukládá odkaz na
dočasný uživatelskou relaci
uloženou na serveru
Content Manager

cc_session

Relace, Uchovává
dočasný informace o relaci,
která se týká IBM
Cognos Connection

cc_state

Relace, Uchovává
dočasný informace v
průběhu editačních
operací, jako je
vyjmout, kopírovat
a vložit

CRN

Relace, Obsahuje
dočasný informace o
národním prostředí
obsahu a produktu
a je nastaven pro
všechny uživatele
IBM Cognos

CRN_RS

Trvalý

Ukládá volbu
uživatele pro
možnost "zobrazit
složku Členy" v
Report Studio
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Soubor cookie

Typ

Účel

PAT_CURRENT_ FOLDER

Trvalý

Ukládá cestu
aktuální složky, jeli použit přístup k
lokálnímu souboru,
a je aktualizován
po použití
dialogového okna
Otevřít nebo Uložit

pp_session

Relace, Ukládá informace
dočasný o relaci týkající se
PowerPlay Studio

qs

Trvalý

userCapabilities

Relace, Obsahuje všechny
dočasný schopnosti a podpis
pro aktuálního
uživatele

usersessionid

Relace, Obsahuje jedinečný
dočasný identifikátor relace
uživatele platný po
dobu trvání relace
prohlížeče.

FrameBorder

Relace, Tyto soubory
dočasný cookie ukládají
předvolby pro
export do PDF.

PageOrientation
PageSize

Ukládá nastavení
uživatele pro prvky
uživatelského
rozhraní, jako jsou
nabídky a panely
nástrojů

PDFLayerDimension
PDFOPTS
DimTreeToolbarVisible
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Ukládá nastavení
pro určení, zda
zobrazit či skrýt
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zobrazení dimenzí.
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Soubor cookie

Typ

Účel

cea-ssa

Relace, Ukládá nastavení
dočasný pro určení, zda jsou
informace o
uživatelské relaci
sdíleny s ostatními
komponentami
IBM Cognos BI.

BRes

Relace, Ukládá informace
dočasný k určení rozlišení
obrazovky pro
použití při
vykreslování grafů.
Po upgradu nebo instalaci nového softwaru restartujte webový prohlížeč a uživatelům doporučte
vymazat mezipaměť prohlížeče.

Povolení uživatelského přístupu k sestavám Series 7 z IBM
Cognos Connection
Je-li software IBM® Cognos® řádně zkonfigurován pro použití prostoru jmen IBM Cognos Series 7,
lze povolit uživatelům přístup z IBM Cognos Connection k objektům NewsIndex a NewsBox verze
Series 7 aplikace Upfront.
Je-li aplikace Upfront nastavena pro použití relativních odkazů URL, doporučujeme, aby aplikace
IBM Cognos Connection a Upfront používaly stejný webový server. Pokud aplikace IBM Cognos
Connection a Upfront používají různé webové servery, zkonfigurujte produkt Series 7 pro použití
plně kvalifikovaných odkazů URL. To umožní uživatelům použít ve webovém prohlížeči tlačítko
Zpět pro přechod z aplikace Upfront zpět do aplikace IBM Cognos Connection.
Informace o konfiguraci produktu Series 7 viz příručka IBM Cognos Series 7 Configuration Manager
User Guide. Informace o spouštění sestav Series 7 viz "Sestavy Series 7 v IBM Cognos
Connection" (str. 458).

Postup
1. V IBM Cognos Configuration zkonfigurujte produkt IBM Cognos pro použití prostoru jmen
produktu IBM Cognos Series 7. Další informace viz příručka Installation and Configuration
Guide.
2. V okně Vlastnosti pod Nastavení souboru cookie zkontrolujte, zda je vlastnost Příznak
zabezpečení aktivován nastavena na nepravda.
3. Z nabídky Soubor klepněte na Uložit a zavřete IBM Cognos Configuration.
4. Zkontrolujte, zda je spuštěn tiketový server pro prostor jmen IBM Cognos Series 7.
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5. Ověřte, že nastavená hodnota časového limitu tiketového serveru Series 7 je větší nebo rovna
hodnotě časového limitu pasu IBM Cognos.
6. Na počítači, kde je nainstalován software IBM Cognos, otevřete v editoru soubor umístění_c10/
templates/ps/system.xml.
Zkontrolujte, zda editor podporuje ukládání souborů ve formátu UTF-8.
7. Pomocí editoru XML vyhledejte a upravte parametr series7 takto:
<!-- Series 7 Integration parameters --> <param name="series7">
<enabled>true</enabled>
<!-- character encoding used by series7 -->
<encoding>series7_character_encoding</encoding>
<!-- host and port to
connect to Upfront server -->
<host>Upfront_host_name</host>
<port>Upfront_dispatcher_port_number</port>
<!-- Upfront gateway location
-->
<gateway>Upfront_gateway_location</gateway>
<!-- If required,
specify the prefix for IBM Cognos back URLs when linking to Series 7 content.
(eg. http://ibmcognos_computer) otherwise relative URL's will be used -->
<back-prefix>http://Series 7_server</back-prefix> </param>

Chcete-li zobrazit kódování znaků použité systémem Series 7, klepněte na kartu Vlastnosti v
Series 7 Configuration Manager, klepněte na volbu IBM Cognos sdílené, klepněte na Národní
prostředí a pak na vlastnost Kódování.
8. Uložte soubor system.xml ve formátu UTF-8.
9. Pomocí produktu IBM Cognos Configuration zastavte a pak restartujte software IBM Cognos
Business Intelligence.
Další informace o zastavení systému IBM Cognos BI viz příručka Installation and Configuration
Guide.

Omezení přístupu k softwaru IBM Cognos
Nemusí být žádoucí, aby všichni uživatelé existující ve zdroji ověření měli přístup k softwaru IBM®
Cognos®. Chcete-li software IBM Cognos zabezpečit, zkonfigurujte jej tak, aby byl umožněn přístup
pouze těm uživatelům, kteří patří do konkrétní skupiny nebo role ve zdroji ověření nebo v prostoru
jmen Cognos.
Doporučujeme použít prostor jmen Cognos, protože obsahuje předkonfigurované skupiny a role,
které pomohou s rychlým zabezpečením softwaru IBM Cognos. Jedna z předkonfigurovaných
skupin je Každý. Skupina Každý standardně patří do několika vestavěných skupin a rolí v prostoru
jmen Cognos. Rozhodnete-li se použít prostor jmen Cognos, musíte odstranit skupinu Každý ze
všech vestavěných skupin a rolí a nahradit ji skupinami, rolemi nebo uživateli, kteří mají oprávnění
pro přístup k softwaru IBM Cognos.
Chcete-li omezit přístup k softwaru IBM Cognos, postupujte takto:
●

V IBM Cognos Configuration zaktivujte vlastnosti potřebné pro omezení přístupu.
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

●

V IBM Cognos Administration odstraňte skupinu Každý ze všech vestavěných skupin a rolí.
Nahraďte ji skupinami, rolemi nebo uživateli, kteří mají oprávnění pro přístup k různým
funkčním oblastem softwaru IBM Cognos. Další informace viz "Počáteční zabezpečení" (str. 301).
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●

V IBM Cognos Connection nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivé položky, např. složky,
balíky, sestavy, stránky atd. (str. 275)

Další informace o konceptech zabezpečení implementovaných v softwaru IBM Cognos viz "Model
zabezpečení" (str. 263).

Příručka administrace a zabezpečení 65

Kapitola 2: Administrace softwaru IBM Cognos

66 IBM Cognos Administration

Kapitola 3: Sestavení aplikací IBM Cognos
Business Intelligence
Životnost aplikace IBM® Cognos® Business Intelligence může být několik měsíců či dokonce let. Za
tuto dobu se mohou změnit data a mohou se objevit nové požadavky. Když se mění základní data,
musí autoři upravovat stávající obsah a vyvíjet obsah nový. Administrátoři musí také postupně
aktualizovat modely a zdroje dat. Další informace o použití zdrojů dat viz Příručka administrace
a zabezpečení IBM Cognos a příručka IBM Cognos Framework Manager User Guide.
Funkční aplikace má technickou infrastrukturu, infrastrukturu zabezpečení a portál, ale i procesy
pro řízení změn, řízení dat a podobně. Informace o sledu prací přidruženém k tvorbě obsahu IBM
Cognos BI viz příručka IBM Cognos Architecture and Deployment Guide. Další informace viz sada
nástrojů IBM Cognos Solutions Implementation Methodology, která obsahuje orientační plány
implementace a podpůrné dokumenty. Informace o této sadě nástrojů jsou dostupné na
www.ibm.com.
Následující obrázky nabízejí přehled sestavování aplikací pomocí IBM Cognos BI ve všech
komponentách IBM Cognos BI.

Vyhledat a
připravit zdroje
dat a modely

❑

Sestavit a
publikovat
obsah

Doručit informace

Vyhledání a příprava zdrojů data a modelů
IBM Cognos BI dokáže vytvářet sestavy z širokého spektra zdrojů dat, relačních i
dimenzionálních. Připojení k databázi jsou vytvářena ve webovém rozhraní pro administraci
a využívána k modelování, tvorbě a spouštění aplikací.
Chcete-li použít data pro tvorbu a zobrazení, potřebují aplikace řady Business Intelligence
Studio dílčí sadu modelu metadat (zvanou balík). Tato metadata mohou vyžadovat rozsáhlé
modelování v aplikaci Framework Manager.

❑

Sestavení a publikování obsahu
V aplikacích Studio typu business intelligence v IBM Cognos BI se vytvářejí sestavy, záznamy
s vyhodnocením, analýzy, panely dashboard atd. Kterou aplikaci použijete, závisí na obsahu,
životnosti a zamýšleným uživatelům sestavy a na tom, zda jsou data modelována dimenzionálně
nebo relačně. Např. samoobslužnou tvorbu sestav a analýzu umožňuje IBM Cognos Business
Insight Advanced, IBM Cognos Query Studio a IBM Cognos Analysis Studio, a plánované
sestavy jsou vytvářeny v IBM Cognos Report Studio. Sestavy a záznamy s vyhodnocením Report
Studio jsou obvykle připraveny pro širší publikum, publikovány v IBM Cognos Connection
nebo na jiném portálu a tam naplánovány k diferencování, distribuci atd. V aplikaci Report
Studio můžete připravit šablony pro samoobslužnou tvorbu sestav.
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❑

Doručení a zobrazení informací
Obsah z portálu IBM Cognos či jiných podporovaných portálů doručíte a zobrazíte informace
uložené na portálech nebo doručené prostřednictvím jiných mechanismů. Také můžete spouštět
sestavy, analýzy, záznamy s vyhodnocením a další věci z aplikací řady Business Intelligence
Studio, v nichž byly vytvořeny.
Informace o ladění a výkonu viz Příručka administrace a zabezpečení IBM Cognos a
www.ibm.com.
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Tato část objasňuje účel, obsah a umístění ukázek IBM® Cognos® Business Intelligence. Pojednává
také o ukázkové společnosti Great Outdoors, její struktuře, databázích, modelu a balících.
Informace o tom, jak nastavit ukázkové databáze, viz "Nastavení ukázek" (str. 75).

Ukázky The Great Outdoors Company
Ukázky The Great Outdoors Company demonstrují funkce produktů a osvědčené technické a
obchodní metody. S jejich pomocí můžete také experimentovat, sdílet metody návrhu sestav a
odstraňovat problémy. Při používání ukázek se můžete připojit k funkcím v produktu.
Příklady týkající se různých druhů podnikání viz plány produktů na adrese www.ibm.com. Informace
o konkrétních možnostech a prostředích instalace viz příručka IBM® Cognos® Architecture and
Deployment Guide nebo části Proven Practices a IBM Cognos Implementation Roadmaps na adrese
www.ibm.com. Informace o ukázkách kontroly viz Příručka administrace a zabezpečení IBM
Cognos. Informace o ukázkách aplikace Mobile naleznete v příručce IBM Cognos Mobile Installation
and Administration Guide.
The Great Outdoors Company, Prodej GO a jakékoli variace názvu Great Outdoors je název
fiktivního obchodního provozu, jehož ukázková data slouží k vývoji ukázkových aplikací pro
společnost IBM a zákazníky IBM. K jeho fiktivním záznamům patří ukázková data pro prodejní
transakce, distribuci produktů, finance a lidské zdroje. Jakákoli podobnost se skutečnými názvy,
adresami, kontaktními čísly či hodnotami transakcí je čistě náhodná. Neoprávněná duplikace je
zakázána.

Kde hledat ukázky
Ukázky jsou dodávány s produktem a ukázky pro jednotlivé aplikace řady Studio popisují související
uživatelské příručky a nápověda on-line. Chcete-li ukázky používat, musíte je nainstalovat, nastavit
a nakonfigurovat, případně požádejte správce systému o informace, kde jsou nainstalované. Informace
o tom, jak nainstalovat ukázky naleznete v příručce IBM Cognos Installation and Configuration
Guide. Pokyny k nastavení a konfiguraci ukázek viz Příručka administrace a zabezpečení IBM
Cognos nebo IBM Cognos Installation and Configuration Guide.

Přehled ukázek
Ukázky tvoří tyto součásti:
●

Dvě databáze, které obsahují všechna podniková data, a související ukázkové modely pro dotazy
a analýzu

●

Pět ukázkových krychlí a související modely

●

Zdroj dat metrik včetně přidružených metrik a strategické mapy pro konsolidovanou společnost,
a model pro metrické extrakty.
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●

Sestavy, dotazy, šablony dotazů a panely dashboard
Ke spuštění aktivních sestav jsou vyžadovány skripty. Chcete-li zobrazit všechny sestavy obsažené
v balících ukázek, zkopírujte soubory z instalace obsahu ukázek do složky nasazení a pak
naimportujte daná nasazení do produktu IBM Cognos Business Intelligence.

Zabezpečení
Ukázky jsou dostupné pro všechny uživatele. Informace o implementaci zabezpečení naleznete
v příručce Installation and Configuration Guide.

Skupina společností Great Outdoors
Pro rychlejší návrh příkladů, zejména finančních, jsou užitečné jisté obecné informace o společnosti
The Great Outdoors Company. Chcete-li vyhledat ukázky, které využívají konkrétní funkce produktů,
prostudujte popisy jednotlivých ukázek v této části.
Výnosy The Great Outdoors Company pocházejí z firemních prodejen a od držitelů franšízy. Výnosy
plně vlastněných dceřiných společností jsou konsolidovány. Existuje šest samostatných organizací
a každá má svá oddělení a prodejní pobočky. Pět z nich jsou regionální společnosti.
Šestou společností je GO Accessories
●

Má vlastní kolekci produktů, které se od ostatních společností GO odlišují značkou, názvem,
cenou, barvou a velikostí.

●

Prodává z jediné pobočky všem regionům a maloobchodníkům.

●

Funguje jako provozní společnost se sídlem v Ženevě a jako částečný vlastník tří dceřiných
společností GO v Evropě.

Níže uvedený diagram zachycuje konsolidovanou strukturu firmy, včetně procentních změn vlastnictví
v GO Central Europe, a ukazuje měnu používanou v sestavách a předponu GL jednotlivých dceřiných
společností.
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Great Outdoors Consolidated
(holdingová spolenost) USD

GO Americas
(AMX 1099) USD

GO Asia Pacific
(EAX 4199) YEN

GO Accessories
(EUX 8199) EURO

Rok 1 40 %
Rok 3 50 %

Rok 1 60 %
Rok 3 50 %

GO Central Europe
(CEU 6199) EURO

GO Southern Europe
(SEU 7199) EURO

GO Northern Europe
(NEU 5199) EURO

Jednotlivé firmy mají stejnou strukturu oddělené a stejnou strukturu GL, viz níže uvedená tabulka.
Divize nemusí vytvářet sestavy ve stejné měně. Například americká dceřiná společnost vytváří
sestavy v amerických dolarech, ale lokální měnou divize firemní klientely je kanadský dolar a lokální
měnou provozní divize je peseta.

Divize (GL)

Oddělení (GL)

Firemní klientela
(1700)

Odbyt 1720
Marketing (1750)
IS&T (1760)
Lidské zdroje (1730)
Finance (1740)
Zásobování (1710)

Provoz (1800)

Výroba a distribuce (1820)
Služby zákazníkům (1820)

Každá firma má úplnou účtovou osnovu. Většina účtů, například účty jiných než osobních výdajů,
je na úrovni oddělení a obsahuje pouze souhrnné částky. Ačkoli např. každé marketingové oddělení
má výdaje, tyto náklady nejsou specifikovány na úrovní transakcí, kde dochází k propagačním
marketingovým akcím.
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Zaměstnanci
Údaje pro Great Outdoors obsahují úplný seznam zaměstnanců všech divizí, oddělení a lokalit.
Data jsou k dispozici pro sestavy v oblasti prémií (Global Bonus Report) a prodejních provizí
(sestava Obchodní odměny pro střední Evropu), školení (sestava Školení zaměstnanců v jednotlivých
letech) a hodnocení výsledků a průzkumů spokojenosti zaměstnanců (Spokojenost zaměstnanců v
roce 2006). Pokud používáte Metric Studio, jsou k dispozici také ukázkové metriky pro lidské
zdroje.
V balíku Datový sklad GO (analýza) jsou skupiny ukazatelů a souvisejících dimenzí uspořádány
do složek. Zaměstnanci jsou uspořádáni v hierarchiích podle regionu a manažera, aby bylo možné
snadno vytvářet sestavy s různými druhy agregace. Agregace je definována také pro ukazatel Souhrn
pozic zaměstnanců, aby docházelo ke správné agregaci Počtu pozic a Počtu plánovaných pozic na
všech časových úrovních - měsíční, čtvrtletní i roční. Viz například sestava Plánovaný počet
zaměstnanců.
Zaměstnanci jsou vypsáni také v ukázkovém souboru LDIF (str. 70). Tento adresář ověření je
nezbytný pro krychle Transformer 8 a ukázky IBM® Cognos® Planning. Jiné ukázky na profilech
zabezpečení závislé nejsou. Další informace viz příručka IBM Cognos Business Intelligence Installation
and Configuration Guide.

Prodej a marketing
Údaje o prodeji a marketingu jsou k dispozici pro všechny společnosti skupiny Great Outdoors.
GO Accessories má více detailů, které podporují analytické příklady. Viz např. analýza Výnosy vs.
zisková marže podle značky produktu, založená na krychli Prodej a marketing. Prodejní a
marketingové kampaně se vážou k regionálním společnostem Great Outdoors.
Celkově vykázaly společnosti GO solidní růst ve většině produktových řad (Meziroční růst prodeje),
ve všech regionech (Výnosy dceřiných společností GO za rok 2005) díky faktorům, jako je růst
opakovaných nákupů, a novým či vylepšeným produktům, jako je produktová řada slunečních brýlí
s vysokou marží. Propagace produktových řad prodávaných regionálními společnostmi (všemi
kromě GO Accessories) se setkala se smíšeným úspěchem (Úspěch propagace podle kampaní, balíků
a čtvrtletí). Pokud používáte Metric Studio, stačí se podívat na ukázkové metriky.

Průzkumy zákazníků
Údaje obsahují také informace z průzkumů zákazníků. Například produktová řada, která zahrnuje
repelent, opalovací mléko a další produkty, není úspěšná (Spokojenost s produkty - Outdoor
Protection 2005), ale zdrojem nespokojenosti maloobchodníků bude patrně úroveň služeb
zákazníkům, nikoli vracené produkty (Vrácené zboží a spokojenost zákazníků). Pokud používáte
Metric Studio, je tyto informace možné sledovat i v metrikách.

Prodejní pobočky
Výnosy z firemních poboček jsou k dispozici na úrovni transakcí. Výnosy z franšízových poboček
jsou k dispozici pouze na konsolidované úrovni (krychle Prodej a marketing). Metriky o
maloobchodnících ukazují, že počet nových maloobchodních poboček v časovém období pokrytém
těmito daty klesá.
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GO Accessories prodává po celém světě a prodává pouze doplňky. Data o transakcích GO Accessories
jsou primárním zdrojem analýzy produktů podle značky, barvy a velikosti. Zbývajících pět dceřiných
firem v této skupině společností je regionálních a prodávají všechny produktové řady
maloobchodníkům v příslušných regionech. Například sestava Nejlepších 10 maloobchodníků
v roce 2005 umožňuje kontrolu výnosů na úrovni maloobchodníků na základě grafiky vložené do
řádků a dat seznamů.

Databáze, modely a balíky Great Outdoors
Modely Great Outdoors demonstrují metody modelování a podporují ukázky. Modely jsou založeny
na datovém skladu GO a transakční databázi prodeje GO a jsou základem ukázkových sestav a
dotazů. Každý model obsahuje dva balíky pro publikování analýzy (dimenzionální) a zobrazení
dotazů nad daty.
Popis jednotlivých ukázkových sestav a dotazů naleznete v uživatelských příručkách daného studia,
v němž tyto ukázky otevíráte. Další informace o metodách modelování viz pokyny Guidelines for
Modeling Metadata nebo příručka IBM® Cognos® Framework Manager User Guide.
Ukázkové modely lze prohlížet, pouze máte-li přístup k aplikaci Framework Manager, modelovacímu
nástroji systému IBM Cognos BI. Také může být nutné nastavit ukázkovou databázi a připojení.
Pokyny viz nebo příručka IBM Cognos Business Intelligence Installation and Configuration Guide.

Datový sklad GO
Model Datového skladu GO, great_outdoors_data_warehouse.cpf, je založen na databázi
GOSALESDW. Obsahuje data o lidských zdrojích, prodeji a marketingu a financích, seskupená do
obchodních oblastí. V Zobrazení databáze jsou tyto tři obchodní oblasti seskupeny do samostatných
prostorů jmen. Zobrazení databáze obsahuje i čtvrtý prostor jmen (Data GO) pro společné informace.
Zobrazení databáze je velmi podobné struktuře základní databáze. Všechny tabulky (předměty
databázových dotazů) jsou beze změn. To umožňuje systému IBM Cognos BI načítat metadata ve
většině případů přímo v balíku, místo použití volání metadat z databáze. V Zobrazení databáze
byly uskutečněny následující změny a doplňky:
●

Podle potřeby byla doplněna spojení.

●

Byly vytvořeny některé předměty dotazů modelu umožňující agregaci na různých úrovních
granularity. Viz například vztah mezi Časem a Prodejem nebo Fakta o prodeji.

●

Byly zkopírovány vyhledávací tabulky, aby bylo možné vytvářet samostatná spojení mezi
vyhledávacími tabulkami a jednotlivými úrovněmi dimenze. Viz například vyhledávací tabulky
Produkty.

Obchodní zobrazení obsahuje pouze předměty dotazu modelu bez spojení. V Obchodním zobrazení
byly uskutečněny následující změny a doplňky:
●

Do předmětů dotazu modelu byly přidány výpočty. Například časová dimenze obsahuje jazykové
výpočty.

●

Tam, kde má databáze více hierarchií, byly pro uspořádání každé hierarchie vytvořeny nové
dimenze. Viz například hierarchie zaměstnanců, kde jsou zaměstnanci uspořádáni podle manažerů
a regionů.
Příručka administrace a zabezpečení 73

Kapitola 4: Ukázky

Transakční databáze Prodej GO
Model Prodej GO, great_outdoors_sales.cpf, je založen na databázi GOSALES, která je strukturována
jako transakční databáze. Obsahuje zejména údaje o prodeji.
Zobrazení databáze je velmi podobné struktuře základní databáze. V Zobrazení databáze byly
uskutečněny následující změny a doplňky:
●

Byly použity předměty dotazů modelu a spojení více částí umožňující spojení tabulek faktů s
časovou dimenzí.

●

Podle potřeby byla doplněna další spojení.

Obchodní zobrazení obsahuje pouze předměty dotazu modelu bez spojení. V Obchodním zobrazení
byly uskutečněny následující změny a doplňky:
●

Do předmětů dotazu modelu byly přidány výpočty.

●

Předměty dotazů modelu, které byly vytvořeny v Zobrazení databáze, aby umožnily spojení s
časovou dimenzí, byly opatřeny odkazem jako referenční zástupci.

●

Tam, kde má databáze více hierarchií, byly pro uspořádání každé hierarchie vytvořeny nové
dimenze.

●

Zaměstnanci prodeje jsou dílčí sadou pomalu se měnící dimenze Zaměstnanec. V Prodeji GO
neexistuje jedinečný klíč pro Zaměstnance, takže filtr načte pouze aktuální záznam. Tento
model nepoužívá historická data.

Ukázkové krychle Power Cube
Následující krychle jsou dodávány s ukázkami Great Outdoors v angličtině, francouzštině, němčině,
japonštině a čínštině:
●

sales_and_marketing.mdc

●

employee_expenses.mdc

●

go_accessories.mdc
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●

go_americas.mdc

●

go_asia_pacific.mdc

●

great_outdoors_sales_en.mdc

Balíky ukázek
Ukázky Great Outdoors obsahují šest balíků. Následuje stručný popis jednotlivých dostupných
balíků.
Datový sklad Go (analýza) je dimenzionálně modelované zobrazení databáze GOSALESDW. Tento
balík lze použít ve všech studiích, včetně aplikace Analysis Studio. Při použití tohoto balíku lze
stoupat a klesat úrovněmi.
Prodej Go (analýza) je dimenzionálně modelované zobrazení databáze GOSALES. Tento balík lze
použít ve všech studiích, včetně aplikace Analysis Studio. Při použití tohoto balíku lze stoupat a
klesat úrovněmi.
Datový sklad Go (dotaz) je nedimenzionálně modelované zobrazení databáze GOSALESDW. Tento
balík lze použít ve všech studiích, s výjimkou aplikace Analysis Studio, a je užitečný pro tvorbu
sestav, kde není třeba stoupat a klesat úrovněmi.
Prodej Go (dotaz) je nedimenzionální zobrazení databáze GOSALES. Tento balík lze použít ve
všech studiích, s výjimkou aplikace Analysis Studio, a je užitečný pro tvorbu sestav, kde není třeba
stoupat a klesat úrovněmi.
Prodej a marketing (krychle) je balík OLAP, založený na krychli sales_and_marketing.mdc.
Tržby Great Outdoor (krychle) je balík OLAP, založený na krychli great_outdoors_sales_en.mdc.
Poznámka: Balíky OLAP Tržby Great Outdoor (krychle) a Prodej a marketing (krychle) nejsou
vícejazyčné. Archiv IBM_Cognos_PowerCube.zip obsahuje pět verzí každého balíku; jeden v
angličtině, francouzštině, němčině, japonštině a čínštině.

Nastavení ukázek
Ukázky IBM® Cognos® slouží k tomu, abyste se naučili, jak používat IBM Cognos Business
Intelligence včetně Framework Manager, Metric Studio, Metric Designer, Event Studio, Business
Insight a IBM Cognos Mobile.
IBM Cognos BI poskytuje ukázkové databáze, které obsahují prodejní, marketingové a finanční
informace týkající se fiktivní společnosti s názvem Great Outdoors Company, která prodává
sportovní vybavení.
Před zahájením práce s ukázkovými databázemi musí být nainstalován, zkonfigurován a spuštěn
IBM Cognos BI, a pak musejí být nainstalovány ukázky IBM Cognos BI.
Chcete-li použít tento modelovací nástroje, měli byste nainstalovat komponenty pro aplikace
Framework Manager, Metric Designer a Transformer.
Informace o instalaci a konfiguraci ukázek a komponent IBM Cognos BI viz příručka IBM Cognos
BI Installation and Configuration Guide.
Chcete-li nastavit ukázky, postupujte následujícím způsobem:
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❑

Obnovit ukázkové databáze. Můžete ručně obnovit záložní soubory pro ukázkové databáze.
Pokyny naleznete v části (str. 76). Záložní soubory lze dále obnovit pomocí skriptů. Pro DB2®
viz (str. 79). Pro Oracle viz (str. 84).

❑

K ukázkovým databázím vytvořte připojení ke zdrojům dat.

❑

Pokud plánujete používat ukázky zdrojů dat OLAP, nastavte připojení na ukázkové krychle,
je-li to nutné, a vytvořte připojení ke zdrojům dat OLAP, které chcete používat.
Úlohy nastavení jsou potřeba pouze pro krychle Microsoft® Analysis Services, krychle Essbase
a Cubing Services.

❑

Pokud plánujete používat ukázku Metric Studio, nastavte ukázku Metric Studio.

❑

Plánujete-li používat ukázku Metric Designer, nastavte k němu připojení ke zdroji dat, nastavte
ukázku Metric Studio a naimportujte archivy nasazení IBM_Cognos_Samples a
IBM_Cognos_Metrics.

❑

Naimportujte ukázkový obsah (balíky) do úložiště obsahu.

❑

Chcete-li otestovat ukázkového Agenta vrácení ELM pomocí Event Studio, spusťte jej nad
změněnými daty.

Po dokončení těchto úloh použijte IBM Cognos BI ke spuštění ukázkových sestav nebo záznamů s
vyhodnocením. Později můžete odebrat ukázky IBM Cognos BI.

Obnovení záložních souborů ukázkových databází
Chcete-li používat ukázky, musíte obnovit záložní soubory ukázkových databází. Tímto krokem
budou znovu vytvořeny vícejazyčné verze databází Great Outdoors.
Společně s IBM® Cognos® Business Intelligence jsou dodávány následující ukázkové databáze a
přidružené soubory. V případě Microsoft® SQL Server jsou databáze dodány jako záložní soubor
Microsoft SQL Server. Pro Oracle bude třeba rozbalit soubor GS_DB_ORA.tar.gz. Pro DB2® bude
třeba rozbalit soubor GS_DB.tar.gz. Umístění databází:

Databáze

Umístění souboru

Oracle

GS_DB_ORA\data

DB2

DB2\data

Soubory a databáze Microsoft SQL Server
Popis databáze či schématu

Název souboru

Tržby Great Outdoors

GOSALES.zip

Maloobchodní prodejci Great Outdoors

GOSALES.zip

76 IBM Cognos Administration

Kapitola 4: Ukázky

Popis databáze či schématu

Název souboru

Datový sklad tržeb Great Outdoors

GOSALESDW.zip

Průzkum trhu Great Outdoors

GOSALES.zip

Lidské zdroje Great Outdoors

GOSALES.zip

Soubory a databáze Oracle
Popis databáze či schématu

Název souboru

Tržby Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Maloobchodní prodejci Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Datový sklad tržeb Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Průzkum trhu Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Lidské zdroje Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Soubory a databáze DB2
Popis databáze či schématu

Název souboru

Tržby Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Maloobchodní prodejci Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Datový sklad tržeb Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Průzkum trhu Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Lidské zdroje Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Ubezpečte se, že při obnovování ukázkových databází dodržujete následující pravidla:
●

Přidělte obnoveným databázím názvy shodné s názvy zálohy nebo exportního souboru.
Názvy rozlišují velká a malá písmena.
Použijte správné uživatelské jméno a heslo.

●

Vytvořte uživatele s povoleními select pro tabulky ve více schématech.
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Nastavení pro balíky Datový sklad GO určuje jediný objekt připojení a uživatelské přihlášení.
K tomu je zapotřebí jediný uživatel s názvem GOSALESDW s povoleními select pro tabulky v
jediném schématu nazvaném GOSALESDW.
Nastavení pro balíky Prodej GO určuje jediný objekt připojení a uživatelské přihlášení. K tomu
je zapotřebí jeden uživatel s názvem GOSALES s povoleními select pro tabulky ve čtyřech
schématech: GOSALES, GOSALESHR, GOSALESMR a GOSALESRT.
●

Na počítači s operačním systémem Microsoft Windows®, který je klientem Oracle nebo DB2,
používejte znakovou sadu UTF-8 k zobrazení sestav ve více jazycích.
V případě DB2 musíte nastavit proměnnou prostředí DB2CODEPAGE na hodnotu 1208. V
případě Oracle musíte nastavit proměnnou prostředí NLS_LANG na hodnotu, která je specifická
pro region. Například v případě amerického prostředí nastavte NLS_LANG na American_
America.UTF8.

●

Zajistěte dostatek volného místa na disku v cílovém umístění. Vyhraďte 150 MB pro data Prodej
GO (čtyři schémata) a 200 MB pro data Datový sklad GO (jedno schéma).

Podmínky pro Oracle
Abyste mohli vytvořit omezení cizích klíčů v tabulkách, které odkazují na různá schémata, musíte
spustit soubor gs_or_modify.sql, jenž se nachází ve stejné složce jako soubory .dmp.

Podmínky pro Microsoft SQL Server
Obnovujete-li záložní soubory pro Microsoft SQL Server, musíte použít Microsoft SQL Server 2000
nebo Microsoft SQL Server 2005. Ověřte, zda je pro Microsoft SQL Server použito připojení TCP/IP.

Podmínky pro DB2
Datové soubory pro db2move a skripty pro přidání omezení jsou umístěny v adresáři dat. Adresář
dat je vytvořen při rozbalení souboru GS_DB.tar.gz.
Použijete-li ve Windows k extrahování souboru "move" DB2 aplikaci WinZip, ověřte, že není
vybrána možnost inteligentní konverze CR/LF pro soubor TAR.
Po extrakci souboru "move" DB2 obnovte schémata do databáze s názvem GS_DB.
Chcete-li do GS_DB přidat zobrazení, omezení, uživatelská povolení a uložené procedury, připravte
a spusťte soubory gs_db_modify, dodané s ukázkami, v následujícím pořadí:
●

Aktualizujte uživatelské jméno a heslo na začátku souboru gs_db_modify.sql a uložte jej.

●

Spusťte gs_db_modify.bat

Poznámka: Pokud se soubor skriptu pokusí vytvořit uloženou proceduru tam, kde procedura
neexistuje, dojde k vygenerování chyby. Tato chyba nemá vliv na ukázky.

Postup
1. Na počítači s nainstalovaným systémem IBM Cognos BI přejděte do adresáře sql server, oracle
nebo db2, který se nachází v umístění_c10 /webcontent/samples/datasources.
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2. V případě potřeby zkopírujte záložní soubory pro ukázkové databáze do záložního adresáře
databáze.
Abyste zajistili bezpečnost a integritu IBM Cognos BI, zkopírujte soubory do adresáře, který
je chráněn před neoprávněným a nežádoucím přístupem.
3. Pomocí nástroje pro správu databáze obnovte ukázkové databáze.
Tipy:
●

V případě záložních souborů SQL obnovte databázi ze zařízení a ověřte, že umístění obnovy
pro databázové soubory .ldf a .mdf jsou správná. Další informace viz dokumentace k
Microsoft SQL Server nebo IBM Cognos Knowledge Base na stránce IBM Cognos Customer
Service Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).

●

V případě DB2 v souvislosti s vytvořením databáze GS_DB vytvořte fond vyrovnávací
paměti s velikostí stránky 16 kB a přidruženým tabulkovým prostorem.

4. Pro každou z databází vytvořte aspoň jednoho uživatele, který má povolení select pro všechny
tabulky v obnovených databázích.
Nyní můžete v portálu vytvořit připojení ke zdrojům dat.

Obnova záložních souborů ukázkových databází pro DB2 pomocí skriptů
K obnovení záložních souborů ukázkových databází pro DB2® lze použít skripty. K nastavení
ukázkové databáze musíte extrahovat soubor GS_DB.tar.gz, přizpůsobit konfigurační soubor a
spustit instalační skript.
Nezbytné předpoklady pro instalaci ukázkové databáze Great Outdoors pro DB2 na systému Linux,
UNIX a Windows
Před instalací ukázkových databází musíte ověřit nebo zkonfigurovat povolení.
1. Extrahujte soubor GS_DB.tar.gz a zachovejte původní strukturu adresářů. Použijete-li
v operačním systému Microsoft® Windows® k extrahování souboru "move" DB2 aplikaci
WinZip, ověřte, že není vybrána možnost inteligentní konverze CR/LF pro soubor TAR.
2. V operačním systému Linux® či UNIX® upravte oprávnění k souboru setupGSDB.sh, aby byl
spustitelný: chmod u+x setupGSDB.sh.
3. Zajistěte, aby uživatelské ID používané k nastavení databáze mělo autoritu DBADM nebo
následující autority v DB2:
●

CREATETAB

●

CREATE_NOT_FENCED_ROUTINE

●

LOAD

Volitelné: Úpravy konfiguračního souboru
Konfigurační soubor obsahuje výchozí možnosti konfigurace, jež jsou používány při tvorbě dat
GOSALES. Výchozí konfigurační nastavení jsou.
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Konfigurační nastavení

Výchozí nastavení

Popis

GOSALES_INST

GS_DB

Slouží k
nastavení
názvu
či aliasu
databáze.

GOSALES_CREATEDB

Volitelné:
Způsobí
shození
stávající
databáze
se
stejným
názvem.

GOSALES_DB_TERRITORY

US

Při
tvorbě
databáze
se jedná
o
teritorium
databáze
UTF-8,
která je
vytvořena.

GOSALES_BP

GOSALES_BP

GOSALES_TS

GOSALES_TS

Volitelné:
Zadejte
fond
vyrovnávací
paměti
a název
tabulkového
prostoru,
mají-li
být
vytvořeny
skriptem.
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Konfigurační nastavení

Výchozí nastavení

Popis

GOSALES_GRANTEES

GOSALES, DB2ADMIN

Zadejte
seznam
uživatelů,
skupin
nebo
PUBLIC,
který
bude
mít
oprávnění
CONTROL
pro
schémata
GOSALES,
GOSALESHR,
GOSALESMR
a
GOSALESRT.
Tento
řetězec
musí
splňovat
syntaxi
příkazu
GRANT.

GOSALESDW_GRANTEES

GOSALESDW

Zadejte
seznam
uživatelů,
skupin
nebo
PUBLIC,
který
bude
mít
oprávnění
CONTROL
pro
schéma
GOSALESDW.

DB2ADMIN
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Konfigurační nastavení

Výchozí nastavení

Popis

GOSALES_DPF

N

Při
instalaci
DPF
(Database
Partitioned
Environment)
změňte
na "Y".

GOSALES_SCHEMA

GOSALES

GOSALESHR_SCHEMA

GOSALESHR

GOSALESMR_SCHEMA

GOSALESMR

GOSALESRT_SCHEMA

GOSALESRT

GOSALESDW_SCHEMA

GOSALESDW

Zadejte
názvy k
použití
pro
každé
schéma.

Chcete-li použít jiná nastavení než výchozí hodnoty, můžete přizpůsobit konfigurační soubor ukázky.
Instalační skript vytvoří databázi GS_DB, tabulkový prostor, tabulky, zobrazení, udělí povolení a
upraví názvy schémat pro ukázkovou databázi. Ve většině situací můžete přijmout výchozí možnosti.
Chcete-li změnit název databáze nebo upravit uživatele či skupiny, jež mají oprávnění k datům,
musíte aktualizovat konfigurační soubor GOSalesConfig.
Upravte konfigurační soubor pomocí textového editoru.
TIP: Upravujete-li skripty nadstavby UNIX v prostředí Windows, zajistěte zachování konců řádků
typu UNIX.

Soubor

Popis

GOSalesConfig.bat

Konfigurační soubor pro Windows

GOSalesConfig.sh

Konfigurační soubor pro UNIX

Standardně je používán název databáze GS_DB a oprávnění jsou udělena uživatelům GOSALES a
DB2ADMIN (Linux, UNIX, Windows).

Spuštění instalačního skriptu v interaktivním režimu
V interaktivním režimu skript setupGSDB zobrazuje výzvy pro potvrzení či poskytnutí konfiguračních
informací pro instalaci databáze GS_DB. Výchozí nastavení lze přijmout nebo poskytnout jiná
nastavení, jež nahradí ta výchozí.
●

Spusťte instalační skript pro daný operační systém.
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Operační systém

Příkaz

Microsoft® Windows

V příkazovém okně DOS přejděte do adresáře GS_DB\win a spusťte skript setup
GSDB.bat.
Z příkazového řádku nadstavby přejděte do adresáře GS_DB/unix a spusťte skript

UNIX

setupGSDB.sh.
●

Pokračujte stisknutím Enter. Skript zobrazí souhrn voleb předtím, než potvrdíte provedení
změn v daném prostředí. Chcete-li volby potvrdit, stiskněte Enter a skript tyto změny provede.
Například:

Please confirm the following settings: Database Name: GS_DB Drop and Recreate
Database: Y DPF environment: N Create a 16k Bufferpool named: GOSALES_BP Create
a 16k Tablespace named: GOSALES_TS GOSALES Grant users/groups: GOSALES, DB2ADMIN
GOSALESDW Grant users/groups: GOSALESDW, DB2ADMIN Administration User Name:
db2admin Import the sample data to the following schemas: GOSALES GOSALESHR
GOSALESMR GOSALESRT GOSALESDW WARNING: If the database GS_DB already exists it
will be dropped Continue creating the sample data with these settings? (Y/N)
Default=Y:

Databáze GS_DB je nastavena.

Spuštění instalačního skriptu s možnostmi příkazového řádku
Skript setupGSDB umožňuje zadávat informace na příkazovém řádku pro snížení počtu jeho výzev
k zadání.
Z příkazového řádku spusťte skript pro daný operační systém.

Operační systém

Skript

Windows

setupGSDB.bat

UNIX

setupGSDB.sh
Skript setupGSDB lze spustit s následujícími možnostmi:

Možnost

Popis

-createdb

Vytvoří databázi. Tato možnost shodí jakoukoli stávající databázi se
stejným názvem. Vytvoří potřebný fond vyrovnávací paměti a tabulkový
prostor.

-database název databáze

Určuje název databáze. Tato hodnota potlačí výchozí hodnotu GS_DB.

-userid ID_uživatele_administrace

Určuje uživatelské ID administrátora DB2, které slouží k vytvoření
databáze.

-password ID_uživatele_administrace

Určuje heslo pro uživatelské ID administrátora DB2.
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Možnost

Popis

-noprompt

Určuje nezobrazení výzev k zadání. Tato možnost spustí skript v tichém
režimu. Jakékoli chybějící informace způsobí neúspěch skriptu.
Nezobrazí se výzvy pro žádná potvrzení.
Příklad 1: Jste administrátorem DB2 a hodláte vytvořit výchozí databázi GS_DB na lokálním uzlu.
Spustíte následující příkaz:
setupGSDB -createDB -noprompt
Příklad 2: Hodláte vytvořit tabulky ve stávající databázi s názvem GSDBY a chcete použít uživatelské
ID administrátora db2admin. Spustíte následující příkaz:
setupGSDB -database GSDBY -userid db2admin
Skript vyzve k zadání hesla, když se připojuje k databázi GSDBY. Skript nahradí všechny tabulky,
které již existují v databázi GSDBY, pokud nezvolíte shození databáze.

Volitelné: Instalace ukázkových dat na vzdáleném serveru
Je-li ukázková databáze GS_DB nainstalována na vzdáleném serveru v daném prostředí, můžete se
k ní připojit katalogizací vzdálené databáze na lokálním počítači a lokálním spuštěním instalačního
skriptu.
●

Pokud ukázková databáze na vzdáleném serveru ještě neexistuje, vytvořte ji pomocí příkazu
CREATE DATABASE. Databáze vyžaduje znakovou sadu UTF-8 a výchozí tabulkový prostor
s velikostí stránky 16 KB či větší. Např. na vzdáleném serveru vytvoříte databázi spuštěním
následujícího příkazu:
CREATE DATABASE GS_DB USING CODESET UTF-8 TERRITORY US PAGESIZE 16k

●

Na lokálním počítači katalogizujte vzdálenou databázi:
db2 catalog tcpip node nodename remote ipaddr server port_number db2 catalog
database GS_DB as GS_DB at node nodename

●

Na lokálním počítači spusťte skript:
setupGSDB -database GS_DB -userid administration_user_ID

Zobrazí se výzva k zadání hesla pro připojení k databázi.

Obnova záložních souborů ukázkových databází pro Oracle pomocí skriptů
K obnovení záložních souborů ukázkových databází pro Oracle lze použít skripty. K nastavení
ukázkové databáze musíte extrahovat soubor GS_DB_ORA.tar.gz, přizpůsobit konfigurační soubor
a spustit instalační skript.
Nezbytné předpoklady pro instalaci ukázkové databáze Great Outdoors pro Oracle
Před instalací ukázkových databází musíte ověřit nebo zkonfigurovat povolení.
●

Extrahujte soubor GS_DB_ORA.tar.gz a zachovejte původní strukturu adresářů.

●

V operačním systému Linux® či UNIX® upravte oprávnění k souboru setupGSDB.sh, aby byl
spustitelný: chmod u+x setupGSDB.sh.

84 IBM Cognos Administration

Kapitola 4: Ukázky
●

Zajistěte, aby uživatelské ID používané k nastavení databáze Oracle mělo autoritu vytvářet
uživatele a spouštět obslužný program pro import.

Úpravy konfiguračního souboru: Volitelné
Konfigurační soubor obsahuje výchozí možnosti konfigurace, jež jsou používány při tvorbě dat
GOSALES. Výchozí konfigurační nastavení jsou.

Konfigurační nastavení

Výchozí nastavení

Popis

GOSALES_IMP_CMD

imp

V případě potřeby lze
upravit k určení úplné
cesty ke správné verzi
obslužného programu
pro import.
Řetězec hostitele Oracle.

GOSALES_INST
GOSALES_TS

GOSALES_TS

Jsou-li uživatelé
vytvářeni skripty, slouží
k zadání názvu
tabulkového prostoru
pro přiřazení
uživatelům.

GOSALES_CREATE_TS

Volitelné: Slouží k
vytvoření výchozího
tabulkového prostoru
pro uživatele.

GOSALES_TEMP_TS

Jsou-li uživatelé
vytvářeni skripty, slouží
k nazvání dočasného
tabulkového prostoru
pro přiřazení
uživatelům. Ponechte
prázdné pro použití
výchozího dočasného
tabulkového prostoru.

GOSALES_SCHEMA

GOSALES

GOSALES_SCHEMA_PW

GOSALESPW

Slouží k zadání
uživatelského jména a
hesla pro uživatele
GOSALES. Není-li
zadáno, zobrazí se výzva
k zadání hesla.
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Konfigurační nastavení

Výchozí nastavení

Popis

GOSALESHR_SCHEMA

GOSALESHR

GOSALESHR_SCHEMA_PW

GOSALESHRPW

Slouží k zadání
uživatelského jména a
hesla pro uživatele
GOSALESHR. Není-li
zadáno, zobrazí se výzva
k zadání hesla.

GOSALESMR_SCHEMA

GOSALESMR

GOSALESMR_SCHEMA_PW

GOSALESMRPW

GOSALESSRT_SCHEMA

GOSALESRT

GOSALESRT_SCHEMA_PW

GOSALESRTPW

GOSALESDW_SCHEMA

GOSALESDW

GOSALESDW_SCHEMA_PW

GOSALESDWPW
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Slouží k zadání
uživatelského jména a
hesla pro uživatele
GOSALESMR. Není-li
zadáno, zobrazí se výzva
k zadání hesla.
Slouží k zadání
uživatelského jména a
hesla pro uživatele
GOSALESRT. Není-li
zadáno, zobrazí se výzva
k zadání hesla.
Slouží k zadání
uživatelského jména a
hesla pro uživatele
GOSALESDW. Není-li
zadáno, zobrazí se výzva
k zadání hesla.
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Konfigurační nastavení

Výchozí nastavení

Popis

GOSALES_GRANTEES

GOSALES

Slouží k zadání
uživatelů, kteří budou
mít oprávnění SELECT,
INSERT, DELETE,
UPDATE a ALTER pro
schémata GOSALES,
GOSALESHR,
GOSALESMR a
GOSALESRT.
Poznámka: Vlastník
GOSALES_SCHEMA
bude mít vždy uděleno
povolení SELECT,
INSERT, DELETE,
UPDATE a ALTER na
všechna schémata.

GOSALESDW_GRANTEES

GOSALESDW

Slouží k zadání
uživatelů, kteří budou
mít oprávnění SELECT,
INSERT, DELETE,
UPDATE a ALTER pro
schéma GOSALESDW.

Chcete-li použít jiná nastavení než výchozí hodnoty, můžete přizpůsobit konfigurační soubor ukázky.
Instalační skript vytvoří uživatele a schémata určená v konfiguračním souboru. Ve většině situací
můžete přijmout výchozí možnosti. Chcete-li změnit názvy schémat nebo upravit uživatele či skupiny,
jež mají oprávnění k datům, musíte aktualizovat konfigurační soubor GOSalesConfig.
Upravte konfigurační soubor pomocí textového editoru.

Soubor

Popis

GOSalesConfig.bat

Konfigurační soubor v operačním systému Microsoft® Windows®

GOSalesConfig.sh

Konfigurační soubor pro UNIX

Spuštění instalačního skriptu v interaktivním režimu
V interaktivním režimu skript setupGSDB zobrazuje výzvy pro potvrzení či poskytnutí konfiguračních
informací pro instalaci ukázkové databáze. Výchozí nastavení lze přijmout nebo poskytnout jiná
nastavení, jež nahradí ta výchozí.
●

Spusťte instalační skript pro daný operační systém.
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Operační systém

Příkaz

Microsoft Windows

V příkazovém okně DOS přejděte do adresáře GS_DB_ORA\win a spusťte skript setup
GSDB.bat.
Z příkazového řádku nadstavby přejděte do adresáře GS_DB_ORA/unix a spusťte skript

UNIX

setupGSDB.sh.
●

Pokračujte stisknutím Enter. Skript spustí instalaci ukázkové databáze a zobrazí souhrn voleb
předtím, než potvrdíte provedení změn v daném prostředí. Chcete-li volby potvrdit, stiskněte
Enter a skript tyto změny provede. Například:

●

Please confirm the following settings:
Instance Name is ORAINST123 Create
the following user accounts and import the data: GOSALES GOSALESHR
GOSALESMR GOSLAESRT GOSALESDW
Default tablespace is GOSALES_TS Temporary
tablespace is DEFAULT Administration User name is sys
WARNING: If the
users already exist they will be dropped
Create a Tablespace named
GOSALES_TS
Grant select on the GOSALES schemas to GOSALES Grant select on
the GOSALESDW schema to GOSALESDW
Continue creating the sample data with
these settings? (Y/N) Default=Y:

TIP: Upravujete-li skripty nadstavby UNIX v prostředí Windows, zajistěte zachování konců řádků
typu UNIX.

Spuštění instalačního skriptu s možnostmi příkazového řádku
Skript setupGSDB umožňuje zadávat informace na příkazovém řádku pro snížení počtu jeho výzev
k zadání.
Z příkazového řádku spusťte skript pro daný operační systém.

Operační systém

Skript

Windows

setupGSDB.bat

UNIX

setupGSDB.sh
Skript setupGSDB lze spustit s následujícími možnostmi:

Možnost

Popis

-createdb

Vytvoří uživatele. Tato možnost shodí jakékoli stávající uživatele se
stejným jménem.

-database název databáze

Určuje název instance Oracle. Tato hodnota potlačí výchozí hodnotu
určenou v konfiguračním souboru.

-userid ID_uživatele_administrace

Určuje uživatelské ID administrátora Oracle, které slouží k tvorbě
uživatelů.
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Možnost

Popis

-password ID_uživatele_administrace

Určuje heslo pro uživatelské ID administrátora Oracle.

-noprompt

Určuje nezobrazení výzev k zadání. Tato možnost spustí skript v tichém
režimu. Jakékoli chybějící informace způsobí neúspěch skriptu.
Nezobrazí se výzvy pro žádná potvrzení.
Příklad 1: Jste administrátorem Oracle a hodláte vytvořit výchozí schémata ukázkové databáze.
Spustíte následující příkaz:
setupGSDB -createDB -noprompt
Příklad 2: Hodláte vytvořit tabulky ve stávajících schématech určených v konfiguračním souboru
a chcete použít uživatelské ID administrátora sys. Spustíte následující příkaz:
setupGSDB -VašeInstanceOracle -userid sys -sysdba
Skript vyzve k zadání hesla, když se připojuje k instanci Oracle. Skript odstraní jakékoli stávající
tabulky či zobrazení v určených schématech a nahradí je.

Vytvoření připojení zdrojů dat k ukázkovým databázím
K obnoveným ukázkovým databázím musíte vytvořit připojení ke zdrojům dat. IBM® Cognos®
Business Intelligence používá tuto informaci pro připojení k ukázkovým databázím a spuštění
ukázkových sestav nebo použití ukázkového balíku.
Název databáze DB2® musí být zadán pomocí velkých písmen. Obdobně ve Framework Manager
musejí být názvy schémat pro zdroje dat DB2 zadány pomocí velkých písmen.
Před vytvořením připojení ke zdrojům dat musíte obnovit záložní soubory ukázkových databází.
Rovněž ověřte, zda je spuštěna služba IBM Cognos BI.
Abyste mohli vytvářet zdroje dat, musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou vlastnost
Připojení ke zdrojům dat a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Správa. Musíte mít
oprávnění k zápisu pro prostor jmen Cognos.
Pokud jste obnovili ukázkové databáze na jiný počítač, než kam jste nainstalovali komponenty
aplikační vrstvy IBM Cognos BI, zřejmě budete muset nainstalovat databázový klient pro přístup
k ukázkovým databázím. Další informace viz "Set Up Database Connectivity for the Reporting
Databases" v příručce Installation and Configuration Guide.

Postup
1. Otevřete IBM Cognos Administration připojením k portálu IBM Cognos BI a klepnutím na
Administrovat obsah IBM Cognos na stránce Uvítání.
2. Klepněte na kartu Konfigurace.
3. Klepněte na ikonu Nový zdroj dat

.

4. Do pole Text zadejte great_outdoors_sales a klepněte na Další.
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5. Na stránce připojení klepněte na typ databáze, kterou jste obnovili a ke které se chcete připojit,
vyberte úroveň izolace a poté klepněte na Další.
Zobrazí se stránka řetězce připojení pro vybranou databázi.
Tip: Uživatel určený ve zdroji dat great_outdoors_sales musí mít povolení select pro tabulky
ve všech těchto schématech: GOSALES, GOSALESRT, GOSALESMR a GOSALESHR(str. 76).
6. Proveďte jednu z následujících akcí:
●

Pokud jste obnovili ukázkové databáze v Microsoft® SQL Server, do pole Název serveru
zadejte název serveru, kde jsou obnovené databáze umístěny. Do pole Název databáze
zadejte GOSALES.
Ukázky IBM Cognos BI vyžadují připojení TCP/IP na Microsoft SQL Server. Ověřte, že
SQL Server Security je nastaven na SQL Server a operační systém Microsoft Windows®,
nikoli Windows Only. Ukázky používají SQL Server Security pro ověření.

●

Pokud jste obnovili ukázkové databáze v Oracle, zadejte do pole Řetězec připojení SQL*Net
řetězec připojení Oracle.

●

Pokud jste obnovili ukázkové databáze v DB2, napište do pole Název databáze DB2 velkými
písmeny GS_DB. Do pole Řetězec připojení DB2 zadejte řetězec připojení DB2.

●

Pokud jste rozmístili ukázkovou krychli do IBM InfoSphere™ Warehouse Cubing Services,
zadejte do pole Název hodnotu sales_and_marketing_cs. Na stránce Určete připojení vyberte
v poli Typ služby krychlí produktu IBM InfoSphere Warehouse (XMLA). Na stránce Zadat
řetězec připojení zadejte do pole Odkaz URL serveru název serveru a číslo portu XMLA
pro kostku následované řetězcem /IBMXmlAnalysis. Například můj_server:1999/
IBMXmlAnalysis.

7. V části Přihlášení zaškrtněte políčka Heslo a Vytvořit přihlášení, které může použít skupina
Každý, zadejte uživatelské ID a heslo pro uživatele, kterého jste vytvořili při obnově databází,
a poté klepněte na Dokončit.
Tip: Chcete-li otestovat, zda jsou parametry správné, klepněte na Testovat připojení....
8. Klepněte na Dokončit.
9. Opakujte kroky 4 až 9 v případě ukázkové databáze nebo schématu GOSALESDW, přičemž
v kroku 5 zadejte great_outdoors_warehouse.
10. Pokud budou model GOSALESW používat modeláři v IBM Cognos Transformer, řetězec
připojení musí být ručně přidán do souboru cs7g.ini.
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.
Připojení ke zdrojům dat Great Outdoors se zobrazí jako položky v části Připojení ke zdrojům dat.
Pokud se v řetězci připojení nevyskytuje chyba syntaxe nebo nesprávný parametr, můžete nyní
importovat ukázky.
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Nastavení ukázek krychlí Microsoft Analysis Services
IBM® Cognos® Connection nebo Framework Manager poskytuje ukázkové krychle pro Microsoft®
Analysis Services (MSAS).
V případě finančních dat použijte krychli Finanční údaje GO odvozenou od databáze GOSALESDW.
Tato krychle obsahuje finanční údaje ročně k datu a měsíční pro všechny účty, takže můžete v
Analysis Studio, Query Studio a Report Studio vytvářet finanční výkazy. Údaje odpovídají skutečným
podkladům v amerických dolarech za rok 2004, 2005, 2006 nebo 2007 (pouze 7 měsíců skutečných
dat).
Finanční krychle a databáze ve verzi pro MSAS2000 se nachází v souboru GOFinanceFact_XX.
cab. Verze pro MSAS2005 je v souboru GOFinanceFact_XX.abf. XX představuje jazyk. XX může
například být nahrazeno EN, což znamená angličtinu. Verze MSAS2008 krychlí existuje také
s obsahem sestav pouze pro verze 2000 a 2005.
V případě dat prodeje použijte krychli GOSalesFact odvozenou od databáze Analysis Services
GOSalesFact_XX, jejímž základem je databáze GOSALESDW SQLSERVER. Krychle obsahuje
ukazatele, jako jsou jednotkové náklady, jednotková cena, množství a hrubý zisk. K dimenzím patří
Čas, Produkt a Prodejci.
Prodejní krychle a databáze ve verzi pro MSAS2000 prodeje je archivována v souboru
GOSalesFact_XX.cab. Verze pro MSAS2005 se nachází v obnovitelném záložním souboru
GOSalesFact_XX.abf.
Záložní soubory jsou umístěny v adresáři umístění_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/
MSAS. Soubory musejí být obnoveny do databáze Microsoft SQL Server, kde jsou spuštěny příslušné
služby Microsoft Analysis Services (str. 76) a hostována databáze GOSALESDW.
Poznámka: Na lokálním klientu musí být nainstalován Microsoft XML 6.0 Parser i Microsoft SQL
2005 Analysis Services 9.00 OLEDB Provider, aby ke krychlím MSAS bylo možné vytvořit připojení
ke zdrojům dat.

Postup
1. Na počítači, na kterém je nainstalován IBM Cognos Business Intelligence, přejděte do adresáře
umístění_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/MSAS/en.
2. Zkopírujte soubory GOSALESDW.cab a GOSALESDW.abf do adresáře, do kterého máte
přístup z konzoly Analysis Manager v Analysis Servers v Microsoft SQL Server.
3. Použijte Microsoft Analysis Services Analysis Manager k obnově databáze ze souborů
GOSALESDW.cab a GOSALESDW.abf.
Nyní můžete vytvořit připojení datových zdrojů k těmto datovým zdrojům MSAS v Cognos
Administration vytvořením odkazu na krychle GOSalesFact_XX nebo GOFinanceFact_XX, které
jste obnovili. (str. 95).
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Nastavení ukázky InfoSphere Warehouse Cubing Services
Před nastavením ukázek InfoSphere™ Warehouse Cubing Services je třeba obnovit databázi ukázek
DB2®.

Postup použití souboru IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services
1. Na počítači, ve kterém je nainstalován software IBM® Cognos®, přejděte do adresáře db2
umístěného v umístění_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/CubingServices/EN.
2. V případě potřeby zkopírujte soubor csgodw.xml do pracovního adresáře.
3. V IBM InfoSphere Warehouse Design Studio importujte soubor metadat csgodw.xml do datového
modelu založeného na schématu DB2 GS_DW.
4. Nasaďte krychli CSGODW na schéma DB2 GS_DW.
5. Pomocí konzoly IBM InfoSphere Warehouse Administration Console můžete přidat novou
krychli do serveru krychlí a spustit ji.
Poznamenejte si číslo portu XMLA dané krychle, protože toto číslo je vyžadováno pro připojení
datového zdroje.
Nyní můžete v portálu IBM Cognos Connection vytvořit připojení ke zdrojům dat.

Nastavení ukázek TM1
Chcete-li použít ukázky TM1®, postupujte takto:
●

nastavte servery,

●

vytvořte zástupce pro konfigurační soubor,

●

proveďte import souborů nasazení,

●

vytvořte připojení datových zdrojů.

Chcete-li nastavit ukázky serveru TM1® Great Outdoors Server, rozbalte soubory greatoutdoors.zip.
Chcete-li nastavit server TM1 FinanceFact Server, nainstalujte soubory financefact.zip. Výchozí
instalační cesta pro tyto soubory: C:\Program Files\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\
cubes\tm1.

Postup
1. Je třeba mít nainstalován software TM1 a spuštěný server.
2. Vytvořte zástupce na ploše pro předem nakonfigurované umístění konfiguračního souboru
TM1s.cfg. Výchozí umístění: C:\Program Files\IBM\Cognos\TM1\bin\tm1s.exe" -z "C:\
ProgramFiles\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\cubes\tm1\greatoutdoors.".
3. Je-li umístění vašeho konfiguračního souboru jiné, otevřete tento soubor v textovém editoru a
upravte jej. Zde je příklad základního konfiguračního souboru.
Režim zabezpečení
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●

Pokud je parametr IntegratedSecurity Mode nastaven na hodnotu 1. Všichni klienti musí
opatřit databázi uživatelské jméno a heslo.

●

Pokud je parametr IntegratedSecurity Mode nastaven na hodnotu 2. Klienti budou mít
možnost připojení tak, že opatří databázi uživatelské jméno a heslo nebo použijí pro ověření
mechanismus jediného přihlášení.

●

Pokud je parametr IntegratedSecurity Mode nastaven na hodnotu 3. Všichni klienti musí
používat pro ověření mechanismus jediného přihlášení.
TM1S
DataBaseDirectory=C:\ProgramFiles\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\
cubes\tm1\greatoutdoors
LoggingDirectory=C:\ProgramFiles\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\tm1\
greatoutdoors\LogFiles
ServerName=GreatOutdoors
PortNumber=33339
AdminHost=localhost
Language=eng
Protocol=tcp
NetworkFrame=
SaveTime=
DownTime=
RuleTraceOn=

Další informace o nastavení konfiguračního souboru a jeho parametrů naleznete v příručce
Installation and Configuration Guide.
4. Spuštěním zástupce na ploše k souboru TM1s.cfg spustíte server.
5. Soubory rozmístění sestavy Sales_plan.zip, Sales_plan_TC.zip a TM1_FinanceFact.zip jsou
importovány pomocí Cognos Administration.
Vytvoří se balíky Financefact a Salesplan. Tyto balíky se připojí k datovým zdrojům
TM1_FinanceFact a TM1_SalesPlan, které je třeba nyní vytvořit v aplikaci Cognos Administration.
Balíky rozmístění se týkají následujících datových zdrojů.
Tip: Tradiční čínština používá balíky x_TC.

Aplikace

Datové zdroje

Great Outdoors

TM1_SalesPlan
TM1_SalesPlan_TC

FinanceFact

TM1_FinanceFact
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Aplikace

Datové zdroje
TM1_FinanceFact_TC

Balíky rozmístění se týkají následujících sestav aplikace Report Studio.

Balíky

Sestavy

GreatOutdoors

Best Selling Products
Channel Pricing Comparison
Forecast Revenue by Region: Golf Shops
Golf Shop Sales Forecast - Americas versus Asia Pacific
Gross Margin Forecast

FinanceFact

Balance Sheet - Americas
Balance Sheet - Central Europe
Income Statement
Source and Application of Funds (Central Europe)

Nastavení ukázkové krychle Essbase
K nastavení ukázkové krychle Essbase musíte mít nainstalovány Oracle Essbase a Essbase Integration
Services Console.
Nebo můžete nastavit menší krychli pro Essbase GODBReduced.zip, která je filtrovanou verzí plné
verze GODWENU. Chcete-li nastavit malou verzi, rozbalte GODBReduced.zip, načtěte do prostředí
Essbase soubory OTL a txt a proveďte kroky uvedené níže.

Postup
1. Přejděte do adresáře umístění_c10\webcontent\samples\datasources\cubes\Essbase\Outlines_
and_Raw_Data.
Tento adresář obsahuje soubory zip pro různé jazyky, například EN.zip pro angličtinu nebo
JA.zip pro japonštinu.
2. Rozbalte soubor s vaším jazykem.
Každý soubor zip obsahuje dva následující soubory:
●

jazykU_Data.txt, například ENU_Data.txt nebo JAU_Data.txt.

●

GODWjazykU.otl, například GODWENU.otl nebo GODWJAU.otl.
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3. Vytvořte pomocí úložiště bloků v Essbase aplikaci s kódováním Unicode.
4. V rámci aplikace vytvořte novou databázi.
Jako název databáze můžete použít GODWjazykU, například GODWENU nebo GODWJAU,
nebo název dle vlastního výběru.
5. Zkopírujte soubor GODWjazykU.otl do adresáře databáze.
6. Pokud se název databáze zadaný v kroku 4 liší od GODWjazykU, přejmenujte soubor
GODWjazykU.otl tak, aby jeho název odpovídal použitému názvu databáze.
Potvrďte, že chcete soubor .otl přejmenovat.
7. Otevřete v konzole Essbase Administration Services obrys databáze a uložte jej.
Potvrďte, že chcete obrys uložit, i když nebyl změněn.
8. Zkopírujte soubor jazykU_Data.txt a vložte jej do stejného adresáře jako soubor .otl.
9. Klepněte v konzole Essbase Administration Services pravým tlačítkem na vytvořenou databázi
a vyberte Load Data.
10. Přejděte v adresáři databáze k souboru jazykU_Data.txt, vyberte jej a klepněte na OK.
11. Po úspěšném načtení dat klepněte pravým tlačítkem na databázi a vyberte Execute Calculation.
12. Vyberte výchozí výpočet a klepněte na OK.
Proces výpočtu může trvat až 5 hodin, v závislosti na počítači, na kterém je nainstalován Essbase
OLAP Server.
Nyní můžete vytvořit ke krychli připojení ke zdrojům dat.

Vytvoření připojení zdrojů dat ke zdrojům dat OLAP
IBM® Cognos® Business Intelligence poskytuje následující ukázky OLAP:
●

Krychle Fakta o prodeji GO a Finanční údaje GO pro Microsoft® Analysis Services

●

Kostky Great Outdoors Company, které obsahují atributy sales_and_marketing,
employee_expenses, go_accessories, go_americas, go_asia_pacific a great_outdoors_sales_en.

●

Krychli Great Outdoors pro DB2

Abyste mohli ukázky používat, musíte ke krychlím vytvořit připojení ke zdrojům dat. Před vytvořením
připojení ke zdrojům dat musíte nastavit ukázkové krychle pro Microsoft Analysis Services nebo
ukázkovou krychli pro Essbase, pokud je používáte.
Abyste zlepšili výkonnost dotazů, můžete zvýšit velikost mezipaměti pro čtení, ovšem toto nastavení
nemá žádný vliv na počáteční čas potřebný k otevření krychle.
Ve výchozím nastavení má k ukázkám přístup každý uživatel. Abyste mohli vytvářet přizpůsobené
zdroje dat, musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou vlastnost Připojení ke zdrojům dat
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a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Správa. Musíte mít oprávnění k zápisu pro
prostor jmen Cognos.

Postup pro krychle PowerCube
1. Otevřete IBM Cognos Administration připojením k portálu IBM Cognos BI a klepnutím na
Administrovat obsah IBM Cognos na stránce Uvítání.
2. Klepněte na kartu Konfigurace.
3. Klepněte na tlačítko Nový zdroj dat

.

Poznámka: Připojení ke zdroji dat musíte přidat pro každou krychli.
4. Chcete-li vytvořit připojení ke zdroji dat pro krychli Prodej a marketing, do pole Název zadejte
sales_and_marketing a poté klepněte na Další.
5. Na stránce připojení v části Typ klepněte na IBM Cognos PowerCube a pak klepněte na Další.
Zobrazí se stránka řetězce připojení pro vybranou databázi.
6. Volitelné: Do pole Velikost mezipaměti pro čtení (MB) zadejte velikost mezipaměti krychle v
megabajtech.
Pokud toto pole necháte prázdné nebo zadáte 0, IBM Cognos Connection použije výchozí
hodnotu uvedenou v souboru ppds_cfg.xml ve složce konfigurace.
7. Do pole Umístění v systému Windows zadejte umístění a název souboru sales_and_marketing.
mdc pro připojení ke zdroji dat. Zadejte například
umístění_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/PowerCubes/En/Sales_and_Marketing.
mdc
Můžete definovat cestu pro operační systém Microsoft Windows® nebo cestu pro operační
systém UNIX®.
8. Proveďte postup pro otestování správnosti parametrů:
●

Klepněte na Testovat připojení.

●

Klepněte na Test.

●

Po dokončení testu klepněte dvakrát na Zavřít.

9. Klepněte na Dokončit.
Nyní můžete importovat ukázkový balík pro PowerCube k použití tohoto zdroje dat, nebo můžete
vytvořit vlastní balík používající krychli.

Postup pro krychle Oracle Essbase
1. Otevřete Framework Manager.
2. Klepněte na Vytvořit nový projekt.
3. Na stránce Nový Projekt zadejte název a umístění projektu.
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4. Na stránce Vybrat jazyk klepněte na jazyk návrhu pro projekt.
5. Klepněte na OK.
Zobrazí se Průvodce metadaty.
6. Na stránce připojení v části Typ klepněte na Oracle Essbase/IBM DB2 OLAP Server, vyberte
úroveň izolace a pak klepněte na Další.
Zobrazí se stránka řetězce připojení pro vybranou databázi.
7. Do pole Název serveru zadejte název serveru.
8. Chcete-li otestovat, zda jsou parametry správné, klepněte na Testovat.
9. Klepněte na Dokončit.
Chcete-li tento zdroj dat používat, musíte pomocí tohoto zdroje dat vytvořit balík ve Framework
Manager a poté tento balík publikovat.

Postup pro krychle Microsoft Analysis Services
1. Otevřete IBM Cognos Administration připojením k portálu IBM Cognos BI a klepnutím na
Administrovat obsah IBM Cognos na stránce Uvítání.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Nový zdroj dat.
3. Do pole Název zadejte název připojení ke zdroji dat a poté klepněte na Další.
●

V případě krychle GOFinanceFact zadejte GOFinanceFact_XX_MSAS2005.

●

V případě krychle GOSalesFact zadejte GOSalesFact_XX_MSAS2005.

4. Na stránce Zadat připojení v Průvodci novým zdrojem dat klepněte na Microsoft Analysis
Services 2005 nebo na Microsoft Analysis Services (via ODBO), podle toho, k jaké krychli
přistupujete.
5. Klepněte na Další.
6. Do pole Název serveru zadejte název serveru, kde se nacházejí obnovené databáze. Zpětná
lomítka nejsou vyžadována.
7. V části Přihlášení zaškrtněte políčko Heslo a poté Vytvořit přihlášení, které může použít skupina
Každý. Zadejte uživatelské ID a heslo pro databázi MSAS. V případě MSAS2005 se jedná o
přihlášení do sítě.
8. Klepněte na Testovat připojení a pak na tlačítko Test. Klepněte na Zavřít.
9. Klepněte na Dokončit. Nyní jste vyzváni k vytvoření balíku.
Nebo můžete rozmístit existující balík z archivu rozmístění ukázek. Názvy archivů rozmístění
se shodují s názvy připojení ke zdrojům dat zadanými v kroku 4, archivy obsahují ukázkové
sestavy, které používají přidružené krychle.
V části Administrace obsahu na kartě Konfigurace v IBM Cognos Administration klepněte na
Nový import. Průvodce novým importem vás vyzve k výběru archivu rozmístění. Až jej vyberete,

Příručka administrace a zabezpečení 97

Kapitola 4: Ukázky
je důležité, abyste klepli na Upravit a zadali cílový název balíku, čímž zabráníte přepsání
existujícího balíku.
10. Abyste vytvořili balík, zvolte Vytvořit balík a poté klepněte na OK.
11. Zadejte název balíku a klepněte na OK.
●

V případě krychle Finanční údaje GO zadejte GOFinanceFact_XX_MSAS2005.

●

V případě krychle Fakta o prodeji GO zadejte GOSalesFact_XX_MSAS2005.

12. Zadejte obnovenou databázi pro Analysis Services, buď GOFinanceFact_XX, nebo
GoSalesFact_XX:
●

V případě krychle GOFinanceFact nebo krychlí GOSalesFact zadejte GOSALESDW.

●

V případě krychle Fakta o prodeji GO zadejte Fakta o prodeji GO.

13. Klepněte na krychli použitelnou pro databázi.
14. Klepněte na Dokončit.

Nastavení ukázky Metric Studio
Chcete-li nastavit ukázku Metric Studio, postupujte následujícím způsobem:
❑

Vytvořte úložiště metrik s názvem GOMETRIC.
Další informace o tvorbě úložiště metrik viz příručka IBM® Cognos® Business Intelligence
Installation and Configuration Guide.

❑

Vytvořte nový balík metrik s názvem Metriky GO, který používá zdroj dat go_metrics.
Až budete průvodcem vyzváni, vyberte standardní gregoriánský kalendář a potvrďte výchozí
nastavení pro roky, čtvrtletí a měsíce. Jako počáteční datum období, které zahrnuje aktuální
rok, vyberte 1. leden 2004. Pokud je například rok 2010, použijte období aspoň 7 let.
Další informace viz "Vytvoření balíku metrik" (str. 485).

❑

Nastavte zdroj importu.

❑

Naimportujte data a soubory metrik do úložiště metrik.

Postup nastavení zdroje importu
1. Zkopírujte všechny textové soubory z příslušné složky do složky umístění_c10/deployment/cmm:
●

Pro Microsoft® SQL Server nebo Oracle kopírujte z umístění_c10/webcontent/samples/
datasources/metricsdata/GO_Metrics_Unicode

●

V případě DB2® kopírujte z umístění_c10/webcontent/samples/datasources/metricsdata/
GOMetrics_UTF8.

●

U všech databází kopírujte v případě ukázek v angličtině namísto vícejazyčných ukázek
s kódováním Unicode z umístění_c10/webcontent/samples/datasources/metricsdata/
GOMetrics.
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Tip: Možná bude nutné vytvořit složku cmm.
2. Ve Veřejných složkách klepněte na Metriky GO.
3. V Metric Studio klepněte v seznamu Nástroje na Zdroje importu.
4. Klepněte na ikonu Nastavit vlastnosti ve sloupci Akce vedle Výchozího zdroje importu.
5. V části Umístění rozmístění metrik klepněte na složku cmm. Toto je výchozí umístění rozmístění.
6. Klepněte na Včetně podadresářů.
7. V poli Formát souboru klepněte na 8.4.2.
8. V části Kódování znakové sady vyberte odpovídající kódování a klepněte na OK.
●

Pro Microsoft SQL Server nebo Oracle vyberte Unicode (UTF-16)

●

V případě DB2 vyberte Unicode (UTF-8)

●

Pro datovou sadu Metriky GO vyberte Jazyky západní Evropy (Windows-1252) nebo
ponechte datovou sadu prázdnou výběrem možnosti Jiná.

Nyní můžete balík Metriky GO používat v Metric Studio.

Postup importu souborů a dat metrik do úložiště metrik
1. Zvolte, zda chcete soubory do úložiště metrik naimportovat pomocí IBM® Cognos® Connection
nebo Metric Studio:
●

Chcete-li použít IBM Cognos Connection, ve Veřejných složkách nebo v Mých složkách
klepnutím na ikonu zobrazení obsahu balíku metrik ve sloupci Akce otevřete balík Metriky
GO. Klepněte na Udržování metrik.

●

Chcete-li použít Metric Studio, klepněte v Metric Studio v seznamu Nástroje na Udržování
metrik.

2. Klepněte na metrickou úlohu Importovat a přenést data ze souborů do úložiště metrik.
Tip: Pokud dojde k chybě, klepněte na Vymazat protokoly dat odmítnutých ve fázovací oblasti,
Vymazat pouze historii metrik a Vymazat historii metrik a data kalendáře.
Tip: Všechna stávající data kontrolních protokolů lze také vymazat z datového úložiště metrik
klepnutím na Vymazat historii kontrol. Další informace viz "Vymazání historie
kontrol" (str. 490).
Tip: Všechna stávající data kontrolních protokolů lze také vymazat z datového úložiště metrik
klepnutím na Vymazat historii kontrol. Další informace viz téma o vymazání historie kontrol
v Příručce administrace a zabezpečení.
Nyní můžete balík Metriky GO používat v Metric Studio.

Import ukázek
Chcete-li používat ukázkový balík a další obsah, musíte jej naimportovat z archivu rozmístění
ukázek.
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Před importem archivů nasazení IBM_Cognos_Samples.zip, IBM_Cognos_Metrics.zip, IBM_Cognos_
Mobile.zip, IBM_Cognos_Office.zip, IBM_Cognos_Audit.zip, IBM_Cognos_Statistics.zip, IBM_
Cognos_csgodw.zip nebo IBM_Cognos_DrillThroughSamples.zip je třeba obnovit databáze (str. 76).
K ukázkovým databázím musíte také vytvořit připojení ke zdrojům dat (str. 89). Každé nasazení
vyžaduje připojení zdroje dat, aby bylo možné spouštět sestavy.
Před importem archivu nasazení IBM_Cognos_PowerCube.zip musíte vytvořit připojení databáze
k příslušné krychli PowerCube a vybrat jazyk, který chcete používat. Vybraný jazyk musí být
podporován vaším národním prostředím.
Další informace o národních prostředích viz příručka IBM® Cognos® Business Intelligence Installation
and Configuration Guide.

Postup
1. Zkopírujte soubor zip z adresáře umístění_c10/webcontent/samples/content do adresáře, ve
kterém jsou uloženy archivy rozmístění.
Výchozí umístění je umístění_c10/deployment. Umístění se nastavuje v konfiguračním nástroji.
Informace o změně umístění viz nápověda on-line ke konfiguračnímu nástroji.
2. Otevřete IBM Cognos Administration připojením k portálu IBM Cognos BI a klepnutím na
Administrovat obsah IBM Cognos na stránce Uvítání.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Administrace obsahu.
Poznámka: Pro přístup do této oblasti IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná
oprávnění pro zabezpečenou funkci Správní úlohy.
4. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový import.
Zobrazí se Průvodce novým importem.
5. V poli Archiv nasazení vyberte archiv: IBM_Cognos_Samples, IBM_Cognos_PowerCube,
IBM_Cognos_Metrics, IBM_Cognos_DrillThroughSamples, IBM_Cognos_Audit,
IBM_Cognos_Mobile , IBM_Cognos_csgodw nebo IBM_Cognos_Office.
6. Klepněte na Další.
7. Zadejte jedinečný název a nepovinný popis a tip na obrazovce pro archiv rozmístění, vyberte
složku, do které jej chcete uložit, a poté klepněte na Další.
8. V poli Obsah veřejných složek vyberte složky, které chcete importovat.
Archiv rozmístění IBM_Cognos_Samples obsahuje jednu složku s názvem Ukázky s podsložkami
Modely a Ukázková šablona. Složka Modely obsahuje následující balíky či složky:
●

Datový sklad GO (analyticky), Datový sklad GO (dotaz), Prodej GO (analyticky), Prodej
GO (dotaz).

●

Složka řídicího panelu, Objekty řídicího panelu, Ukázky Business Insight, Interaktivní
ukázky

Poznámka: Složka Business Insight Advanced z balíku Datový sklad GO (analyticky) obsahuje
sestavy použité pro externí data.
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Archiv nasazení IBM_Cognos_PowerCube obsahuje balíky či složky pro následující jazyky:
●

Angličtina - Prodej a marketing (krychle)

●

Francouzština - lokalizované balíky

●

Němčina - lokalizované balíky

●

Japonština - lokalizované balíky

●

Zjednodušená čínština - lokalizované balíky

Archiv nasazení IBM_Cognos_Metrics obsahuje následující balíky či složky:
●

Metriky GO

Nasazení IBM_Cognos_Mobile obsahuje:
●

Složku Prodej a marketing (krychle) v pěti jazycích: angličtina, francouzština, němčina,
japonština a čínština

Pro archiv nasazení IBM_Cognos_Mobile musíte nastavit připojení ke zdrojům dat pro
následující datový zdroj:
●

krychle Prodej a marketing. Pro každý jazyk je potřeba samostatné připojení. Další informace
viz "Vytvoření připojení zdrojů dat ke zdrojům dat OLAP" (str. 95).

Nasazení IBM_Cognos_Office obsahuje:
●

Balíčky Datový sklad GO (analyticky), Datový sklad GO (dotaz), Prodej GO (analyticky),
Prodej a marketing (krychle)

Archiv nasazení IBM_Cognos_DrillThroughSamples obsahuje následující balíky a složky:
●

Balík Prodej a marketing (krychle) v pěti jazycích: angličtina, francouzština, němčina,
japonština a čínština

●

Balík Datový sklad GO (analýza) a Datový sklad GO (dotaz)

Pro archiv nasazení IBM_Cognos_DrillThroughSamples musíte nastavit připojení ke zdrojům
dat pro následující zdroje dat:
●

krychle Prodej a marketing. Pro každý jazyk je potřeba samostatné připojení. Další informace
viz "Vytvoření připojení zdrojů dat ke zdrojům dat OLAP" (str. 95).

●

great_outdoors_sales. Název databáze je GOSALES. Další informace viz "Vytvoření připojení
zdrojů dat k ukázkovým databázím" (str. 89).

●

great_outdoors_warehouse. Název databáze je GOSLAESDW. Další informace viz
"Vytvoření připojení zdrojů dat k ukázkovým databázím" (str. 89).

9. Vyberte požadované možnosti společně s volbou pravidla řešení konfliktů pro tyto vybrané
možnosti a klepněte na Další.
10. Na stránce Zadat obecné možnosti vyberte, zda zahrnout přístupová oprávnění a odkazy na
externí prostory jmen, a dále určete, kdo má být vlastníkem položek po jejich importu.
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11. Klepněte na Další.
Zobrazí se souhrnné informace.
12. Zkontrolujte souhrnné informace a klepněte na Další.
13. Vyberte požadovanou akci:
●

Chcete-li provést jedno spuštění nyní nebo později, klepněte na Uložit a jednou spustit.
Klepněte na Dokončit, zadejte čas a datum spuštění a poté klepněte na Spustit. Zkontrolujte
čas spuštění a klepněte na OK.

●

Chcete-li naplánovat opakované spouštění, klepněte na Uložit a naplánovat. Klepněte na
Dokončit a poté vyberte frekvenci a datum začátku a konce. Klepněte na OK.
Tip: Plán lze dočasně deaktivovat zaškrtnutím políčka Deaktivovat plán.

●

Uložení bez plánování nebo spuštění provedete klepnutím na Pouze uložit a potom na
Dokončit.

14. Po odeslání importu klepněte na Dokončit.
Nyní můžete používat ukázkové balíky k vytváření sestav a analýz v Report Studio, Query Studio
a Analysis Studio, zobrazovat extrakty v Metric Designer nebo vytvářet agenty v Event Studio.
Můžete rovněž spustit ukázkové sestavy, které jsou k dispozici v portálu na kartě Veřejné složky.

Ukázkové modely databází
Následující ukázkové modely, dodávané s IBM® Cognos® Business Intelligence, poskytují informace
týkající se fiktivní společnosti Great Outdoors:
●

great_outdoors_sales, který odkazuje na ukázkovou databázi GOSALES

●

great_outdoors_warehouse, který odkazuje na databázi GOSALESDW

●

gosales_scriptplayer, který odkazuje na ukázkové databáze GOSALES

Ukázkové databázové modely můžete používat na různých platformách. Informace o přesouvání
modelů mezi platformami viz příručka Framework Manager User Guide.
Poznámka: Transformer 8 používá některé sestavy v balíku Datový sklad GO (dotaz) jako zdrojová
data pro různé krychle. Tyto sestavy jsou sestavami s jednoduchým seznamem bez formátování.
Informace popisující sestavy udávají, zda byla sestava připravena jako zdroj dat pro Transformer.

Model Prodej GO
Tento model obsahuje informace o analýze prodeje pro fiktivní společnost Great Outdoors. Má
rovněž položky dotazu vyžadované ukázkami Event Studio. Model přistupuje ke třem schématům
a má dva balíky. Jeden balík je založen na dimenzionálním zobrazení, druhý na dotazovém (relačním)
zobrazení.

Model Datový sklad GO
Tento model obsahuje informace týkající se financí, lidských zdrojů, prodeje a marketingu fiktivní
společnosti Great Outdoors. Model přistupuje k dimenzionálnímu relačnímu zdroji dat. Má dva
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balíky. Jeden balík je založen na dimenzionálním zobrazení, druhý na dotazovém (relačním)
zobrazení.

Scriptplayer Prodej GO
Tyto soubory lze použít ke spouštění protokolů akcí postupně za sebou. Tato akce generuje model
nazvaný gosales_scriptplayer a publikuje balík do úložiště obsahu.

Příklad - Spuštění ukázkového Agenta vrácení ELM nad změněnými daty
Pokud chce uživatel Event Studio testovat ukázkového Agenta vrácení ELM, můžete v databázi
GOSALES změnit data. Uživatel Event Studio může následně dvakrát spustit ukázkového agenta a
zjistit novou událost. Další informace viz Uživatelská příručka Event Studio.
Spuštění ukázkového agenta nad změněnými daty zahrnuje následující kroky:
❑

Uživatel Event Studio spustí ukázkového agenta nad výchozími daty a poté vás požádá o změnu
dat.

❑

Provedete simulaci výskytu některých počátečních událostí a poté uživatele Event Studio vyzvete
ke druhému spuštění ukázkového agenta.

❑

Uživatel Event Studio spustí ukázkového agenta nad změněnými daty. Uživatel produktu Event
Studio vás informuje, až agent doběhne.

❑

Provedete simulaci ubíhajícího času a řešení některých událostí a poté uživatele Event Studio
vyzvete ke třetímu spuštění ukázkového agenta.

❑

Uživatel Event Studio naposledy spustí ukázkového agenta. Uživatel produktu Event Studio
vás informuje, až agent doběhne.

❑

Provedete úpravu dat, aby Agent vrácení ELM nezjistil žádné události.

Příklad - Simulace výskytu počátečních událostí
Spusťte část skriptu Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql, abyste provedli simulaci
následujících změn dat:
●

změnit datum na aktuální datum

●

změnit ve čtyřech záznamech kód další akce na -1
Kód -1 označuje, že je nezbytná další akce.

Postup
1. V produktu SQL Query Analyzer klepněte v nabídce Soubor na volbu Otevřít.
2. Jděte na umístění_c10/webcontent/samples/datasources/sqlserver a poklepejte na soubor Event_
Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql.
3. V panelu nástrojů klepněte v seznamu databází na GOSALES.
4. V okně Dotaz v části Část 1 vyberte všech šestnáct řádků kódu.
5. V nabídce Dotaz klepněte na volbu Provést.
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Databáze je aktualizována těmito změnami.

Příklad - Simulace ubíhajícího času a řešení některých událostí
Spusťte část skriptu Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql, abyste provedli simulaci
změn dat. Nejprve proveďte změnu tak, aby od posledního dne spuštění ukázky Agenta vrácení
ELM uběhly dva dny. Za druhé u tří ze čtyř instancí událostí nalezených při posledním spuštění
ukázky Agenta vrácení ELM změňte kód další akce z -1 na +1. To označuje, že již jen jedna z těchto
instancí událostí vyžaduje další akci a ostatní byly vyřešeny.

Postup
1. V produktu SQL Query Analyzer klepněte v nabídce Soubor na volbu Otevřít.
2. Jděte na umístění_c10/webcontent/samples/datasources/sqlserver a poklepejte na soubor Event_
Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql.
3. V panelu nástrojů klepněte v seznamu databází na GOSALES.
4. V okně Dotaz v části Část 2 vyberte všechny řádky kódu, které se zobrazí za komentářem.
5. V nabídce Dotaz klepněte na volbu Provést.
Databáze je aktualizována těmito změnami.

Příklad - Úprava dat, aby Agent vrácení ELM nezjistil žádné události
Až uživatel Event Studio dokončí spouštění ukázkového Agenta vrácení ELM nad změněnými daty,
měl by vás na to upozornit. Poté můžete upravit databázi GOSALES tak, aby agent již žádné instance
události nezjišťoval.

Postup
●

Spusťte následující příkazy SQL:
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET FOLLOW_UP_CODE = 0
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET ASSIGNED_TO = 0
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET DATE_ADVISED = NULL

Data byla upravena. Ukázkový Agent vrácení ELM je nyní k dispozici pro dalšího uživatele Event
Studio.

Odebrání ukázkových databází z IBM Cognos BI
Po skončení použití ukázkových sestav k seznámení s IBM® Cognos® Business Intelligence včetně
Framework Manager můžete odstranit balíky, na kterých jsou ukázky založeny. Tato akce trvale
odebere ukázky z úložiště obsahu.

Postup
1. Otevřete IBM Cognos Connection připojením k portálu IBM Cognos BI a klepnutím na Obsah
IBM Cognos na stránce Uvítání.
2. Klepněte na kartu Veřejné složky.
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3. Zaškrtněte políčko u ukázkového balíku, který chcete odstranit.
4. Klepněte v panelu nástrojů na tlačítko Odstranit a pak na OK.
Chcete-li ukázky znovu použít, musíte je znovu nastavit.
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Zprávy protokolu jsou důležitým diagnostickým nástrojem pro zkoumání chování softwaru IBM®
Cognos® BI. Zprávy protokolu podobně jako chybové zprávy poskytují informace o stavu komponent
a zobrazení důležitých událostí vysoké úrovně. Zprávy protokolu mohou například poskytnout
informace o pokusech spustit a zastavit služby, dokončení zpracování požadavků a indikátorech
závažných chyb. Kontrolní protokoly, které jsou k dispozici v databázi protokolování, poskytují
informace o aktivitách uživatelů a sestav.
Služby IBM Cognos na jednotlivých počítačích posílají informace o chybách a událostech lokálnímu
serveru protokolů. Lokální server protokolů je nainstalován ve složce umístění_c10/logs na všech
počítačích IBM Cognos BI, které obsahují Content Manager nebo komponenty aplikační vrstvy.
Protože server protokolů používá jiný port než ostatní komponenty IBM Cognos BI, pokračuje ve
zpracovávání událostí, i když jsou ostatní služby na lokálním počítači, jako například dispečer,
deaktivovány.
Následující sled prací ukazuje úlohy nezbytné pro přípravu protokolování.

Naplánovat zpracování
zpráv protokolu

❑

Konfigurovat
protokolování

Nastavit protokolování

Při plánování určete konfiguraci protokolování, která je vhodná pro vaše prostředí. Např.
vyhodnoťte různé úložiště zpráv protokolu kromě lokálního souboru protokolu, např. vzdálené
servery protokolů a soubory protokolu, jako je syslog systému UNIX® či Linux® nebo Event
log systému Windows® NT. Databázi můžete posílat také jen informace o kontrolním
protokolování. Zvažte zabezpečení, jako např. dostupné metody pro ochranu souborů protokolu
před selháním systému a neoprávněnou manipulací ze strany uživatelů. Informace o plánování
viz příručka Architecture and Deployment Guide.

❑

Při konfiguraci definujte vlastnosti protokolování po spuštění, jako např. nastavení připojení
k databázím. Pokud hodláte shromažďovat kontrolní protokoly, musíte také vytvořit databázi
protokolování. Je-li nutná zabezpečená komunikace mezi lokálním serverem protokolů a
vzdáleným serverem protokolů, proveďte příslušné změny konfigurace na obou počítačích IBM
Cognos BI. Můžete také aktivovat určité funkce protokolování, jako je protokolování určitého
uživatele. Další informace o konfiguraci protokolování viz příručka Installation and
Configuration Guide.

❑

Při nastavení protokolování určete úroveň detailu protokolů, aby se zprávy zaměřily na
informace, které jsou pro vaši organizaci relevantní. Také je možné nastavit kontrolní sestavy
pro sledování aktivit uživatelů a sestav. Informace o nastavení protokolování viz Příručka
správy a zabezpečení.

Informace o využití zpráv protokolů při řešení problémů a potíží souvisejících s protokolováním
viz sekce Odstraňování problémů Píručky správy a zabezpečení.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Chcete-li nastavit protokolování, postupujte takto:
●

nastavte úrovně protokolování (str. 110)

●

nastavte kontrolní sestavy (str. 111)

●

zobrazte všechny detaily chybových zpráv zabezpečení (str. 117)

●

deaktivujte vytváření souborů výpisu paměti (str. 118)

Problémy lze také diagnostikovat pro určité uživatele. Viz "Použití protokolování k diagnostice
problému pro určitého uživatele" (str. 118).

Zprávy protokolů
Určíte umístění zpráv protokolů a velikost a počet souborů protokolu a zkonfigurujete vlastnosti
serveru protokolů pomocí konfiguračního nástroje. Standardně jsou zprávy protokolů uloženy do
souboru cogserver.log, který se nachází v umístění_c10/logs. Tyto zprávy mohou být rovněž uloženy
do databáze. Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.
Zprávy protokolu slouží pouze k odstraňování problémů. Chcete-li trasovat použití, k tomu slouží
kontrolní sestavy ("Kontrolní sestavy" (str. 111).
Další informace o službě protokolu viz "Dispečery a služby" (str. 140).

Úrovně protokolování
Nastavením úrovně protokolování určujete události a zprávy, které se mají zaznamenat do souboru
protokolu nebo databáze protokolu. Událost je něco, k čemu dojde v prostředí IBM Cognos a co
je dostatečně významné, aby to bylo sledováno, například spuštění nebo zastavení služby.
Pro každou službu dispečera lze nastavit jinou úroveň protokolování. To lze provést pro jednotlivé
dispečery nebo pro všechny dispečery v téže složce. Nastavením odlišných úrovní protokolování
pro různé služby lze snížit objem nepodstatných informací protokolování. Je-li například nutno
vyřešit problém služby dávkové sestavy, lze vybrat úroveň detailního protokolování pouze pro tuto
službu a omezit tak zprávy protokolů na minimum. Daná úroveň protokolování služby platí pro
všechny její komponenty.
Poznámka: Služba protokolu k sobě nemá přiřazeny žádné úrovně protokolování.
V následující tabulce jsou uvedeny detaily, které jsou protokolovány pro každou úroveň
protokolování.

Detaily
Spuštění a vypnutí systému a
služeb, běhové chyby
Správa uživatelského účtu a
použití běhového prostředí
Žádosti o použití
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Detaily

Minimální

Základní

Žádost

Trasování

Úplná

Žádosti o službu a odezvy
Všechny žádosti všem
komponentám včetně hodnot
jejich parametrů
Ostatní dotazy komponentám
IBM® Cognos® (nativní dotaz)
Udržovat výkon systému je možné správou objemu protokolování prováděného serverem. Protože
rozsáhlé protokolování ovlivňuje výkon serveru, zvýšení úrovně protokolování může negativně
ovlivnit výkon softwaru IBM Cognos.
Výchozí hodnota úrovně protokolování je 'Minimální'. Úrovně protokolování Úplná a Trasování
slouží pouze pro účely detailního odstraňování problémů pod vedením oddělení Customer Support.
Mohou totiž podstatně zredukovat serverový výkon.
Používáte-li kontrolní tvorbu sestav, viz "Nastavení kontrolních sestav" (str. 111) pro pokyny k
nastavení úrovně protokolování.

Úrovně ověření sestavy a úrovně protokolování
Nastavením odpovídající úrovně protokolování lze shromažďovat informace o úrovních ověření
sestavy. Zprávy o ověření sestavy mohou být zahrnuty do zpráv systémového protokolu.
Informace o ověření lze využít různými způsoby. Má-li systém obecně špatnou odezvu, je možné
nastavit protokolování na vyšší úroveň. Dodatečné informace mohou pomoci určit, které sestavy
jsou toho příčinou a proč. Jsou-li v protokolech varovné zprávy, může to znamenat, že uživatelé
dostávají problematické výsledky. Vlastníky problémových sestav je možné upozornit.
Existují čtyři úrovně ověření sestavy a pět úrovní protokolování. Následující tabulka uvádí jejich
vzájemný vztah.

Úroveň ověření sestavy

Úroveň protokolování

Chyba

Minimální, Základní

Varování

Žádost

Transformace klíče

Trasování

Informace

Úplná
Čím výše je nastavena úroveň protokolování, tím více se sníží výkon systému. Pro shromažďování
chyb je úroveň obvykle nastavena na 'Minimální' či 'Základní' nebo pro shromažďování chyb a
varování je obvykle nastavena na 'Žádost'.
Informace o sestavách a ověřování sestav viz Uživatelská příručka IBM Cognos Report Studio.
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Protokolování nativního dotazu
Chcete-li vytvořit kontrolní sestavy (str. 111), které obsahují dotazy spuštěné nad zdrojem dat pro
tvorbu sestav, je nutno aktivovat protokolování nativního dotazu. Chcete-li zjistit, jaké druhy
informací uživatelé požadují nebo zda se sestavy spouštějí efektivně, lze použít protokolování
nativního dotazu.
Protokolování nativního dotazu je součástí protokolování úrovně 'Žádost'. Pokud však používáte
kontrolní sestavy, lze aktivovat protokolování nativního dotazu nezávisle na protokolování úrovně
'Žádost', jak je popsáno dále.
Informace o nastavení úrovně protokolování pro kontrolní sestavy viz "Kontrolní sestavy" (str. 111).

Nastavení úrovní protokolování
Nastavením úrovně protokolování určujete události a zprávy, které se mají zaznamenat do souboru
protokolu nebo databáze protokolu. Událost je něco, k čemu dojde v prostředí IBM® Cognos® a
co je dostatečně významné, aby to bylo sledováno, například spuštění nebo zastavení služby.
Používáte-li protokolování za účelem odstraňování problémů, viz "Úrovně protokolování" (str. 108)
pro pokyny k nastavení úrovní protokolování. Používáte-li kontrolní sestavy, viz "Nastavení
kontrolních sestav" (str. 111).
Úrovně protokolování, které jsou nastaveny pro systém, platí pro všechny dispečery a služby. Úrovně
protokolování, které jsou nastaveny na úrovni dispečeru, platí pro všechny služby k tomuto dispečeru
přidružené. Úrovně protokolování, které jsou nastaveny pro jednotlivé služby, platí pro danou
službu u všech dispečerů.
Úrovně protokolování, které jsou nastaveny pro dispečery, potlačí úrovně protokolování, které jsou
nastaveny pro úroveň systému. Úrovně protokolování, které jsou nastaveny pro služby, potlačí
úrovně protokolování, které jsou nastaveny pro dispečery nebo systém.
Pro přístup k funkčnosti IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz
"Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. V levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením klepnutím na šipku zobrazte nabídku
Změnit zobrazení a pak klepněte na Všechny dispečery nebo Služby podle toho, kde chcete
nastavit úrovně protokolování.
5. Klepněte na šipku vedle dané položky a zobrazí se nabídka Akce, potom klepněte na volbu
Nastavit vlastnosti. Chcete-li například nastavit úrovně protokolování pro systém, klepněte na
šipku vedle nabídky Akce.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. V nabídce Kategorie klepněte na volbu Protokolování.
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8. V nabídce Hodnota vyberte požadovanou úroveň protokolování pro danou službu.
9. Je-li pro danou službu k dispozici protokolování nativního dotazu (str. 110) a chcete-li je použít,
zaškrtněte políčko 'kontrolovat nativní dotaz'.
10. Klepněte na OK.

Kontrolní sestavy
Kontrolní sestavy se používají k zobrazení informací z databáze protokolování, které se týkají
aktivity uživatelů a sestav. Můžete je shledat užitečnými např. pro:
●

plánování kapacit,

●

plnění licenčních podmínek,

●

sledování výkonu,

●

zjišťování nevyužitého obsahu.

Informace v této sekci jsou určeny pro pomoc s modelováním databáze kontrolního protokolování
v produktu Framework Manager a s tvorbou sestav založených na datech protokolování. Nejprve
je třeba nastavit kontrolní sestavy (str. 111).
Pro pochopení výhody kontrolních sestav je zřejmě vhodné odkázat na ukázkový model a ukázkové
kontrolní sestavy (str. 112). Informace o schématu databáze pro kontrolní sestavy viz "Datové
schéma zpráv protokolu" (str. 913). Informace o úlohách udržování metrik, jako jsou vymazání
historie kontrol Metric Studio, vymazání kalendářních dat a historie metrik datového úložiště a
vymazání dat historie metrik datového úložiště, viz "Úlohy udržování metrik" (str. 489)

Nastavení kontrolních sestav
Kontrolní sestavy je nutno nastavit dříve, než lze vytvářet kontrolní sestavy nebo používat ukázkové
kontrolní sestavy dodané se softwarem IBM® Cognos®.
❑

Směrování zpráv protokolu do databáze.
Nastavte databázi protokolování a zkonfigurujte zprávy protokolu, které se mají zasílat do
databáze. Další informace o konfiguraci zpráv protokolu viz příručka Installation and
Configuration Guide.
Důležité: Databáze protokolování musí být oddělena od databáze úložiště obsahu.

❑

Nastavení úrovně protokolování pro kontrolní sestavy.
Pro kontrolní tvorbu sestav nastavte úroveň protokolování na Základní (kontrolování
aktivováno) nebo Požadavek. Nastavíte-li úroveň protokolování na Minimální, kontrolování
bude deaktivováno. Úrovně protokolování Úplná a Trasování slouží pouze pro účely detailního
odstraňování problémů pod vedením oddělení Customer Support. Mohou totiž podstatně
zredukovat serverový výkon.
Další informace o úrovních protokolování viz "Nastavení úrovní protokolování" (str. 110).

❑

Aktivace protokolování nativního dotazu (str. 110).
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Ukázkový kontrolní model a kontrolní sestavy
Software IBM® Cognos® obsahuje ukázkový model a ukázkové kontrolní sestavy, které lze použít.

Ukázkový kontrolní model
Software IBM Cognos obsahuje ukázkový kontrolní model ve Framework Manager. Výchozí
umístění je umístění_c10/webcontent/samples/models/Audit/Audit.cpf.

Ukázkové kontrolní sestavy
V následující tabulce je seznam ukázkových kontrolních sestav a popis obsahu každé sestavy.
Výchozí umístění je umístění_c10/webcontent/samples/content/IBM_Cognos_Audit.zip.
Před použitím se musí ukázkové kontrolní sestavy nastavit (str. 115).

Název kontrolní
sestavy

Popis

Historie provádění Vypisuje se historie provádění agentů podle uživatelů a rozsahu dat a času,
agentů podle
součástí je sloupcový graf. Rovněž je uveden celkový počet provedení každého
uživatelů
agenta a celkový počet provedených agentů.
Lze vybrat rozsah dat a času.
Denní výjimky
Zobrazuje se sledování denních výjimek 'průměrný a špatný' z prahových
'průměrný a špatný' hodnot nastavených v IBM Cognos Administration pro všechny služby, které
- všechny služby
používají agenta.
Nastanou-li výjimky 'průměrný a špatný', je odeslán správci e-mail s
připojeným výstupem sestavy.
Chcete-li tuto sestavu řádně spustit, musíte nejprve nastavit prahové hodnoty
v produktu IBM Cognos Administration (viz "Metriky výkonu
systému" (str. 121)). Chcete-li dostat e-mail, musíte zadat účet poštovního
serveru. Další informace viz IBM Cognos Business Intelligence Installation
and Configuration Guide. Další informace o nastavení prahových hodnot v
IBM Cognos Administration viz "Metriky výkonu systému" (str. 121).
Denní výjimky
metriky

Vypisují se denní výjimky metriky pro všechny služby.

Provádění sestav
podle balíků a
sestav

Vypisují se sestavy, které byly spuštěny, a to podle balíků. Pro každou sestavu
je rovněž uveden uživatel, časové razítko a údaj o době provádění v
milisekundách.
Lze vybrat rozsah dat a času, jednoho či více uživatelů, jeden či více balíků a
jednu či více sestav.

112 IBM Cognos Administration

Kapitola 5: Nastavení protokolování

Název kontrolní
sestavy

Popis

Provádění sestav
podle uživatelů

Vypisují se sestavy, které byly spuštěny, a to podle uživatelů a balíků. Pro
každou sestavu je rovněž uvedeno časové razítko a údaj o době provádění v
milisekundách.
Lze vybrat rozsah dat a času, jednoho či více uživatelů, jeden či více balíků a
jednu či více sestav.

Historie provádění Vypisují se sestavy, které byly spuštěny od okamžiku vytvoření databáze
podle uživatelů
protokolování, a to abecedně podle uživatelů, včetně balíku a časového razítka.
Je uveden celkový počet sestav spuštěných každým uživatelem a celkový počet,
kolikrát každý uživatel každou sestavu spustil. Rovněž je uveden celkový
počet sestav, které každý uživatel spustil.
Pro sestavu lze vybrat jednoho či více uživatelů. Po spuštění kontrolní sestavy
lze zvolit, zda se má zobrazit statistika pro konkrétní sestavu nebo pro všechny
sestavy.
Neúspěšná
provedení sestav podle balíků

Vypisují se neúspěšná provedení sestav podle balíků, součástí je výsečový
graf, kde se pro každý balík zobrazuje procento neúspěchu.

Agent zjišťování
neúspěšných
žádostí služeb všechny služby

Zjišťuje se překročení přednastavených prahových hodnot neúspěšných žádostí
služeb.
Správci je zaslán e-mail s informacemi metrik neúspěšných služeb. Sestava
metrik Žádosti služeb - sestava dne je spuštěna.
Chcete-li tuto sestavu řádně spustit, musíte nejprve nastavit prahové hodnoty
v produktu IBM Cognos Administration (viz "Metriky výkonu
systému" (str. 121)). Chcete-li dostat e-mail, musíte zadat účet poštovního
serveru. Další informace viz příručka IBM Cognos BI Installation and
Configuration Guide.

Operace přihlášení Zobrazují se časová razítka a operace přihlášení a odhlášení, a to podle
podle časových
uživatelů.
razítek
Rovněž je uveden celkový počet přihlášení a celkový počet odhlášení pro
každého uživatele.
Pro sestavu lze vybrat časové období a jednoho či více uživatelů.
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Název kontrolní
sestavy

Popis

Operace přihlášení Zobrazují se časová razítka přihlášení a odhlášení podle uživatelů, spolu s
podle jmen
typem dané operace odhlášení.
uživatelů
Je uveden celkový počet přihlášení a celkový počet odhlášení pro každého
uživatele.
Pro sestavu lze vybrat jednoho či více uživatelů.
Výjimky migrace

V sestavě seznamu se zobrazují výjimky pro migrační úlohy.

Operace podle
Zobrazují se operace, které jsou prováděny s cílovými objekty, a to podle
vybraných objektů uživatelů. Je uvedena cesta k cílovému objektu, časové razítko a stav operace.
a uživatelů
Pro sestavu lze vybrat jeden či více objektů nebo jednoho či více uživatelů.
Historie provádění Abecedně se vypisují sestavy spolu s přidruženým balíkem a časovým razítkem
sestav (detailní
pro každé provedení dané sestavy.
sestava)
Rovněž se zobrazuje celkový počet provedení každé sestavy a celkový počet
provedených sestav.
Součástí je rovněž barevně rozlišený výsečový graf, který poskytuje přehled,
jak často jsou sestavy používány.
Historie provádění Vypisují se sestavy, které byly spuštěny od okamžiku vytvoření databáze
sestav (souhrnná
protokolování, a to abecedně včetně časového razítka pro každé spuštění
sestava)
dané sestavy.
Použití sestav

Vypisují se sestavy podle frekvence používání. Pro každou sestavu se od
okamžiku vytvoření databáze protokolování vypisují uživatelé a počet spuštění
sestavy daným uživatelem.
Tato sestava pomůže určit, zda existují některé sestavy, které se nepoužívají.
Pokud ano, můžete je případně odebrat.

Metriky žádostí
Zobrazují se procenta úspěšných a neúspěšných žádostí služeb IBM Cognos
služeb - sestava dne pro aktuální den. Obsahuje sloupcový graf.
Uživatelské relace - Zobrazují se datum a čas přihlášení nestandardně ukončených uživatelských
nestandardní
relací. Rovněž je uveden celkový počet ukončení relací pro každé datum.
ukončení
Lze vybrat rozsah dat a času.
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Název kontrolní
sestavy

Popis

Uživatelské relace - Zobrazují se podrobnosti relace včetně času přihlášení, času odhlášení, operace
detaily
odhlášení a trvání relace.
Rovněž je uveden celkový čas relací pro každého uživatele a celkový čas relací
všech uživatelů.
Lze vybrat rozsah dat a času a jednoho či více uživatelů.
Uživatelské relace - V této kontrolní sestavě se zobrazuje sloupcový graf chyb přihlášení za
graf chyb přihlášení posledních 30 dnů.
za posledních 30
dnů
Uživatelské relace - V této kontrolní sestavě se zobrazuje průměrné trvání relace podle uživatelů.
souhrn
Rovněž je zobrazeno celkové průměrné trvání relace podle uživatelů.
Lze vybrat rozsah dat a času a jednoho či více uživatelů.
Zobrazení sestav
podle balíků a
sestav

V této kontrolní sestavě se vypisují uživatelé a časová razítka pro sestavy ze
zvoleného balíku.
Lze vybrat rozsah dat a času, jednoho či více uživatelů a jednu či více sestav.

Nastavení ukázkových kontrolních sestav
Před použitím se musí ukázkové kontrolní sestavy nastavit. Před zahájením viz "Nastavení
kontrolních sestav" (str. 111)
❑

Vytvořte připojení zdroje dat k databázi protokolování. Databáze protokolování a zdroj dat v
IBM® Cognos® Connection musí mít název Audit.
Postupujte takto "Přidání nebo úprava připojení zdroje dat" (str. 232). Jako název zdroje dat a
název databáze zadejte název Audit. Ověřte, že připojení pracuje.

❑

K vytvoření nového zdroje dat s názvem url_xml a použití odkazu URL jako řetězce připojení
použijte "Nastavení ukázkové kontrolní sestavy Použití sestav" (str. 116). Tento zdroj dat je
použit pouze kontrolní sestavou Použití sestav.

❑

Importujte ukázkové kontrolní sestavy.
Soubor IBM_Cognos_Audit.zip je součástí instalace a nachází se v umístění_c10/webcontent/
samples/content.
Zkopírujte tento soubor do umístění_c10/deployment a poté postupujte podle "Import
ukázek" (str. 99), volba IBM_Cognos_Audit. V seznamu obsahu veřejných složek zaškrtněte
políčko Kontrola.
Kontrolní sestavy se nacházejí v oblasti Veřejné složky produktu IBM Cognos Connection.

❑

Spusťte ukázkové kontrolní sestavy.
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Tip: V IBM Cognos Connection klepněte na Veřejné složky, klepněte na Kontrola a klepněte
na kontrolní sestavu, kterou chcete spustit.
V závislosti na zvolené kontrolní sestavě budete vyzváni k zadání kritérií sestavy.

Nastavení ukázkové kontrolní sestavy Použití sestav
Kontrolní sestava Použití sestav vypisuje sestavy podle frekvence používání. Před použitím je ji
nutno nastavit.

Postup
1. Používáte-li výchozí aplikační server (Tomcat), který je poskytován se softwarem IBM® Cognos®
Business Intelligence, otevřete v textovém editoru soubor web.xml ve složce umístění_c10/
webapps/p2pd/WEB-INF a přidejte následující fragment XML:
<servlet>
<servlet-name>DSServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.
cognos.demo.DSServlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping>
<servlet-name>DSServlet</servlet-name>
<url-pattern>/cognos/DSServlet.jsp</
url-pattern> </servlet-mapping>

Povšimněte si, že hodnotu url-pattern můžete jakkoli zvolit.
2. Používáte-li jiný aplikační server než Tomcat nebo jsou-li Content Manager a Application Tier
Components nainstalovány v oddělených umístěních, přidejte fragment XML z kroku 1 do
těchto souborů:
●

umístění_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\web.xml.noCM

●

umístění_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\web.xml.withCM

3. Není-li v systému adresář umístění_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/com/cognos/demo,
vytvořte jej.
4. Zkopírujte soubor build.bat v systému Microsoft® Windows® nebo build.sh v systému UNIX®,
který se nachází v umístění_c10/webapps/Audit, do umístění_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/
classes/com/cognos/demo.
Upravte soubor sestavení tak, aby definice JAVA_HOME ukazovala na JDK a definice
CRN_HOME ukazovala na umístění IBM Cognos.
5. Pokud tam ještě není, zkopírujte soubor DSServlet.java z adresáře umístění_c10/webapps/Audit
do umístění_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/com/cognos/demo.
6. V souboru DSServlet.java proveďte jeden z těchto kroků:
●

Povolíte-li anonymní přihlášení, označte jako komentář tento řádek: binding.logon(...)

●

Nepovolíte-li anonymní přihlášení, zkontrolujte, zda uživatelské jméno, heslo a prostor
jmen jsou správné a zrušte označení jako komentář u tohoto řádku: binding.logon(...)

7. Na výzvě příkazového řádku spusťte build.bat nebo build.sh z umístění_c10/webapps/p2pd/
WEB-INF/classes/com/cognos/demo.
8. Restartujte software IBM Cognos a otevřete IBM Cognos Connection.
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9. Používáte-li jiný aplikační server než Tomcat, znovu sestavte aplikační soubor a pak opět
nasaďte IBM Cognos BI na aplikační server.
Pokyny viz příručka Installation and Configuration Guide.
10. Vytvořte připojení zdroje dat XML takto:
●

V pravém horním rohu portálu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.

●

Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Nový zdroj dat.

●

Jako Název zadejte url_xml.

●

Klepněte na Další.

●

Jako Typ vyberte XML.

●

Klepněte na Další.

●

Do pole Řetězec připojení zadejte řetězec připojení. Používáte-li výchozí hodnoty, řetězec
připojení je http://localhost:9300/p2pd/cognos/DSServlet.jsp.

●

Klepněte na OK.

Zobrazit kompletní detaily bezpečných chybových zpráv
Některé chybové zprávy IBM® Cognos® mohou obsahovat citlivé informace, např. názvy serverů.
Ve výchozím stavu IBM Cognos Application Firewall je možnost 'bezpečné chybové zprávy'
aktivována. Uživatelům jsou prezentovány informace, které pouze indikují, že došlo k chybě. Další
informace viz "Filtrování chybových zpráv" (str. 267).
Máte-li příslušná oprávnění, můžete načíst kompletní detaily chyb, které mohou obsahovat citlivé
informace.
Další případně vhodné informace viz (str. 108).

Postup pro načtení kompletních detailů chyb
1. Najděte ID kódu chyby v chybové zprávě uživatele. V následující zprávě je kód chyby
secureErrorID:2004-05-25-15:44:11.296-#9:
Došlo k chybě. Obraťte se na správce. Úplná chyba byla CAF zaprotokolována s identifikátorem
SecureErrorID:2004-05-25-15:44:11.296-#9
2. V textovém editoru otevřete soubor cogserver.log.
Tento soubor se nachází v umístění_c10/logs.
3. Vyhledejte ID chybového kódu pro vyhledání příslušné chybové zprávy.
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Deaktivovat vytváření souborů výpisu paměti
Soubory výpisu paměti jsou vytvářeny při výskytu vážného problému, např. když není ošetřena
výjimka nebo když je proces IBM® Cognos® nestandardně ukončen. Protože jsou soubory výpisu
paměti velké a nový soubor je vytvářen pokaždé, když se problém opakuje, lze je popřípadě
deaktivovat. Pokud se vyskytnou problémy, které soubory výpisu paměti vyžadují, lze soubory
výpisu paměti opět aktivovat.
Nastane-li takový problém, obdržíte tuto chybovou zprávu: Report Server not responding.
Ihned nahlédněte do části Odstraňování problémů v Příručce správy a zabezpečení.
Nejsou-li třeba k odstraňování problémů, lze případně odstranit jakékoli stávající soubory výpisu
paměti z adresáře \bin v instalaci serveru IBM Cognos. V prostředí Microsoft® Windows® mají
soubory výpisu paměti příponu .dmp a název souboru processID.dmp, např. BIBusTKServerMain_
seh_3524_3208.dmp. V prostředí UNIX® mají soubory název core. V prostředí Linux® mají soubory
název core.processID.
V některých sestaveních IBM Cognos pro zálohování typu hot-site je tvorba souborů výpisu
automaticky aktivována. Konfigurační soubor, který toto řídí, je odlišný pro IBM Cognos 8.1 MR1
a novější verze produktu. Při přechodu na vyšší verzi nejsou konfigurační nastavení přepsána.

Postup vypnutí tvorby souborů výpisu paměti pro IBM Cognos BI MR1
1. Na serveru s instalací IBM Cognos BI otevřete soubor rsvpproperties.xml z adresáře
umístění_c10\configuration.
2. Změňte vlastnost Win32StructuredExceptionHandling na 0 (nulu), aby vypadala takto
<property>Win32StructuredExceptionHandling</property>
<value type="long">0</value>

3. Uložte soubor.

Postup vypnutí tvorby souborů výpisu paměti pro IBM Cognos BI MR2 a novější verze
1. Na serveru s instalací IBM Cognos BI otevřete soubor cclWin32SEHConfig.xml z adresáře
umístění_c10\configuration.
2. V prvku konfigurace změňte hodnotu nastavení proměnné prostředí na 0 (nulu), aby vypadala
takto
<env_var name="CCL_HWE_ABORT" value="0"/>

3. Uložte soubor.

Použití protokolování k diagnostice problému pro určitého
uživatele
Protokoly lze použít k diagnostice problému, k němuž dochází u jednoho či více určitých uživatelů.
Protokolování dočasně nastavíte pouze pro tyto určené uživatele. Po vyřešení problému deaktivujete
protokolování určitého uživatele a obnovíte normální protokolování bez narušení stávajících
protokolovacích nastavení.
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Protokolování pro určité uživatele aktivujete či deaktivujete pomocí služby Remote Process pro
JavaTM Management Extensions (JMX) - jde o technologii, která poskytuje nástroje ke správě a
sledování aplikací nebo sítí orientovaných na služby. Ke službě JMX Remote Process se připojíte
pomocí spustitelného souboru jconsole, který je dodáván se sadou Java JDK. Výstup protokolování
pro určité uživatele je standardně ukládán v adresáři umístění_c10\logs.
Nejprve musíte aktivovat protokolování pro určité uživatele pro IBM® Cognos® Business Intelligence.
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration a dokončení tipu v níže uvedeném kroku 4
musíte mít potřebná oprávnění. Viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup aktivace protokolování pro uživatele
1. Ověřte, že je aktivováno protokolování pro určité uživatele, viz příručka Installation and
Configuration Guide.
2. Pro připojení ke službě JMX Remote Process spusťte soubor jconsole a zadejte následující
informace:
●

odkaz URL pro připojení k datům
Například
service:jmx:rmi://server_Content_
Manager/jndi/rmi://sledovací_server:<portJMX>/proxyserver
kde portJMX je hodnota z pole Externí port JMX v IBM Cognos Configuration a server_
Content_Manager a sledovací_server jsou názvy počítačů. Nepoužívejte localhost ani při
lokálním připojení.

●

uživatelské ID a heslo pro zabezpečení připojení
Zadejte hodnoty z pole Externí přihlašovací údaje JMX v IBM Cognos Configuration.

3. V okně připojení serveru vzdáleného procesu rozbalte com.cognos, Metrics, camAsyncAA,
http://název_serveru_c10:port/p2pd a vyberte uzel Operations.
4. Zkopírujete uživatelské CAMID do pole enableDyeTrace a klepněte na tlačítko enableDyeTrace.
Tip: V IBM Cognos Administration lze najít CAMID provedením tohoto postupu:
●

Klepněte na kartu Zabezpečení a pak na Uživatelé, skupiny a role.

●

Klepněte na Nastavit vlastnosti pro uživatele a pak na Zobrazit vyhledávací cestu, ID a
odkaz URL

5. Přejděte zpět na Attributes a zobrazte obsah nastavení DyeTracedUsers pro ověření, že jste
uživatele nastavili správně (volitelné).
6. Spuštění protokolování pro určitého uživatele:
●

Pomocí textového editoru otevřete soubor ipfclientconfig.xml.template v
umístění_c10/configuration/.
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●

Změňte hodnoty portu na zkonfigurovaný port serveru protokolů a přidejte řádek
<appender-ref ref="DyeTraceOutput"/> do značky <category name="Audit"...>.

●

Uložte soubor jako ipfclientconfig.xml.

Tip: Chcete-li se vyhnout nepřehlednému počtu indikací, můžete změnit komponenty a dílčí
komponenty, které protokolují indikace. Zároveň si všimněte, že lze obdržet některé indikace,
které nejsou určeny pro určeného uživatele, jako je spouštění produktu.
Výstup je ukládán v souboru umístění_c10\logs\dyetrace_output.log. Protokolovány jsou pouze
akce určeného uživatele. Zahájení protokolování určitého uživatele může trvat až 30 sekund.

Postup deaktivace protokolování pro určitého uživatele
●

Odstraňte vytvořený soubor ipfclientconfig.xml, viz "Postup aktivace protokolování pro
uživatele" (str. 119).

Dojde k obnovení normálního protokolování všech uživatelů. Zastavení protokolování určitého
uživatele může trvat až 30 sekund.
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Pomocí metrik v IBM Cognos Administration lze monitorovat výkon systému, díky čemuž můžete
rychle diagnostikovat a řešit problémy. Chcete například vědět, zda je ve frontě více než 50 položek
nebo zda nějaká položka čeká ve frontě delší než stanovenou dobu.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration"Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285)
musíte mít nezbytná oprávnění.
Pomocí metrik můžete vyhodnocovat stav systému jako celku včetně stavu jednotlivých serverů,
dispečerů a služeb (str. 122). Můžete zobrazovat atributy pro jednotlivá skóre metrik, nastavovat
prahové hodnoty (str. 135) sloužící k výpočtu skóre metrik (str. 135) a resetovat metriky (str. 137).
Pokud byla krychle PowerCube přestavěna, zřejmě budete chtít obnovit připojení služby sestav
(str. 137).
Můžete rovněž provádět úkoly typu spouštění a zastavování dispečerů nebo služeb (str. 144) či rušení
registrace dispečerů (str. 147).
K analýze dlouhodobého výkonu a využití lze použít soubory protokolu (str. 107).
Můžete vytvořit soubor výpisu metriky pro účely odstraňování problémů "Soubor výpisu
metrik" (str. 681).

Jak jsou metrická data odečítána
Data pro metriky jsou odečítána různými způsoby v závislosti na typu změny metriky, časovém
rozsahu a času odečtu přiřazeném k metrice. Informace o tom, jak se uvedená kritéria týkají
jednotlivých metrik, viz "Metriky systému" (str. 122).

Typ změny metriky
Hodnota zobrazovaná pro metriku závisí na typu změny, jak je uvedeno v následující tabulce.

Typ změny

Popis

Čítač

Hodnota je součtem, který se s každou změnou zvyšuje. Typem změny čítač je například počet
požadavků.

Měřidlo

Hodnota se může v závislosti na událostech v průběhu času zvyšovat nebo snižovat. Typem změny
měřidlo je například počet procesů spuštěných v jakoukoli dobu.

Časový rozsah metriky
Interval, v jakém je hodnota metriky odečítána, se liší dle metrik, jak je uvedeno v následující
tabulce.
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Časový rozsah

Popis

Bod v čase

Hodnota je odečtena v určitém bodu v čase, například když resetujete skupinu metrik nebo
restartujete službu

Od resetu

Hodnota je odečítána v intervalu od posledního resetu metriky

Čas odečtu metriky
Čas, kdy je hodnota metriky odečtena, se liší dle metrik, jak je uvedeno v následující tabulce.

Čas odečtu

Popis

Při změně

Hodnota je odečtena při výskytu změny, například když se změní počet požadavků

Na vyžádání

Hodnota je odečtena tehdy, když vyberete novou položku v podokně Záznam s vyhodnocením
(str. 133) nebo resetujete skupinu metrik (str. 137)

Neznámý

Čas odečtu není znám

Metriky systému
Je k dispozici široká škála metrik, které vám pomohou monitorovat výkon instalace softwaru IBM®
Cognos®. Jsou uvedeny v následující tabulce společně s typem položky, které se týkají, popisem a
přidruženým typem změny, časovým rozsahem a časem odečtu (str. 121).
Některé metriky jsou resetovány při restartu služby. Určité metriky můžete také resetovat ručně
(str. 137).
Na úrovních systému a serveru obsahují metriky všechny přidružené dispečery. Na úrovni dispečeru
obsahují metriky všechny přidružené služby. V případě skupin serverů metriky existují pro všechny
dispečery ve skupině.

Metriky relací
Metriky relací můžete používat k monitorování uživatelských relací. To je vhodné k monitorování
trendů v systému, jako jsou například modely využití dle denní doby a dnů v týdnu. Metriky relací
jsou rovněž užitečné pro porozumění kontextu dalších metrik. Je-li např. počet relací mimořádně
vysoký, příčinou může být, že metriky délky fronty (str. 123) jsou větší než obvykle.
K dispozici jsou následující metriky relace:
●

Počet relací
Určuje počet právě aktivních uživatelských relací.

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Bod v čase

Na vyžádání
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●

Nejvyšší dosažený počet relací
Určuje maximální počet aktivních uživatelských relací od posledního resetu.

●

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Nejnižší dosažený počet relací
Určuje minimální počet aktivních uživatelských relací od posledního resetu.

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Metriky fronty
Metriky fronty můžete použít ke zjištění, zda se systém dokáže vypořádat s požadavky. Jsou-li např.
požadavky ve frontě příliš dlouho, zřejmě nemáte dostatek prostředků ke zpracování této zátěže.
Metriky fronty jsou k dispozici pro služby používající fronty, jako jsou služba sestavy a služba dat
sestavy.
Na úrovni systému jsou metriky fronty k dispozici pro následující položky:
●

Úkol
Fronta úkolů obsahuje metriky související s interní frontou používanou všemi službami správy
událostí.

●

Úloha
Fronta úloh obsahuje metriky související s interní frontou používanou všemi službami monitoru.
Tato fronta obsahuje úlohy, než jsou úspěšně dokončeny.

●

SMTP
Fronta SMTP obsahuje metriky související s interní frontou používanou všemi službami doručení.
Tato fronta obsahuje emaily, než jsou odeslány.

Některé metriky dostupné pro tyto skupiny metrik fronty musejí být aktivovány, aby se zobrazovaly.
Další informace viz "Aktivace metrik fronty úkolů, SMTP a úloh" (str. 197).
K dispozici jsou následující metriky fronty:
●

Latence
Určuje průměrnou dobu, po kterou byly požadavky ve frontě (v sekundách).

Příručka administrace a zabezpečení 123

Kapitola 6: Metriky výkonu systému

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Čítač

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Služba

●

Počet požadavků ve frontě
Určuje počet požadavků, které prošly frontou.

Server/skupina serverů
Služba

●

Délka fronty
Určuje aktuální počet položek ve frontě.

Položka

Typ změny Časový rozsah

Systém

Měřidlo

Bod v čase

Čas odečtu
Na vyžádání

Server/skupina serverů
Služba

●

Nejvyšší dosažená délka fronty
Určuje maximální počet položek ve frontě od posledního resetu.

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Služba

●

Nejnižší dosažená délka fronty
Určuje minimální počet položek ve frontě od posledního resetu.
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Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Služba

●

Čas ve frontě
Určuje úhrnnou dobu, po kterou požadavky byly ve frontě (ve dnech, hodinách, minutách a
sekundách).

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Čítač

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Služba

●

Nevyšší dosažená doba ve frontě
Určuje maximální dobu, po kterou požadavek čekal ve frontě (ve dnech, hodinách, minutách
a sekundách).

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Služba

●

Nejnižší dosažená doba ve frontě
Určuje minimální dobu, po kterou požadavek čekal ve frontě (ve dnech, hodinách, minutách
a sekundách).

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Služba

Metriky JVM
Metriky JVM můžete použít k monitorování prostředí Java™ Virtual Machine a přiřazené velikosti
haldy, která určuje množství aktuálně používané paměti. Je-li např. dispečer spuštěn dlouhou dobu
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a využití haldy je vysoké, zřejmě budete chtít restartovat tento dispečer. Metrika maximální velikosti
haldy informuje o tom, zda bylo pro JVM alokováno dostatečné množství paměti na základě
dostupné hardwarové paměti. Aktuální velikost haldy ve vztahu k maximální velikosti haldy
vypovídá o tom, zda je používána dostupná paměť. Pokud se aktuální velikost haldy blíží maximální
velikosti haldy, může být vhodné upravit nastavení ladění (str. 164), abyste omezili zátěž v konkrétním
prostředí JVM. Aktuální velikost haldy se může značně lišit v závislosti na aktuální zátěži systému.
K dispozici jsou následující metriky JVM:
●

Aktuální velikost haldy (v bajtech)
Určuje aktuální velikost haldy JVM (v bajtech).

●

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Dispečer

Měřidlo

Bod v čase

Na vyžádání

Zpočátku požadovaná velikost haldy (v bajtech)
Určuje počáteční množství paměti, které JVM vyžaduje při spuštění od operačního systému (v
bajtech).

●

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Dispečer

Měřidlo

Bod v čase

Na vyžádání

Maximální velikost haldy (v bajtech)
Určuje maximální množství paměti, kterou může JVM použít (v bajtech).

●

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Dispečer

Měřidlo

Bod v čase

Na vyžádání

Doba činnosti
Doba, po kterou je prostředí JVM spuštěno (ve dnech, hodinách, minutách a sekundách).
Na úrovních systému, serveru a skupin serverů se jedná o nejvyšší hodnotu ze všech přidružených
dispečerů.

Položka

Typ změny Časový rozsah Čas odečtu

Systém

Čítač

Server/skupina serverů
Dispečer

●

Potvrzená velikost haldy
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Určuje garantovaný objem paměti, který bude dostupný pro JVM (v bajtech).

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Dispečer

Měřidlo

Bod v čase

Na vyžádání

Metriky požadavků
Metriky požadavků můžete použít k monitorování objemu požadavků, provozního stavu služeb,
časů odezvy a časů zpracování. Obecné metriky požadavků zahrnují data pro všechny služby a
představují sjednocení metrik pro všechny dispečery. Metriky požadavků specifické pro službu
zahrnují pouze data pro danou službu.
Na úrovních systému, serveru a skupin serverů metriky obsahují data ze všech přidružených dispečerů.
Na úrovni dispečeru obsahují metriky všechny přidružené služby.
K dispozici jsou následující metriky požadavku:
●

Aktuální čas
Určuje aktuální datum a čas použitý službou k interpretaci časových hodnot.
Použijte pouze v případě, že služba nedisponuje mechanismem synchronizace hodin.

●

Položka

Typ změny

Časový rozsah

Čas odečtu

Služba

Čítač

Bod v čase

Na vyžádání

Poslední doba odezvy
Určuje dobu zpracování nejaktuálnějšího úspěšného či neúspěšného požadavku (ve dnech,
hodinách, minutách a sekundách).

Položka

Typ změny

Časový
rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Bod v čase

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Počet neúspěšných požadavků
Určuje počet požadavků služby, které se nezdařily (byla vrácena chyba).
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Položka

Typ změny Časový rozsah Čas odečtu

Systém

Čítač

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Počet zpracovaných požadavků
Určuje počet zpracovaných požadavků.

Položka

Typ změny Časový rozsah Čas odečtu

Systém

Čítač

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Počet úspěšných požadavků
Určuje počet požadavků služby, které byly úspěšné (nebyla vrácena žádná chyba).

Položka

Typ změny Časový rozsah Čas odečtu

Systém

Čítač

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Procento neúspěšných požadavků
Určuje procento zpracovaných požadavků, které se nezdařily.

Položka

Typ změny

Časový
rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba
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●

Procento úspěšných požadavků
Určuje procento zpracovaných požadavků, které byly úspěšné.

Položka

Typ změny

Časový
rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Nejvyšší dosažená doba odezvy
Určuje maximální dobu potřebnou ke zpracování úspěšného či neúspěšného požadavku (ve
dnech, hodinách, minutách a sekundách).

Položka

Typ změny

Časový
rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Nejnižší dosažená doba odezvy
Určuje minimální dobu potřebnou ke zpracování úspěšného či neúspěšného požadavku (ve
dnech, hodinách, minutách a sekundách).

Položka

Typ změny

Časový
rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Sekund na úspěšný požadavek
Určuje průměrnou dobu potřebnou ke zpracování úspěšného požadavku (v sekundách).
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Položka

Typ změny

Časový
rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Doba obsluhy
Určuje dobu potřebnou ke zpracování všech požadavků (ve dnech, hodinách, minutách a
sekundách).

Položka

Čas změny Časový rozsah Čas odečtu

Systém

Čítač

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Doba obsluhy neúspěšných požadavků
Určuje dobu potřebnou ke zpracování všech neúspěšných požadavků (ve dnech, hodinách,
minutách a sekundách).

Položka

Čas změny Časový rozsah Čas odečtu

Systém

Čítač

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Doba obsluhy úspěšných požadavků
Určuje dobu potřebnou ke zpracování všech úspěšných požadavků (ve dnech, hodinách, minutách
a sekundách).
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Položka

Typ změny Časový rozsah Čas odečtu

Systém

Čítač

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

●

Úspěšných požadavků za minutu
Určuje průměrný počet úspěšných požadavků zpracovaných za jednu minutu.

Položka

Typ změny

Časový
rozsah

Čas odečtu

Systém

Měřidlo

Od resetu

Při změně

Server/skupina serverů
Dispečer
Služba

Metriky procesů pro službu sestavy či dávkové sestavy a službu metadat
Pro službu sestavy či dávkové sestavy a službu metadat jsou k dispozici následující metriky procesů:
●

Počet procesů
Určuje počet aktuálně spuštěných procesů.

Položka

Typ změny Časový
rozsah

Systém

Měřidlo

Bod v čase

Čas odečtu

Na vyžádání

Server/skupina serverů
Služba sestavy a Služba dávkové sestavy
Služba Metadata

●

Počet zkonfigurovaných procesů
Určuje stejnou hodnotu, která byla zkonfigurována pro následující vlastnosti ovlivněných služeb:
●

"Maximální počet procesů pro [název_služby] ve špičce"

●

"Maximální počet procesů pro [název_služby] mimo špičku", aby byl nevýchozí hodnotou

Tuto hodnotu nelze resetovat.
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Položka

Typ změny Časový
rozsah

Systém

Měřidlo

Bod v čase

Čas odečtu

Na vyžádání

Server/skupina serverů
Služba sestavy a Služba dávkové sestavy
Služba Metadata

●

Nejvyšší dosažený počet procesů
V případě systému, serveru a skupiny serverů je určen součet všech metrik Nejvyšší dosažený
počet procesů pro všechny přiřazené prostředky.
V případě služeb je určen maximální počet procesů služby sestavy spuštěných v daném okamžiku
od posledního resetu.

Položka

Typ změny Časový
rozsah

Čas
odečtu

Systém

Měřidlo

Při změně

Od resetu

Server/skupina serverů
Služba sestavy a Služba dávkové sestavy
Služba Metadata

●

Nejnižší dosažený počet procesů
V případě systému, serveru a skupiny serverů je určen součet všech metrik Nejnižší dosažený
počet procesů pro všechny přiřazené prostředky.
V případě služeb je určen minimální počet procesů služby sestavy spuštěných v daném okamžiku
od posledního resetu.

Položka

Typ změny Časový
rozsah

Čas
odečtu

Systém

Měřidlo

Při změně

Server/skupina serverů
Služba sestavy a Služba dávkové sestavy
Služba Metadata

132 IBM Cognos Administration

Od resetu

Kapitola 6: Metriky výkonu systému

Podokna stavové stránky Systém
Stránka Systém má tři podokna, která slouží k vyhodnocování stavu systému: Záznam s
vyhodnocením, Metriky a Nastavení. Každé podokno lze samostatně aktualizovat.
Některé sloupce můžete klepnutím na nadpis seřadit. Při výchozím nastavení jsou sloupce řazeny
vzestupně. Chcete-li řadit vzestupně, klepněte jednou. Chcete-li řadit sestupně, klepněte znovu.
Chcete-li se vrátit k výchozímu řazení, klepněte potřetí.

Podokno Záznam s vyhodnocením
V podokně Záznam s vyhodnocením jsou uvedeny položky: systém, servery, skupiny serverů,
dispečery a služby. U každé položky je zobrazeno skóre metriky a provozní stav, takže můžete
vyhodnotit výkon systému (str. 134).
Každé skóre metriky je reprezentováno jednou z následujících ikon:
●

zelené kolečko znamená dobré

●

žlutý kosočtverec znamená průměrné

●

červený čtvereček znamená špatné

Než se zobrazí skóre metrik, musíte nastavit prahové hodnoty metrik (str. 135).
Pokud je služba v IBM® Cognos® Configuration deaktivována, není uvedena.
Skóre metriky každé položky je dáno výkonem jednotlivých podřízených položek. Stav zobrazený
u každé položky představuje nejnižší stav podřízených položek. Jsou-li např. všechny metriky pro
dispečer dobré, ale jedna služba u daného dispečeru má špatnou metriku, skóre metriky zobrazované
pro tento dispečer je špatné.
Stavy mohou být následující:
●

Dostupný, pokud jsou všechny komponenty dostupné.

●

Částečně dostupný, pokud je aspoň jedna komponenta dostupná a aspoň jedna komponenta je
nedostupná nebo částečně nedostupná.

●

Nedostupný, pokud jsou všechny komponenty nedostupné.

Nabídka Akce skupiny umožňuje provádět funkce, jako je spouštění a zastavování dispečerů nebo
služeb (str. 144), rušení registrace dispečerů (str. 147) či testování dispečerů (str. 153). Ke každé položce
je rovněž přiřazena nabídka Akce, ke které lze přistupovat klepnutím na šipku vedle položky.
Pomocí podokna Záznam s vyhodnocením můžete přejít k položce, kterou chcete zobrazit.
Požadované zobrazení můžete vybrat z nabídky Změnit zobrazení v levém horním rohu. Klepnutím
na položky je vyberte a zobrazte další úroveň položek. Chcete-li např. zobrazit přidružené dispečery,
klepněte na server, a chcete-li vidět přidružené služby, klepněte na dispečer.
Podokno Záznam s vyhodnocením můžete maximalizovat, abyste viděli konsolidované zobrazení
informací obsažených v tomto podokně a důležité metriky z podokna Metriky. Konsolidované
zobrazení obsahuje následující informace:
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●

Pro servery a skupiny serverů: skóre metrik, provozní stav, doba činnosti, doba obsluhy, počet
zpracovaných požadavků a procento úspěšných požadavků.

●

Pro dispečery: skóre metrik, provozní stav, počet procesů, doba obsluhy, aktuální velikost haldy
(v bajtech), počet zpracovaných požadavků a procento úspěšných požadavků.

●

Pro služby tyto informace závisejí na dané službě.

Podokno Metriky
Podokno Metriky zobrazuje metriky pro vybranou položku. Skupiny metrik můžete rozbalit a
zobrazit tak skóre a hodnoty jednotlivých metrik. Každou skupinu metrik lze samostatně resetovat
(str. 137).
Metriky, které chcete zobrazit, lze vybrat klepnutím na zaškrtávací políčko v horní části podokna.
Standardně jsou zobrazeny všechny metriky. Metriky bez skóre metriky obsahují metriky, pro které
nelze nastavit prahové hodnoty, a metriky, pro které prahové hodnoty ještě nebyly nastaveny. Ve
druhém případě musíte metriky předtím, než je budete moci nastavit, zobrazit klepnutím na
zaškrtávací políčko Žádné skóre metriky.

Podokno Nastavení
V podokně Nastavení je nastavení týkající se vybrané položky zobrazeno pouze ke čtení. Pro změnu
nastavení klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

.

Další informace o nastaveních v podokně Nastavení viz "Administrace serveru" (str. 139).

Vyhodnotit výkon systému
Chcete-li vyhodnotit výkon softwaru IBM® Cognos®, můžete zobrazit skóre metrik, která jsou
založena na nastavených prahových hodnotách. Můžete také zobrazit provozní stav komponent
systému.
Než se zobrazí skóre metrik, musíte nastavit prahové hodnoty metrik (str. 135). Pokud dispečery a
služby neposkytují očekávaný výkon, můžete ladit výkon serveru (str. 164). Další informace o
nastaveních protokolování viz "Nastavení protokolování" (str. 107).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
Ikona skóre metriky vedle textu Systém zobrazuje celkový stav systému. Ikona skóre metriky
vedle jednotlivých serverů zobrazuje stav příslušného serveru. V podokně Metriky jsou uvedeny
jednotlivé metriky.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Potom klepněte na požadované zobrazení.
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Zvolíte-li Všechny skupiny serverů, klepnutím na Výchozí skupina serveru zobrazíte dispečery,
které nejsou seskupeny podle serveru.
5. Chcete-li zobrazit metriky pro zobrazenou položku, klepněte na ikonu nalevo od položky.
6. Chcete-li zobrazit podřízené položky zobrazené položky, klepněte na ni.
Tip: Jednotlivá podokna lze obnovit klepnutím na tlačítko Obnovit v daném podokně.
7. Chcete-li zobrazit nebo změnit vlastnosti položky, klepněte na tlačítko nabídky Akce vedle
položky a pak na Nastavit vlastnosti.
8. Chcete-li vidět konsolidované zobrazení, klepněte v podokně Záznam s vyhodnocením na
tlačítko pro maximalizaci.
Tip: Chcete-li se vrátit do předchozího zobrazení, klepněte na tlačítko Obnovit.

Zobrazit atributy pro skóre metriky
Můžete zobrazit čas posledního resetu a aktualizace metriky. Můžete rovněž zobrazit aktuální
nastavení prahové hodnoty pro každé skóre metriky, pro které je prahová hodnota nastavena
(str. 135). U metrik, které jsou odečítány v pravidelných intervalech, můžete také zobrazit časové
období, kterého se hodnota týká.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Potom klepněte na požadované zobrazení.
5. V podokně Metriky rozbalte

skupinu metrik, kterou chcete zobrazit.

6. Zastavte ve sloupci Hodnota v podokně Metriky ukazatel nad hodnotou metriky, kterou chcete
zobrazit.
Zobrazí se název metriky.
7. Chcete-li zobrazit další informace týkající se některých metrikách, klepněte na Další.

Nastavit prahové hodnoty pro metriku
Můžete nastavit prahové hodnoty, které jsou používány pro některá skóre metrik. Přípustné prahové
hodnoty závisejí na operačním prostředí. Když je překročena prahová hodnota, změní se stav skóre
metriky.
Určíte například, že maximální přijatelná délka fronty je 50 položek. Vyberete Nízké hodnoty jsou
dobré. Horní hodnotu nastavíte na 50, dolní hodnotu na 40. Pokud je ve frontě méně než 40 položek,
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skóre metriky je zelené (dobré). Pokud je ve frontě více než 40 položek, skóre metriky je žluté
(průměrné). Pokud je ve frontě více než 50 položek, skóre metriky je červené (špatné).
Nebo v případě procentuální hodnoty úspěšných požadavků vyberete Vysoké hodnoty jsou dobré.
Horní hodnotu nastavíte na 98, dolní hodnotu na 95. Pokud procentuální hodnota úspěšných
požadavků klesne pod 95 procent, skóre metriky je červené (špatné). Pokud je procentuální hodnota
úspěšných požadavků mezi 95 a 98 procenty, skóre metriky je žluté (průměrné). Pokud procentuální
hodnota úspěšných požadavků zůstane nad 98 procenty, skóre metriky je zelené (dobré).
Změny prahových hodnot se projeví ihned.
Neexistují výchozí prahové hodnoty. Aby se skóre metrik zobrazilo, musíte prahové hodnoty
nastavit.
Chcete-li být upozorněni, když jsou prahové hodnoty překročeny, můžete vytvořit agenta (str. 463).
Ukázkové agenty, které monitorují překročení prahových hodnot v kontrolní databázi a provádějí
v případě zjištění těchto překročení běžné akce, jsou obsaženy v balíku ukázek kontroly.
Záznam do protokolu (str. 107) je proveden za následujících okolností:
●

když jsou překročeny prahové hodnoty metrik

●

když se změní metriky výčtového typu, například provozní stav

Když se hodnoty metriky změní, ale zůstanou ve stejném rozsahu, protokoly nejsou generovány.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Potom klepněte na požadované zobrazení.
5. Pro změnu prahové hodnoty pro metriku v podokně Metriky klepněte na tlačítko Upravit
prahové hodnoty

vedle dané metriky.

6. Klepněte na požadovaný výkonnostní model: Vysoké hodnoty jsou dobré, Střední hodnoty jsou
dobré nebo Nízké hodnoty jsou dobré.
7. Chcete-li určit prahovou hodnotu, klepněte do pole pro prahovou hodnotu a zadejte
požadovanou hodnotu.
8. Klepněte na šipku vedle prahové hodnoty a určete rozsah, do kterého hodnota náleží.
Pokud je například maximální hodnota 50 a vy chcete, aby hodnota 50 náležela do kategorie
"průměrná", nikoli do kategorie "špatná", klepněte na šipku a přesuňte prahovou hodnotu do
kategorie "průměrná".
9. Klepněte na OK.
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Resetovat metriky
Skupinu metrik můžete kdykoli resetovat. Například v případě serveru lze resetovat skupinu metrik
Fronta - služba Sestava. Když resetujete skupinu metrik, jsou resetovány všechny metriky ve skupině.
Některé metriky nelze resetovat. Například metriky JVM nelze resetovat, protože byly po posledním
resetu přepočítány.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Potom klepněte na požadované zobrazení.
5. V podokně Metriky klepněte na tlačítko Resetovat
resetovat.

pro skupinu metrik, kterou chcete

Resetovat metriky pro systém
Můžete resetovat všechny metriky pro systém najednou. Některé metriky nelze resetovat. Například
metriky JVM nelze resetovat, protože byly po posledním resetu přepočítány.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. V podokně Záznam s vyhodnocením klepněte na Akce, Resetovat všechny metriky systému.

Obnovení připojení služby sestav
Pokud byla krychle PowerCube přestavěna, můžete aktualizovat informace o připojení bez vlivu
na aktuální uživatele. Za tím účelem musíte nejprve zaktualizovat informace o připojení do přestavěné
krychle PowerCube a pak obnovit servery sestav k použití přestavěné krychle PowerCube pro nová
připojení. Další informace viz "Rozmístění aktualizovaných krychlí PowerCube" (str. 231).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
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4. Při všech zobrazených serverech zaškrtněte políčka pro požadované servery a z nabídky Akce
skupiny klepněte na Obnovit připojení služby sestav.
Tip: Můžete to také provést z nabídky Akce vedle systému, serverů a dispečerů. Můžete také
klepnout na kartu Konfigurace, klepnout na Dispečery a služby a pak klepnout na tlačítko
Obnovit připojení služby sestav - Konfigurace.
5. Když se zobrazí stránka Zobrazit výsledky, ověřte úspěšnost operace a pak klepněte na Zavřít.
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Lze provádět následující úlohy administrace serveru, jež pomáhají spravovat a udržovat systém
IBM® Cognos® a ladit jeho výkon.
Lze provádět následující úlohy administrace serveru:
●

správa dispečerů a služeb

●

správa služeb Content Manager

●

údržba úložiště obsahu

●

migrace sestav PowerPlay publikovaných do softwaru IBM Cognos BI

●

ladění výkonu serveru

●

ladění připojení Metric Studio

●

správa provádění dotazů

●

aktivace ukládání relace do mezipaměti

●

snížení desetinné přesnosti

●

uložení výstupu sestavy do umístění souboru

●

aktivace usnadněného výstupu sestav pomocí nastavení v rámci celého systému

●

konfigurace řešení původu

●

konfigurace URI pro IBM InfoSphere Business Glossary

●

konfigurace URI objevení spolupráce

●

aktivace metrik úkolu, úlohy a fronty SMTP

●

určení nastavení pro službu lidské úlohy a anotační službu

●

změnit chování filtru dynamického přechodu pro vygenerování filtru pomocí obchodního klíče
členu místo výchozího popisku členu

Měli byste znát komponenty softwaru IBM Cognos a způsob jejich instalace a konfigurace. Pokud
jste servery či komponenty softwaru IBM Cognos nainstalovali na více počítačích, lze všechny
funkce řídit prostřednictvím administrace systému. Informace o prostředí IBM Cognos viz příručky
Installation and Configuration Guide a Architecture and Deployment Guide.
Pro některé úlohy administrace serveru se používá IBM Cognos Administration a jsou nutná nezbytná
oprávnění pro přístup k funkcím administrace "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).
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Dispečery a služby
Dispečer je vstupní bod pro požadavky na služby IBM® Cognos® zasílané branou webového serveru
nebo jiným softwarem. Dispečer zpracovává požadavky na směrování a rozděluje uživatelské
požadavky na různé služby IBM Cognos.
V prostředí IBM Cognos může být více dispečerů. V takových distribuovaných instalacích je
zkonfigurován jeden dispečer pro každou instanci služby Content Manager nebo komponent
aplikační vrstvy, které jsou v prostředí nainstalovány a zkonfigurovány.
Po instalaci a konfiguraci softwaru IBM Cognos je na každém počítači standardně k dispozici jeden
dispečer. Každý dispečer má množinu přidružených služeb, uvedených v následující tabulce.

Služby IBM Cognos
Po instalaci a konfiguraci IBM Cognos BI je na každém počítači standardně k dispozici jeden
dispečer. Každý dispečer má množinu přidružených služeb, uvedených v následující tabulce.

Služba

Účel

Služba agenta

Spouští agenty. Pokud jsou při spuštění agenta
splněny podmínky tohoto agenta, požádá
služba agenta službu monitoru o spuštění úloh.

Anotační služba

Aktivuje přidání komentářů do sestav
prostřednictvím IBM Cognos Dashboard. Tyto
komentáře přetrvají ve všech verzích dané
sestavy.

Služba Dávková sestava

Spravuje požadavky na spuštění sestav na
pozadí a poskytuje výstup za službu monitoru.

Služba mezipaměti Content Manager

Zlepšuje celkový výkon systému a
škálovatelnost Content Manager ukládáním
častých výsledků dotazů do mezipaměti v
každém dispečeru.

Služba Content Manager

●

Provádí funkce manipulace s objekty v
úložišti obsahu, jako například přidání,
doraz, aktualizaci, odstranění, přesun a
kopírování.

●

Provádí funkce správy úložiště obsahu,
jako např. import a export.
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Služba

Účel

Služba přesunu dat

Spravuje provádění úloh přesunu dat v IBM
Cognos BI. Úlohy přesunu dat, např. Builds a
JobStreams, jsou vytvořeny v aplikaci Data
Manager Designer a mohou být publikovány
do systému IBM Cognos BI.

Služba doručení

Odesílá e-maily na externí server SMTP
jménem ostatních služeb, jako např. služby
sestavy, služby úkolu, služby agenta, nebo
služby integrace dat

Služba správy událostí

Vytváří, plánuje a spravuje objekty událostí,
které představují sestavy, úkoly, agenty, údržbu
úložiště obsahu, importy a exporty rozmístění
a metriky

Služba Graphics

Vytváří grafické prvky jménem služby Sestava.
Grafické prvky lze generovat ve 4 různých
formátech: Rastr, Vektor, Microsoft® Excel
XML nebo PDF.

Lidská úloha, služba

Aktivuje tvorbu a správu lidských úloh. Lidská
úloha, jako je schválení sestavy, může být
přiřazena jednotlivcům či skupinám podle
potřeby nebo jakýmkoli jiným službám.

Služba Data indexu

Poskytuje základní fulltextové funkce pro
uložení a načítání termínů a indexovaných
dokumentů souhrnu.

Služba Prohledání indexu

Poskytuje funkce hledání a přechodů včetně
seznamů aliasů a příkladů.

Služba Aktualizace indexu

Poskytuje funkce zápisu, aktualizace,
odstranění a administrace.

Služba úkolu

Spouští úkoly tak, že signalizuje službě
monitoru, aby na pozadí spustila kroky úkolu.
Kroky zahrnují sestavy, jiné úkoly, import,
exporty a podobně.
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Služba

Účel

Služba protokolu

Zaznamenává zprávy protokolu generované
dispečerem a ostatními službami. Službu
protokolu lze nakonfigurovat, aby informace
protokolu zaznamenávala do souboru, do
databáze, na vzdálený serveru protokolů, do
prohlížeče událostí Windows®, nebo do
systémového protokolu systému UNIX®.
Zákazníci nebo Cognos Software Services pak
mohou analyzovat informace protokolu, kam
patří:
●

události zabezpečení

●

informace o chybách systému a aplikací

●

vybrané diagnostické informace

Služba Metadata

Poskytuje podporu pro informace o původu
zobrazené v Cognos Viewer, Report Studio,
Query Studio a Analysis Studio. K informacím
o původu patří informace, jako jsou výrazy
výpočtů a zdrojů dat.

Služba Metric Studio

Poskytuje uživatelské rozhraní Metric Studio
pro monitorování a zadávání informací o
výkonu

Služba migrace

Spravuje migraci z IBM Cognos Series 7 do
systému IBM Cognos BI.

Služba monitoru

●

Spravuje monitorování a provádění úloh,
které jsou naplánované, odeslané k
pozdějšímu provedení, nebo spuštěné jako
úloha na pozadí

●

Přiřadí cílovou službu, která má zpracovat
naplánovanou úlohu. Služba monitoru
může například požádat službu dávkové
sestavy o spuštění sestavy, službu úkolu o
spuštění úkolu, nebo službu agenta o
spuštění agenta.

●

Vytváří objekty historie ve službě Content
Manager a spravuje přepnutí a zotavení
pro provádění položek
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Služba

Účel

Služba plánování konzoly pro správu

Spravuje komunikaci s konzolou Contributor
Administration Console.

Služba plánování dat

Spravuje komunikaci pro tvorbu sestav v
reálném čase z dat plánu aplikace Contributor
v systému IBM Cognos BI.

Služba plánování úkolu

Spravuje komunikaci se subsystémem Serveru
plánování úkolů.

Služba plánování webu

Spravuje komunikaci s doplňky Contributor
Web a Contributor pro uživatele aplikace
Excel.

Služba PowerPlay®

Spravuje požadavky na spuštění sestav Power
Play.

Služba prezentace

●

Transformuje generické odezvy XML z
jiné služby do výstupního formátu, jako
je HTML nebo PDF

●

Poskytuje funkce zobrazení, navigace a
správy v IBM Cognos Connection

Služba Dotaz

Spravuje požadavky dynamických dotazů a
vrací výsledky požadující dávce nebo službě
sestavy.

Služba dat sestavy

Spravuje přenos dat sestavy mezi systémem
IBM Cognos BI a aplikacemi, které tato data
využívají, jako jsou IBM Cognos BI pro
Microsoft Office a IBM Cognos Mobile.

Služba sestavy

Spravuje interaktivní požadavky na spuštění
sestav a poskytuje výstup uživateli v IBM
Cognos Connection nebo aplikaci řady Studio.

Služba systému

Definuje službu kompatibilní s API Business
Intelligence Bus používanou k získání
konfiguračních parametrů IBM Cognos BI pro
celou aplikaci. Také poskytuje metody, které
normalizují a ověřují řetězce národního
prostředí a mapují je na národní prostředí
podporovaná vaší aplikací.
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Lze provádět následující údržbu dispečerů a k nim přidružených služeb:
●

spouštět a zastavovat dispečery a služby

●

aktivovat službu Content Manager

●

odebírat dispečery z prostředí

●

seskupit dispečery v konfiguračních složkách

●

určit rozšířené směrování dispečerů

●

určit mapování bran

●

přejmenovat dispečery

●

testovat dispečery

●

administrovat přepnutí pro více dispečerů

Zastavení a spuštění dispečerů a služeb
Dispečery a služby lze zastavit a spustit manuálně. Pokud služba přestane odpovídat, je třeba ji
zastavit a znovu spustit.
Všechny dispečery a služby lze
●

spustit

●

okamžitě zastavit a odstranit všechny požadavky, které jsou spuštěny nebo ve frontě, aniž by
byly dokončeny

●

zastavit po zpracování spuštěných požadavků a požadavků ve frontě

Všechny dispečery a služby v prostředí IBM® Cognos® lze zastavit či spustit zároveň.
Když spustíte softwaru IBM Cognos pomocí konfiguračního nástroje, spustí se všechny dispečery
a služby, pokud nejsou v konfiguračním nástroji deaktivovány. Další informace viz příručka
Installation and Configuration Guide.
Standardně se všechny služby spustí při restartu počítače, kde jsou nainstalovány.
Zastavení služby zastaví také všechny její procesy. Když zastavíte dispečer, zastaví se všechny jeho
služby. Pokud má pozastavený dispečer aktivní službu Content Manager, nemá přístup nikdo z
uživatelů kromě administrátorů.
Po zastavení je služba ve stavu pozastavená "Metriky výkonu systému" (str. 121).
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
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4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Vyhledejte požadované dispečery nebo služby.
Klepněte na Všechny servery, Všechny skupiny serverů nebo Všechny dispečery. Chcete-li vybrat
službu, zastavte ukazatel myši na položce Služby a klepněte na požadovanou službu.
5. Klepněte na šipku vedle dispečeru nebo služby a vyberte akci, kterou chcete provést.
V závislosti na dispečeru nebo službě můžete provést následující:

Cíl

Akce

Spustit všechny
Při všech zobrazených serverech klepnutím na šipku v pravém horním
dispečery v systému rohu podokna Záznam s vyhodnocením zobrazte nabídku Akce skupiny
a pak klepněte na Spustit dispečery.
Tip: Chcete-li použít akci pouze na některé položky, zaškrtněte políčka
jedné či více položek a pak klepněte na požadovanou akci.
Spustit všechny
dispečery pro
skupinu serverů

Když jsou zobrazené všechny skupiny serverů, klepněte na šipku vedle
skupiny serverů a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Spustit
dispečery.

Spustit všechny
Když jsou zobrazené všechny servery, klepněte na šipku vedle serveru a
dispečery pro server zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Spustit dispečery.
Spustit konkrétní
dispečer

Když jsou zobrazené všechny dispečery, klepněte na šipku vedle dispečeru

Spustit konkrétní
službu

Když jsou zobrazené všechny služby, klepněte na šipku vedle služby a

a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Spustit.

zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Spustit.

Zastavit všechny
Při všech zobrazených serverech klepnutím na šipku v pravém horním
dispečery v systému rohu podokna Záznam s vyhodnocením zobrazte nabídku Akce skupiny
a pak klepněte na Okamžitě zastavit dispečery nebo Zastavit dispečery
po zpracování spuštěných a ve frontě.
Zastavit všechny
dispečery pro
skupinu serverů

Když jsou zobrazené všechny skupiny serverů, klepněte na šipku vedle
skupiny serverů a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci
Okamžitě zastavit dispečery nebo Zastavit dispečery po zpracování
spuštěných a ve frontě.

Zastavit všechny
Když jsou zobrazené všechny servery, klepněte na šipku vedle serveru a
dispečery pro server zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Okamžitě zastavit
dispečery nebo Zastavit dispečery po zpracování spuštěných a ve frontě.
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Cíl

Akce

Zastavit konkrétní Když jsou zobrazené všechny dispečery, klepněte na šipku vedle dispečeru
dispečer
a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Okamžitě zastavit
nebo Zastavit po zpracování spuštěných a ve frontě.
Zastavit konkrétní Když jsou zobrazené všechny služby, klepněte na šipku vedle služby a
službu
zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Okamžitě zastavit nebo
Zastavit po zpracování spuštěných a ve frontě.
Zobrazí se dialogové okno a potvrdí akci.
6. Klepněte na Zavřít.

Aktivace služby Content Manager
Je určena jedna služba Content Manager, která je aktivní od okamžiku spuštění. Všechny ostatní
služby Content Manager jsou spuštěny v pohotovostním režimu . V kterémkoli okamžiku může být
aktivní pouze jediná služba Content Manager.
Službu Content Manager, která je v pohotovostním režimu, lze manuálně aktivovat. Když aktivujete
nějakou službu, přepnou se všechny právě aktivní služby do pohotovostního režimu.
Jako výchozí aktivní službu při spuštění lze určit také službu Content Manager, která je právě v
pohotovostním režimu.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup určení výchozí služby Content Manager
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na volbu Služby a potom na volbu Content Manager.
5. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle služby Content Manager a klepněte na Nastavit jako
výchozí aktivní.
Tip: Akce Nastavit jako výchozí aktivní se v nabídce Akce zobrazuje pouze u služeb Content
Manager, které ještě nejsou výchozí.

Postup aktivace služby Content Manager
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
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4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. V části Služby klepněte na službu Content Manager.
5. Klepněte na šipku vedle služby Content a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci
Spustit.

Odebrání dispečerů z prostředí
Dispečer, který již v prostředí IBM® Cognos® nepotřebujete, můžete odebrat. Chcete-li odebrat
dispečer, musíte jej nejprve zastavit z počítače, kde byl nainstalován. Po zastavení dispečeru musíte
odebrat dispečer z úložiště obsahu tak, že jej odregistrujete v IBM Cognos Administration.
Službu IBM Cognos lze zastavit pomocí IBM Cognos Configuration. Tím také dojde k zastavení
dispečeru. Odstraníte-li dispečer bez předchozího zastavení služby IBM Cognos, bude dispečer
automaticky obnoven do 30 sekund.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos pomocí IBM Cognos Configuration.
Tím také dojde k zastavení dispečeru. Informace o zastavení služby IBM Cognos viz příručka
Installation and Configuration Guide.
2. Spusťte IBM Cognos Connection.
3. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
4. Klepněte na kartu Stav a potom klepněte na možnost Systém.
5. Určete dispečery, jejichž registraci chcete zrušit. Registraci lze zrušit pro všechny dispečery v
systému, všechny dispečery na serveru nebo všechny dispečery ve skupině serverů.
6. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Podle dispečerů, které chcete odregistrovat, klepněte na Všechny servery,
Všechny skupiny serveru nebo Všechny dispečery.

Cíl

Akce

Zrušit registraci všech Při všech zobrazených dispečerech klepnutím na šipku v pravém horním
dispečerů v systému
rohu podokna Záznam s vyhodnocením zobrazte nabídku Akce
skupiny a pak klepněte na Zrušit registraci dispečerů.
Tip: Chcete-li použít akci pouze na některé položky, zaškrtněte políčka
jedné či více položek a pak klepněte na požadovanou akci.
Zrušit registraci všech Když jsou zobrazené všechny servery, klepněte na šipku vedle serveru
dispečerů pro server a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Zrušit registraci
dispečerů.
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Cíl

Akce

Zrušit registraci všech Když jsou zobrazené všechny skupiny serverů, klepněte na šipku vedle
dispečerů pro skupinu dispečeru a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Zrušit
serverů
registraci dispečerů.
Zrušit registraci
Když jsou zobrazené všechny dispečery, klepněte na šipku vedle
konkrétního dispečeru dispečeru a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Zrušit
registraci.
Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení akce.
7. Klepněte na OK.
Informace o dispečeru jsou odebrány z úložiště obsahu.

Seskupení dispečerů v konfiguračních složkách
Konfigurační složky se hodí pro uspořádání dispečerů, pokud vaše instalace obsahuje velký počet
dispečerů. Dispečery lze seskupit, aby stačilo stejná konfigurační nastavení použít jen jednou na
všechny dispečery a služby ve složce.
Když přidáte dispečer do konfigurační složky, automaticky zdědí konfigurační nastavení této složky.
Pokud jste však již změnili výchozí hodnoty tohoto dispečera či služby, budou zachovány změněné
hodnoty.
Když změníte konfigurační nastavení dispečeru nebo konfigurační složky, služby daného dispečeru
a všechny podřízené položky dané složky automatiky získají nové hodnoty. Pokud však změníte
hodnoty služeb, jsou změněné hodnoty zachovány.
Novou konfigurační složku lze vytvořit v kořenovém adresáři Konfigurační oblasti nebo v již
existující konfigurační složce.

Tipy
●

Chcete-li zobrazit a upravit konfigurační vlastnosti nadřízené položky pro položku zobrazenou
v cestě na panelu nástrojů, klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti - Konfigurace
.
Konfigurační nastavení všech dispečerů a služeb v Konfigurační oblasti lze měnit a použít, když
se nacházíte v kořenovém adresáři Konfigurační oblasti.

●

Různé úrovně konfigurace lze zkoumat pomocí cesty a panelu nástrojů. Tato cesta začíná
Konfigurací a když je příliš dlouhá, zalomí se.

Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
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3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
4. Klepněte na tlačítko Nová složka.
5. Zadejte název a volitelně popis a zadejte, kam se má konfigurační složka uložit.
6. Klepněte na Dokončit.
Nyní lze do konfigurační složky přidat dispečery, když je vyjmete z původního umístění a
následně vložíte do složky. Také lze změnit nastavení na úrovni konfigurační složky.
Tip: Chcete-li přesunout dispečer do jiné složky, klepněte na možnost Více vedle dispečeru a
potom na akci Přesunout.

Určení rozšířeného směrování dispečerů
V závislosti na tom, jak je nastaven váš systém, můžete kontrolovat, jak jsou distribuovány sestavy
mezi servery. Máte například různá oddělení, která udržují vlastní servery, nebo máte specifické
servery nastavené pro přístup ke specifickým datům, například servery Microsoft® Windows® pro
databáze Microsoft® SQL Server a servery Linux nastavené pro přístup k DB2®. Software IBM®
Cognos® lze nastavit tak, aby byly požadavky na sestavy zpracovány specifickými servery s použitím
pravidel směrování.
Nastavení spřízněnosti (str. 170) má přednost před nastavením rozšířeného směrování.

Skupiny serverů
Při definování pravidel směrování je třeba vybrat skupinu serverů. Názvy skupin serverů jsou
vlastností dispečeru nebo konfiguračních složek, v nichž jsou dispečery uspořádány. Nastavení
názvů skupin serverů viz (str. 165).
Chcete-li určit, které skupiny serverů zpracovávají určité sestavy, musíte k balíkům a uživatelským
rolím nebo skupinám přidružit klíčová slova a potom určit, jak jsou tato klíčová slova distribuována
mezi dispečery ve vašem prostředí. Distribuce je řízena pravidly směrování, která vytvoříte pro
klíčová slova směrování. Požadavek na sestavu bude zpracován specifickým serverem v závislosti
na klíčových slovech přidružených k balíku, z něhož byla sestava vytvořena, anebo k uživateli či
skupině, kteří tuto sestavu spustili.
Při tvorbě pravidel směrování vytvoříte podmínky určující, kterými skupinami serverů mají být
sestavy zpracovány. Můžete například nastavit pravidla směrování tak, aby byly sestavy z balíku
Finance vytvořené uživatelem ve skupině Finance zpracovávány servery skupiny Finance. Případně
můžete nastavit pravidla směrování tak, aby byly sestavy od všech uživatelů z Odbytu, nezávisle na
balíku použitém k jejich vytvoření, zpracovány servery skupiny Odbyt. V prvním příkladu byste
určili klíčová slova pro uživatelskou roli nebo skupinu i balík, ale ve druhém byste určili pouze
klíčové slovo pro uživatelskou roli nebo skupinu a klíčové slovo pro balík nechali nevyplněné. Ve
svých pravidlech směrování nemusíte určit klíčové slovo pro balík i uživatelskou roli nebo skupinu.
Klíčová slova směrování a pravidla směrování se nastavují v IBM Cognos Connection.
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Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Nastavení
názvů skupin serverů pro rozšířené směrování dispečerů" (str. 165).

Postup nastavení klíčových slov směrování pro balíky
1. V IBM Cognos Connection klepněte na kartu Veřejné složky.
2. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

pro balík.

3. V části Rozšířené směrování klepněte na volbu Nastavit.
Zobrazí se stránka Přiřadit sady směrování.
4. Do pole Zadat sady směrování zadejte klíčové slovo pro směrování balíku a klepněte na Přidat.
5. Opakováním kroku 4 přidejte další klíčová slova směrování, která mají platit pro daný balík.
Jednotlivá slova oddělte středníkem, například Červený;Modrý;Zelený;
Na pořadí, v němž jsou klíčová slova směrování přidávána, nezáleží.
6. Klepněte na OK.
Klíčová slova směrování se zobrazují v části Rozšířené směrování.
7. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Postup nastavení klíčových slov směrování pro uživatelské role či skupiny
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na volbu Uživatelé, skupiny a role.
4. Klepnutím na prostor jmen zobrazíte role.
5. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

pro roli nebo skupinu.

6. V části Rozšířené směrování klepněte na volbu Nastavit.
Zobrazí se stránka Přiřadit sady směrování.
7. Klíčové slovo směrování pro uživatelskou roli nebo skupinu vyberte v poli Vybrat sady
směrování, nebo je zadejte v poli Zadat sady směrování a klepněte na Přidat. Při zadávání
oddělte jednotlivá slova středníkem, například Červený;Modrý;Zelený;.
8. Opakováním kroku 7 přidejte další klíčová slova směrování, která mají platit pro danou
uživatelskou roli nebo skupinu.
Na pořadí, v němž jsou klíčová slova směrování přidávána, nezáleží.
9. Klepněte na OK.
Klíčová slova směrování se zobrazují v části Rozšířené směrování.
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10. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Postup nastavení klíčových slov směrování pro skupiny serverů
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
Zobrazí se dispečery a všechny konfigurační složky, které byly vytvořeny.
Poznámka: Pravidla směrování lze použít pouze na skupiny serverů. Skupiny serverů jsou
vlastností dispečerů nebo konfiguračních složek a musí být nastaveny, než bude možné nastavit
klíčová slova směrování pro skupiny serverů (str. 165).
4. Klepněte na tlačítko Zadat pravidla směrování

.

Zobrazí se stránka Zadat pravidla směrování.
5. Klepněte na Přidat pravidlo.
6. Vyberte požadovanou Sadu směrování balíků, Sadu směrování skupin, Sadu směrování rolí a
Skupinu serverů.
7. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Zobrazit členy a zobrazí se přehled členů.
8. Chcete-li změnit pořadí pravidel směrování, klepněte na Změnit pořadí a potom na položku,
kterou chcete přesunout, a klepněte na Nahoru, Dolů, Na začátek, nebo Na konec.
Poznámka: Na rozdíl od klíčových slov směrování má pořadí, ve kterém jsou uvedena pravidla
směrování, vliv na jejich použití. Pravidlo odpovídá, když vlastnosti přidružené k balíku anebo
uživateli či skupině zainteresované na požadavku splňují kritéria tohoto pravidla. Pravidla jsou
hodnocena popořadě, dokud není nalezeno první odpovídající pravidlo, a požadavek je
nasměrován ke skupině serverů určené prvním odpovídajícím pravidlem. Pořadí pravidel lze
změnit po klepnutí na příkaz Změnit pořadí.
9. Klepněte na OK.

Určení mapování bran pro data Series 7 PowerPlay
Uživatelé IBM® Cognos® pro Microsoft® Office mohou posílat požadavky na Službu dat sestavy
(RDS) ohledně dat, která se nacházejí na serveru Series 7 PowerPlay®. Služba dat sestavy (spuštěná
na aplikačním serveru IBM Cognos) komunikuje se Series 7 PowerPlay prostřednictvím brány
serveru Series 7 PowerPlay Enterprise Server.
Pokud konfigurace sítě zakazuje aplikačnímu serveru přístup k serveru webové vrstvy, který je
hostitelem brány serveru Series 7 PowerPlay Enterprise Server, musí být na serveru aplikační vrstvy
nainstalována druhá brána serveru Series 7 PowerPlay Enterprise Server. V tomto typu konfigurace
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je možné určit umístění serveru Series 7 PowerPlay pomocí nastavení Mapování bran v Server
Administration.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na volbu Služby a potom na volbu Data sestavy.
5. Klepněte na šipku vedle služby reportDataService a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte
na akci Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ve sloupci Hodnota klepněte na Upravit pro mapování bran.
8. Klepněte na zaškrtávací políčko Přepsat nastavení získané z nadřízené položky.
9. Klepněte na Přidat mapování.
10. Do pole Aplikační brána (externí) zadejte adresu webového serveru.
11. Do pole Aplikační brána (interní) zadejte adresu serveru Series 7 PowerPlay.
12. Klepněte na OK.

Přejmenování dispečerů
Jako bezpečnostní opatření lze přejmenovat dispečery, pokud nechcete prozradit název hostitelského
počítače, číslo portu, servlet, nebo cestu k dispečeru (str. 155).
Názvy dispečerů mohou zpravidla prohlížet a měnit administrátoři serverů.
Při přejmenování dispečeru doporučujeme nepoužívat žádné informace, které prozrazují název
hostitelského počítače nebo port, ani jiné systémové informace či informace o cestě. Je však důležité
pamatovat si, kde je dispečer nainstalován, pro účely sledování.
Tip: Pokud přejmenujete dispečer a potřebujete získat přístup k informacím o hostiteli, portu a
cestě, můžete pomocí metod SDK (Software Development Kit) vyhledat tyto informace ve vlastnosti
dispatcherPath objektu Dispečer.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.

152 IBM Cognos Administration

Kapitola 7: Administrace serveru
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na volbu Všechny dispečery.
5. Klepněte na šipku vedle daného dispečeru a zobrazí se nabídka Akce, potom klepněte na volbu
Nastavit vlastnosti.
6. Do pole Název zadejte nový název dispečeru.
Použijte smysluplný název, který vám pomůže rozlišit mezi dispečery. V názvu neprozrazujte
systémové informace.
7. Volitelně můžete přidat tip na obrazovce a popisné informace.
8. Klepněte na OK.

Testování dispečerů
Chcete-li zhodnotit výkon softwaru IBM® Cognos®, můžete otestovat stav dispečerů. Také se můžete
přesvědčit, zda dispečery reagují, a zkontrolovat dobu provozu, což je doba, po kterou dispečery
fungují bez selhání, v sekundách.
Také lze zobrazit stav dispečerů a služby a zkontrolovat zprávy protokolu.
Při testování dispečeru testujete zároveň služby, které patří k tomuto dispečeru.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Určete, které dispečery chcete otestovat, a dále postupujte podle pokynů v této tabulce. Klepněte
na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka Změnit
zobrazení. Potom klepněte na položky, které chcete zobrazit.

Cíl

Akce

Testovat všechny Při všech zobrazených serverech klepnutím na šipku v pravém horním
dispečery v systému rohu podokna Záznam s vyhodnocením zobrazte nabídku Akce skupiny
a pak klepněte na Test.
Tip: Chcete-li použít akci pouze na některé položky, zaškrtněte políčka
jedné či více položek a pak klepněte na požadovanou akci.
Testovat všechny
dispečery pro
skupinu serverů

Při všech zobrazených skupinách serverů klepnutím na šipku v pravém
horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením zobrazte nabídku Akce
skupiny a pak klepněte na Testovat dispečery.
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Cíl

Akce

Testovat všechny Když jsou zobrazené všechny servery, klepněte na šipku vedle serveru a
dispečery pro server zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Testovat.
Testovat konkrétní Když jsou zobrazené všechny dispečery, klepněte na šipku vedle dispečeru
dispečer
a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na akci Testovat.
Zobrazí se dialogové okno a potvrdí akci.
5. Klepněte na OK.
Pokud dispečery nepodávají očekávaný výkon, lze výkon serveru vyladit změnou jejich
konfiguračních nastavení (str. 164).

Administrace přepnutí pro více dispečerů
V distribuované instalaci softwaru IBM® Cognos® lze jednotlivé komponenty brány zkonfigurovat
pro komunikaci s více dispečery pro účely přepnutí. Komponenty brány kontrolují přidružené
dispečery, aby zajistili, že budou požadavky směrovány k dispečerům, které jsou v provozu a správně
odpovídají. Frekvenci provádění těchto kontrol lze nastavit.
Informace o konfiguraci více dispečerů viz téma "Configuring Gateway Computers" v příručce
Installation and Configuration Guide.

Nastavení frekvence kontrol stavu dispečerů
Můžete určit, jak často jsou dispečery kontrolovány, aby se určil jejich aktuální stav pro účel přepnutí.
Použijte následující parametry:
●

ConnectionCheckingSleepTime
Určuje interval mezi kontrolami stavu dispečerů v sekundách.
Platné nastavení: 1 až 2147483647. Nastavení menší než 5 mohou spotřebovat příliš mnoho
prostředků (času procesoru a šířky pásma sítě). Výchozí nastavení je 30.

●

ConnectionCheckingQuick SleepTime
Určuje interval mezi kontrolami, když nejsou nalezeny žádné funkční dispečery, v sekundách.
Hodnota tohoto parametru musí být menší než ConnectionCheckingSleepTime.
Platné nastavení: 1 až 2147483647. Nastavení menší než 5 mohou spotřebovat příliš mnoho
prostředků (času procesoru a šířky pásma sítě). Výchozí nastavení je 5.

Postup
1. Zkopírujte soubor umístění_c10/cgi-bin/cognoscgi.conf.sample do adresáře umístění_c10/bin
a přejmenujte jej na cognoscgi.conf.
2. Otevřete soubor cognoscgi.conf v editoru, který umí ukládat soubory ve formátu UTF-8.
3. Přidat do soubory následující řádky:
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ConnectionCheckingSleepTime=time in seconds
ConnectionCheckingQuickSleepTime=time in seconds

4. Uložte soubor cognoscgi.conf v formátu UTF-8.

Nastavení frekvence kontrol dispečerů pro bránu servletu
Pokud používáte brány servletů, můžete určit, jak často kontrolují aktuální stav dispečerů. Pokud
první dispečer selže, je provoz směrován na další.
Použijte následující parametry:
●

pingPeriod
Určuje interval mezi kontrolami stavu dispečerů v sekundách.
Platné nastavení: 1 až 2147483647. Nastavení menší než 5 mohou spotřebovat příliš mnoho
prostředků (času procesoru a šířky pásma sítě). Výchozí nastavení je 180.

●

fileCheckPeriod
Určuje interval mezi kontrolami spouštěcího konfiguračního souboru pro nové dispečery v
sekundách.
Platné nastavení: 1 až 2147483647. Výchozí nastavení je 30.

Další informace o branách a identifikátorech URI viz příručka Installation and Configuration Guide.

Postup
1. Soubor web.xml brány servletu, který se v závislosti na tom, který server používáte, nachází
buď v umístění_c10/war/gateway/ nebo v adresáři rozmístění servletu, otevřete v editoru, který
podporuje ukládání souborů ve formátu UTF-8.
2. Změňte hodnoty parametrů podle potřeby.
<!-- The number of seconds between pings to dispatcher -->
<paramname>pingPeriod</param-name>
<!-- A non-zero positive integer -->
<param-value>180</param-value>
</init-param>
<init-param>
<!-- The
number of seconds between checking the startup file for changed dispatchers
-->
<param-name>fileCheckPeriod</param-name>
<!-- A non-zero positive
integer -->
<param-value>30</param-value>
</init-param>

3. Uložte soubor web.xml ve formátu UTF-8.

Zabezpečení dispečerů
Uživatelé softwaru IBM® Cognos® mohou do pole adresy webového prohlížeče nebo do
hypertextových odkazů vkládat vyhledávací cesty XPath. Uživatelé mohou vložit libovolnou syntaxi
vyhledávací cesty proti parametrům vyhledávací cesty v uživatelském rozhraní. Software IBM
Cognos spoléhá při kontrole objektů vracených uživateli na seznam řízení přístupu Content Manager
Access Control List (ACL).
V některých případech mohou uživatelé se zlým úmyslem získat název dispečeru v IBM Cognos
Connection. To může představovat bezpečnostní riziko, i když tito uživatelé nemohou na název
dispečeru klepnout ani s ním provádět žádné akce.

Příručka administrace a zabezpečení 155

Kapitola 7: Administrace serveru
K eliminaci tohoto typu bezpečnostního rizika mohou administrátoři změnit výchozí název dispečeru.
Výchozí název dispečeru je název_počítače:9300 a lze jej změnit například na server1, a tak skrýt
číslo portu a název hostitele. Další informace viz "Přejmenování dispečerů" (str. 152).
Více informací o dalších technikách zabezpečení používaných v IBM Cognos Connection viz příručka
Architecture and Deployment Guide.

Počítače Content Manager
Vaše instalace může zahrnovat více než jednu službu Content Manager, každou v jiném počítači.
Jeden počítač se službou Content Manager je aktivní a jeden či více počítačů se službou Content
Manager se nachází v pohotovostním režimu.
Ujistěte se, že jsou na všechny počítačích, kde je nainstalována služba Content Manager,
synchronizovány hodiny. Pokud nejsou, může při přepnutí dojít k nestandardnímu chování.
Například může dojít k prodlevě před aktualizací stavu nově deaktivovaného serveru v IBM®
Cognos® Administration.
Můžete nastavit rozšířené parametry Content Manager (str. 158) pro:
●

nastavení fondu připojení k databázi (str. 156)

●

seřazené položky pro neanglická národní prostředí (str. 157)

●

synchronizaci služby Content Manager (str. 157)

●

řízení procházení externích prostorů jmen (str. 158)

●

nastavení limitu velikosti mezipaměti pro službu Content Manager Cache (str. 159)

●

snížení zátěže Content Manager ukládáním souborů uživatelských relací na serveru sestav
(str. 160)

Další informace o službě Content Manager viz příručka Installation and Configuration Guide.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění (str. 285).

Správa nastavení fondu připojení k databázi pro Content Manager
Služba Content Manager využívá připojení k databázi pro přístup k úložišti obsahu. Nastavení
fondu připojení k databázi pro Content Manager lze změnit, a zvýšit tak výkon.
Když jsou připojení ve fondu nemusí Content Manager vytvářet a otevírat připojení pro nové
požadavky. Díky tomu je kratší doba odezvy. Připojení ve fondu si však vyhrazují databázové
prostředky, proto je třeba nečinná připojení zavírat, pokud nejsou potřebná.
Počet připojení k úložišti obsahu lze spravovat omezením maximálního počtu připojení a určením,
jak dlouho zůstávají připojení ve fondu, než jsou automaticky zavřena.
K dispozici jsou následující parametry:
●

CM.DbConnectPoolMax
Určuje maximální počet souběžných připojení k databázi, která jsou pro úložiště obsahu
povolena.
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Tento parametr platí pouze pro nastavení fondu připojení služby Content Manager. Pokud
máte jiné služby, které přistupují ke stejnému úložišti obsahu, může existovat více souběžných
připojení k databázi, než určuje tento parametr.
Platné nastavení je -1 či 5 až 2147483647 nebo nastavení databáze podle toho, co je menší.
Výchozí nastavení je -1 (bez omezení).
●

CM.DbConnectPoolTimeout
Určuje maximální dobu, po kterou podproces čeká na dostupnost připojení z fondu, v
milisekundách.
Platné nastavení: -1 až 2147483627. Hodnota nastavení 0 znamená, že podprocesy nikdy
nečekají na připojení, pokud není žádné okamžitě k dispozici. Výchozí nastavení je -1 (bez
omezení).

●

CM.DbConnectPoolIdleTime
Určuje minimální dobu, po kterou zůstane připojení nečinné ve fondu, v milisekundách. Tento
parametr je používán pouze v případě, že hodnota nastavení DbConnectPoolCleanUpPeriod
je kladná.
Platné nastavení: -1 až 2147483647. Hodnota nastavení 0 nebo -1 znamená, že jsou nečinná
připojení zavřena při restartu služby Content Manager. Výchozí nastavení je 300000 (5 min.).

●

CM.DbConnectPoolCleanUp Period
Určuje čas mezi vyvoláními podprocesu vyčištění, který zavře nečinná připojení ve fondu
přesahující nastavení DbConnectPoolIdleTime, v milisekundách.
Platné nastavení: -1 až 2147483647. Výchozí nastavení je 300000 (5 min.).

Řazení položek pro neanglická národní prostředí
Pokud používáte jiné národní prostředí než anglické, nemusí být položky v produktu IBM® Cognos®
Connection správně seřazeny. U úložiště obsahu Oracle nebo Microsoft® SQL lze tento problém
napravit pomocí nastavení CM.SortCollation.
Chcete-li například řadit položky v databázi Oracle na základě čínského fonetického řazení, nastavte
hodnotu parametru CM.SortCollation na SCHINESE_PINYIN_M.
Informace o podporovaných řazeních viz dokumentace produktů Oracle a SQL Server. Nastavení
hodnoty parametru CM.SortCollation nemá vliv na službu Content Manager spuštěnou nad databází
DB2 nebo Sybase.

Správa synchronizace služeb Content Manager
Pokud vaše instalace obsahuje pohotovostní počítače služby Content Manager, můžete nastavit
parametry, které určují pohotovostní aktivity služby Content Manager. Můžete určit, jak často
dochází ke kontrolám, aby se zjistilo, zda neselhal aktivní dispečer, jak dlouho trvá určení aktivní
služby Content, když dojde k přepnutí a při spuštění, jak často aktivní služba Content Manager
posílá odpověď, když je zaneprázdněná, a jak dlouhé může být krátké přerušení sítě, než dojde k
přepnutí.
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K dispozici jsou následující parametry:
●

CM.CMSync_NegotiationTime
Určuje dobu, po kterou trvá určení aktivní služby Content Manager, když dojde k přepnutí, v
milisekundách.
Platné nastavení: 1 až 9223372036854775807. Výchozí nastavení je 2000.

●

CM.CMSync_NegotiationTimeForStartUp
Určuje dobu, po kterou trvá určení aktivní služby Content Manager při spuštění, v
milisekundách.
Platné nastavení: 1 až 9223372036854775807. Výchozí nastavení je 60000.

●

CM.CMSync_CheckActive Time
Určuje dobu, po níž aktivní služba Content Manager přejde do pohotovostního režimu, když
je aktivována jiná služba Content Manager, v milisekundách.
Výchozí nastavení je 10000.

●

CM.CMSync_PingTimeout
Určuje dobu, po které zaneprázdněná služba Content Manager pošle odezvu, je-li spuštěna, v
milisekundách.
Platné nastavení: 1 až 9223372036854775807. Výchozí nastavení je 120000.

●

CM.CMSync_ShortNetwork InterruptionTime
Určuje dobu, po kterou může trvat krátké přerušení sítě, aniž by způsobilo přepnutí, v
milisekundách.
Platné nastavení: 1 až 9223372036854775807. Výchozí nastavení je 3000.

Řízení procházení externích prostorů jmen
Lze řídit, zda smí uživatelé procházet externí prostory jmen.
Když má nastavení CM.SecurityQueryRequiresRead hodnotu true, brání Content Manager
procházení externích prostorů jmen při aktualizaci zásady pro externí prostory jmen, aby byla
uživatelům či skupinám odepřena oprávnění ke čtení. Toto nastavení řídí, zda Content Manager
vynucuje filtr oprávnění pro čtení pro výsledky dotazů na externí prostory jmen. Výchozí nastavení
je false.

Nastavení rozšířených parametrů služby Content Manager
Můžete nastavit rozšířené parametry služby Content Manager. Informace o parametrech viz "Počítače
Content Manager" (str. 156).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
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3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na volbu Služby a potom na volbu Content Manager.
5. Klepněte na šipku vedle volby ContentManagerService, aby se zobrazila nabídka Akce, a potom
klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru.
Zadejte např. CM.DbConnectPoolCleanUpPeriod.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte hodnotu přidruženou k nastavení.
11. Podle potřeby zadejte další názvy a hodnoty nastavení.
12. Klepněte na OK.
13. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Nastavení limitu velikosti mezipaměti pro Content Manager Cache
Horní limit velikosti mezipaměti lze určit jako procento velikosti haldy JVM. Výchozí nastavení je
10%. Platné hodnoty: 0 až 100. Zvětšení velikosti mezipaměti může snížit zátěž na Content Manager,
což jí umožňuje obsloužit více distribuovaných uzlů. Nicméně nastavení příliš velké hodnoty může
způsobit chyby nedostatku paměti v dispečeru.
Nastavení hodnoty na 0 (nula) deaktivuje mezipaměť v celém systému a odesílá všechny požadavky
dotazů přímo službě Content Manager, což může negativně ovlivnit výkon systému. Nicméně jde
o užitečné nastavení pro porovnání výkonu s mezipamětí a bez ní.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. V levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením klepnutím na šipku vedle položky
Všechny servery zobrazte nabídku Změnit zobrazení a pak vyberte Služby, Content Manager
Cache.
5. Klepnutím na šipku vedle ContentManagerCacheService zobrazte nabídku Akce a pak klepněte
na Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ve sloupci Hodnota změňte hodnotu pro Limit haldy pro službu Content Manager Cache.

Příručka administrace a zabezpečení 159

Kapitola 7: Administrace serveru
8. Zadejte požadované nastavení a klepněte na OK.

Snížení zátěže Content Manager lokálním ukládáním souborů uživatelských relací
Když uživatel spustí aktivní sestavu, server sestav odešle požadavek službě Content Manager a
požádá ji o uložení výstupu sestavy do mezipaměti relací pro uživatele. Takový výstup sestavy může
být v jednom z následujících formátů: PDF, HTML s obrázky, tabulkový software Microsoft® Excel,
CSV či XML.
Pro snížení pracovního zatížení na Content Manager jsou soubory uživatelských relací ukládány
na lokální systém souborů serveru sestav. Standardně je toto umístění na serveru sestav. Toto
umístění lze změnit na vzdálený počítač, jako je sdílený adresář v operačním systému Microsoft®
Windows® nebo společný připojený adresář v operačním systému UNIX®. Další informace viz téma
o změně umístění dočasného výstupu sestav v příručce Installation and Configuration Guide.
Provádíte-li upgrade, soubory uživatelských relací jsou uloženy v Content Manager. Chcete-li snížit
zatížení Content Manager, budete muset změnit lokální systém souborů serveru sestav.
Ukládání dočasných souborů může způsobit vyšší použití disku. Zajistěte přidělení dostatečného
prostoru pro soubory.
Tím nedojde k narušení u starších verzí aplikací, jako je SDK (Software Development Kit), které
stále odesílají požadavky službě Content Manager.
K dispozici jsou následující parametry:
●

Umístění dočasných objektů
Určuje umístění dočasných souborů mezipaměti. Pro ukládání dočasných souborů mezipaměti
na server sestav vyberte ServerFileSystem. Pro ukládání dočasných souborů mezipaměti na
službu Content Manager vyberte ContentStore.
Výchozí nastavení je ServerFileSystem.

●

Životnost dočasných objektů
Určuje dobu, po kterou jsou dočasné soubory mezipaměti uchovávány, v hodinách. Při nastavení
na nulu jsou soubory uchovávány, dokud nejsou odstraněny ručně.
Toto nastavení je používáno pouze dispečerem. Server sestav odstraní dočasné soubory
mezipaměti při zavření prohlížeče nebo když uživatel klepne na tlačítko Zpět v prohlížeči. Pokud
server sestav neodstraní soubory, dispečer toto nastavení používá k odstranění souborů.
Výchozí hodnota je 4 hodiny.

V Cognos Configuration také existuje nastavení pro šifrování dočasných souborů, které není
ovlivněno nastavením Životnost dočasných objektů nebo Umístění dočasných objektů. Další
informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
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4. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti - Konfigurace

v pravém horním rohu a pak klepněte

na Nastavení.
5. V nabídce Kategorie klepněte na Ladění.
6. Změňte nastavení pro Umístění dočasných objektů a Životnost dočasných objektů podle potřeby.
7. Klepněte na OK.

Přepsání (výchozího) zpracování národního prostředí v
mezipaměti výzev
Zpracování národního prostředí v mezipaměti výzev lze přepsat pro všechny sestavy pomocí
parametru služby sestavy RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE.
Když je nastaven parametr RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE, používá se při vytváření, aktualizaci
či použití mezipaměti výzev zde určené národní prostředí a nikoli národní prostředí určené sestavou.
To znamená, že pro každou sestavu je používána jedna mezipaměť výzev nezávisle na národním
prostředí uživatele sestavy.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Potom klepněte na Služby a Sestava.
5. Klepněte na šipku vedle služby ReportService a zobrazí se nabídka Akce. Potom klepněte na
akci Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte hodnotu přidruženou k nastavení.
11. Klepněte na OK.
12. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Údržba úložiště obsahu
Můžete najít a opravit rozpory v úložišti obsahu nebo mezi úložištěm obsahu a externími prostory
jmen.
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Můžete vytvořit úlohy údržby obsahu a spustit je na vyžádání. Úlohy údržby obsahu můžete spouštět
ve stanovený čas nebo na základě aktivační události, jako je obnovení databáze nebo e-mail (str. 375).
Úlohy údržby obsahu lze naplánovat jako součást úkolu (str. 372) nebo jako součást agenta (str. 463).
Můžete také zobrazit historii spouštění úloh údržby obsahu (str. 364).
Úlohy údržby obsahu mohou kontrolovat rozpory v úložišti obsahu způsobené chybějícími nebo
zastaralými daty nebo mezi úložištěm obsahu a externími prostory jmen.

Interní údržba úložiště obsahu
Chybějící data v úložišti obsahu mohou způsobit selhání aktualizací. Zastaralá data vám mohou
bránit ve vytváření nových objektů. Když úloha údržby úložiště obsahu opraví úložiště obsahu,
doplní místo chybějících dat výchozí hodnoty, které můžete později aktualizovat. Také trvale odstraní
všechna zastaralá data. Chcete-li zajistit, že se neztratí žádná data, která jste chtěli zachovat,
doporučujeme zvolit nejprve režim vyhledání a před opravou úložiště obsahu zkontrolovat výsledky.
I když data najdete a opravíte, není úložiště obsahu opraveno v době spuštění úlohy údržby obsahu.
Content Manager opraví rozpory v úložišti obsahu až při příštím spuštění.
Důležité: Po spuštění úlohy údržby obsahu kvůli nalezení a opravě rozporů v úložišti obsahu vytvořte
zálohu úložiště obsahu a teprve poté restartujte Content Manager.
Interní udržovací kontroly doporučujeme provádět pravidelně, ale zvláště důležité jsou před
upgradem, aby se zajistila konzistentnost úložišť obsahu.

Údržba úložišť obsahu v externích prostorech jmen
Když v poskytovateli ověření odstraníte uživatele, zůstanou v úložišti obsahu informace o
uživatelských účtech. Pomocí IBM® Cognos® Administration můžete vyhledat informace o uživatelích,
které v úložišti obsahu dosud existují, a opravit úložiště obsahu odstraněním všech uživatelů, kteří
ve vašich externích prostorech jmen neexistují. Z úložišť obsahu můžete odstranit i profily
jednotlivých uživatelů (str. 411).
Chcete-li spustit úlohu údržby obsahu pro více prostorů jmen, proveďte jednu z následujících akcí:
●

Chcete-li úlohu údržby obsahu spustit nyní, stačí se přihlásit do prostorů jmen a vytvořit úlohu
údržby obsahu.

●

Chcete-li naplánovat úlohu údržby obsahu pro spuštění v budoucnu nebo opakované spuštění,
nezapomeňte, že naplánovaná úloha údržby obsahu se spouští na prostorech jmen, které vyberete
při vytváření této úlohy. Než naplánujete úlohu údržby obsahu, ujistěte se, že vaše pověření
obsahují přihlašovací informace pro všechny prostory jmen, obnovením těchto pověření po
přihlášení k jednotlivým prostorům jmen, které jste ke spuštění úlohy údržby obsahu vybrali.
Tip: Klepněte na Možnosti Mojí oblasti, Moje předvolby, klepněte na kartu Osobní a potom
na Obnovit pověření.

Musíte mít oprávnění k přístupu pro všechny vybrané externí prostory jmen a oprávnění ke čtení
pro všechny uživatelské účty ve všech externích prostorech jmen. Nemáte-li oprávnění ke čtení pro
některý uživatelský účet, předpokládá se, že uživatel byl z daného prostoru jmen odstraněn. Když
spustíte úkol údržby obsahu, jsou informace o uživateli v úložišti obsahu buď uvedeny jako
nekonzistentní (pro Pouze najít) nebo automaticky odstraněny (pro Najít a opravit).
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Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Další informace
viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup vytvoření úlohy údržby úložiště obsahu
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Administrace obsahu.
4. Klepněte na šipku tlačítka Nové udržování obsahu

v panelu nástrojů a pak na Nová

kontrola konzistence.
5. Zadejte název a případný popis nebo tip na obrazovce a klepněte na Další.
6. Vyberte požadovanou kontrolu konzistentnosti:
●

Chcete-li zkontrolovat rozpory v úložišti obsahu, klepněte na Interní odkazy.

●

Chcete-li spustit údržbu obsahu v prostorech jmen, klepněte na Odkazy na externí prostory
jmen a vyberte požadované prostory jmen.

7. Klepněte na Další.
8. Vyberte požadovanou akci:
●

Chcete-li úlohu spustit hned nebo později, klepněte na volbu Uložit a jednou spustit a
klepněte na Dokončit. Zadejte čas a datum spuštění. Klepněte na Pouze najít nebo Najít a
opravit a potom na Spustit. Zkontrolujte čas spuštění a klepněte na OK.

●

Chcete-li naplánovat opakované spouštění úlohy, klepněte na Uložit a naplánovat a na
Dokončit. Dále vyberte frekvenci a datum začátku a konce. Klepněte na Pouze najít nebo
Najít a opravit a na OK.
Tip: Plán lze dočasně deaktivovat zaškrtnutím políčka Deaktivovat plán. Zobrazení stavu
plánu viz "Správa naplánovaných aktivit" (str. 361).

●

Uložení úlohy bez naplánování nebo spuštění provedete klepnutím na Pouze uložit a na
Dokončit.

Postup spuštění úlohy údržby úložiště obsahu
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Administrace obsahu.
4. Klepněte na příkaz Spustit s nastavením vedle úlohy údržby obsahu.
5. Zaškrtněte políčko Nyní, aby se úloha údržby obsahu spustila okamžitě, nebo zaškrtněte políčko
Později a nastavte datum a čas.
6. Klepněte na Najít, nebo Najít a opravit.
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7. Klepněte na Spustit.

Migrace sestav PowerPlay publikovaných do systému IBM
Cognos BI
Sestavy Series 7 PowerPlay® publikované do IBM® Cognos® Connection lze migrovat do produktů
Report Studio nebo Analysis Studio, pomocí funkcí Otevřít v aplikaci Analysis Studio nebo Otevřít
v aplikaci Report Studio. Musí být nainstalovány nástroje migrace.
Informace o migraci sestav PowerPlay nebo instalaci migračních komponent viz dokumentace IBM
Cognos PowerPlay nebo IBM Cognos Business Intelligence Migration Assistant.

Ladění výkonu serveru
Nezávisle na velikosti organizace byste měli v rámci administrace serverů provádět pravidelné ladění
výkonu. Laděním konfiguračních nastavení dispečeru a služeb lze optimalizovat rychlost a účinnost
softwaru IBM® Cognos®.
Pro uživatele znamená optimální výkon, že jsou jejich sestavy prováděny rychle a bezchybně. Pro
vás to znamená, že je software IBM Cognos stabilní a uživatelé jsou spokojení.
Ideálně chcete vyladit servery tak, aby uspokojily nároky uživatelů v době nejvyššího využití.
Pro uspokojení nároků uživatelů může být nezbytné přidat do instalace dispečery. Nebo může nýt
nutné vytvořit distribuovanou instalaci, případně upgradovat počítač, na kterém je software IBM
Cognos nainstalován. Další informace viz příručky Installation and Configuration Guide a
Architecture and Deployment Guide.
Na výkon může mít vliv úroveň protokolování (str. 110). Když software IBM Cognos protokoluje
více detailů, je na protokolování vyčleněno více prostředků a je jich méně k dispozici pro spouštění
sestav.
Než změníte nějaká nastavení, ujistěte se, že jste otestovali dispečery (str. 153) a zkontrolovali
relevantní zprávy protokolu (str. 108). Také byste měli rozumět svým nárokům na výkon.

Modely
Ujistěte se, že jsou vaše modely optimalizovány pro tvorbu sestav. Další informace viz příručka
Framework Manager User Guide.

Operační systémy
Výkon softwaru IBM Cognos je úzce svázaný s výkonem operačního systému počítače, kde je
software IBM Cognos nainstalován. Proto je důležité zajistit vyladění vašeho operačního systému.

Proces ladění
Ladění softwaru IBM Cognos zahrnuje
●

nastavení názvů skupin serverů pro rozšířené směrování dispečerů

●

rozdělování požadavků mezi dispečery (kapacity zpracování)
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●

vyrovnávání dispečerské zátěže pomocí faktoru požadavku rozpracování

●

využití režimu kompatibility s klastry pro dispečery (vyrovnávání zátěže)

●

vyrovnávání zátěže provádění úloh přesunu dat

●

nastavení využití v době špičky

●

nastavení maximálního počtu procesů a připojení a nastavení spřízněnosti

●

nastavení časových limitů front

●

nastavení kódování znaků v souborech PDF, vkládání písma a typu a úrovně komprese

●

nastavení maximální doby provedení

●

omezení aktivních bodů generovaných v grafu aplikace Analysis Studio nebo Report Studio

●

nastavení doby uchování výstupu seznamu sledování

●

nastavení komprese příloh elektronické pošty

●

nastavení konfiguračních parametrů maximální velikosti e-mailové přílohy

●

nastavení limitu velikosti sestav pro službu dat sestavy (limit zařízení RLF)

Nastavení názvů skupin serverů pro rozšířené směrování dispečerů
Hodláte-li definovat pravidla směrování pro sestavy (str. 149), musíte nastavit názvy skupin serverů
pro dispečery nebo konfigurační složky, kam chcete sestavy směrovat.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na volbu Všechny dispečery.
5. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle dispečeru a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
8. Do sloupce Hodnota zadejte název vlastnosti Skupina serverů.
9. Klepněte na OK.
Tento název skupiny serverů lze využít při definování pravidel směrování.
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Rozdělování požadavků mezi dispečery
Pokud vaše instalace obsahuje více dispečerů, můžete určit, jakou část požadavků jednotlivé dispečery
zpracovávají, prostřednictvím změny jejich kapacity zpracování. To se obvykle nazývá vyrovnávání
zátěže. Kapacita dispečeru se zpravidla nastavuje podle rychlosti procesoru počítače, kde je
nainstalován.
Například první dispečer je nainstalován na počítači s 2 GHz a druhý na počítači s 1 GHz. Kapacitu
zpracování prvního dispečeru nastavíte na 2,0 a druhého na 1,0. První dispečer zpracovává dvě
třetiny a druhý jednu třetinu požadavků. Pokud nastavíte kapacitu obou dispečerů na 1,0, jsou
požadavky posílány střídavě oběma dispečerům.
Výchozí kapacita zpracování všech dispečerů je 1,0.
Nastavení spřízněnosti (str. 170) má přednost před nastavením rozdělování požadavků.
Vyrovnávání dispečerské zátěže můžete také řídit nastavením faktoru požadavku rozpracování. Viz
"Vyrovnávání dispečerské zátěže pomocí faktoru požadavku rozpracování" (str. 166). Formát vážené
cyklické obsluhy u vyrovnávání zátěže pro dispečer můžete také vypnout. Viz "Využití režimu
kompatibility s klastry pro dispečery " (str. 168).
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle položky Systém a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
7. Ve sloupci Hodnota zadejte novou hodnotu Kapacity zpracování a klepněte na OK.
Nová hodnota okamžitě přejde v platnost.

Vyrovnávání dispečerské zátěže pomocí faktoru požadavku rozpracování
Formát vážené cyklické obsluhy u vyrovnávání zátěže považuje všechny požadavky jako rovnocenné,
a všechny dispečery jako stejně schopné zpracovat daný počet obdržených požadavků. Nicméně
různé požadavky vyžadují větší či menší výkon zpracování. Dispečery jsou také spuštěny na různých
serverech s odlišnými schopnostmi zpracování. Pokud se např. dispečer opozdí, protože je spuštěn
na pomalejším serveru nebo protože obdrží více požadavků vyžadujících velký výkon na zpracování,
formát cyklické obsluhy stále považuje všechny dispečery za stejné.
Faktor požadavku rozpracování lze nastavit k zajištění zpětné vazby pro algoritmus cyklické obsluhy,
kterému sdělí, jak si vedou jednotlivé dispečery. Dispečery, které se začínají opožďovat, mají ve
frontě vyšší počet požadavků rozpracování. Algoritmus cyklické obsluhy může tuto informaci použít
a vyhnout se odesílání nových požadavků těmto dispečerům, dokud jejich přetížení neopadne.
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Rozšířené nastavení inProgressRequestFactor řídí, kolik zpětné vazby je odesíláno algoritmu cyklické
obsluhy. Čím vyšší hodnota, tím menší je pravděpodobnost, že bude použit uzel s více požadavky
rozpracování. Náš průzkum ukazuje, že ideálním množstvím zpětné vazby je výchozí hodnota 2,0.
Chcete-li používat jednoduchý cyklický formát, nastavte ji na 0,0 na úrovni systému.
Tuto hodnotu lze nastavit na úrovni systému nebo na úrovni služby. Nastavení na úrovni systému
je použito jako výchozí pro všechny služby. Nastavení na úrovni služby má přednost před nastavením
na úrovni systému.
Vyrovnávání dispečerské zátěže můžete také řídit nastavením kapacity zpracování. Viz "Rozdělování
požadavků mezi dispečery" (str. 166). Formát vážené cyklické obsluhy u vyrovnávání zátěže pro
dispečer můžete také vypnout. Viz "Využití režimu kompatibility s klastry pro dispečery " (str. 168).
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup nastavení vlastnosti v celém systému
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Vedle položky Systém klepněte na šipku pro nabídku Akce a klepněte na Nastavit vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Vedle položky Rozšířená nastavení klepněte na Upravit.
7. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
8. K nastavení výchozí hodnoty pro použití všemi službami v rámci celého systému zadejte DISP.
default.inProgressRequestFactor ve sloupci Parametr.
9. Ve sloupci Hodnota zadejte přidruženou hodnotu, která bude použita jako výchozí pro všechny
služby.
10. Klepněte na OK.
11. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.
Nová hodnota okamžitě přejde v platnost.

Postup nastavení vlastnosti pro určitou službu
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. V levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením klepnutím na šipku zobrazte nabídku
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby a pak na požadovanou službu.
5. Vedle dispečeru klepněte na šipku pro Akce a klepněte na Nastavit vlastnosti.

Příručka administrace a zabezpečení 167

Kapitola 7: Administrace serveru
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Vedle položky Rozšířená nastavení klepněte na Upravit.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte DISP.<název_služby>.inProgressRequestFactor, kde <název_služby>
je název služby.
Např. pro službu sestav zadejte DISP.reportService.inProgressRequestFactor.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte přidruženou hodnotu, která bude použita jako výchozí pro všechny
služby.
11. Klepněte na OK.
12. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.
Nová hodnota okamžitě přejde v platnost.

Využití režimu kompatibility s klastry pro dispečery
Pokud vaše servery IBM® Cognos® pracují s infrastrukturou vyrovnávání zátěže, můžete vypnout
formát vážené cyklické obsluhy vyrovnávání zátěže dispečeru. Jinak může být vyrovnávání zátěže
duplikováno klastrem a softwarem IBM Cognos, což může negativně ovlivnit výkon.
Vlastnost dispečeru nazvanou loadBalancingMode lze nastavit buď na weightedRoundRobin, nebo
na clusterCompatible.
V režimu weightedRoundRobin rozděluje dispečer požadavky v rámci cyklické obsluhy podle
konfiguračních nastavení pro dispečer (str. 166). Jedná se o výchozí režim.
V režimu clusterCompatible jsou nespřízněné požadavky pokud možno zpracovány lokálně. Pokud
na lokálním dispečeru není žádná služba, požadavek selže. Tím je zajištěno, že software IBM Cognos
bude respektovat jakékoli vyrovnávání zátěže prováděné infrastrukturou vyrovnávání zátěže.
Vlastnost loadBalancingMode lze nastavit pro jednotlivé dispečery nebo pro skupinu dispečerů v
konfigurační složce (str. 148). Protože se jedná o děděnou vlastnost, lze ji pro skupinu dispečerů
rychle nastavit tak, že dispečery přesunete do konfigurační složky a nastavíte vlastnost
loadBalancingMode pro danou složku.
Vyrovnávání dispečerské zátěže lze také řídit nastavením faktoru požadavku rozpracování, viz
"Vyrovnávání dispečerské zátěže pomocí faktoru požadavku rozpracování" (str. 166), nebo
nastavením kapacity zpracování, viz "Rozdělování požadavků mezi dispečery" (str. 166).
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
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4. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle položky Systém a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
Tip: Nastavení vyrovnávání zátěže můžete změnit také na úrovni dispečerů.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
7. Ve sloupci Hodnota vyberte hodnotu pro Režim vyrovnávání zátěže, buď Vážená cyklická
obsluha, nebo Kompatibilní s klastrem, a pak klepněte na OK.
Nová hodnota okamžitě přejde v platnost.

Vyrovnávání zátěže provádění úloh přesunu dat
Pro zlepšení serverového výkonu můžete vyrovnávat zátěž provádění, když více než jedna instance
softwaru IBM Cognos provozuje službu přesunu dat. Některé úlohy přesunu dat, jako je JobStreams,
jsou složeny z více procesů. Když je taková úloha spuštěna, předvolbou pro každý proces je být
spuštěn na jediné instanci služby přesunu dat.
Nastavení DMS.DistributeBuilds slouží k rozdělení uzlů DM Fact Build a Dimension Build JobStream
v rámci několika instancí služby přesunu dat. Další informace viz dokumentace k Data Manager.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby a pak na Přesun dat.
5. Klepnutím na šipku vedle služby Přesun dat zobrazte nabídku Akce a klepněte na Nastavit
vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte DMS.DistributeBuilds.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte TRUE pro aktivaci vyrovnávání zátěže přesunu dat.
11. Klepněte na OK.
12. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.
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Nastavení doby špičky
Většina organizací má období zvýšených nároků. K tomuto období dochází obvykle v pracovní
době, když zaměstnanci pracují a spouštění aktivní sestavy. Můžete určit hodinu zahájení a ukončení
doby špičky ve své organizaci.
Na dobu špičky můžete nastavit počet připojení a procesů (str. 170) dostatečně nízko, aby se úkoly
prováděly rychleji a systémové prostředky mohly zpracovávat interaktivní požadavky uživatelů.
Na dobu mimo špičku můžete nastavit vyšší počet připojení a procesů, protože nároky na systém
nejsou tak vysoké.
Výchozí doba špičky je od 07:00 do 18:00. Výchozí počet připojení pro každou službu v době
špičky i mimo ni je čtyři.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na volbu Všechny dispečery.
5. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle dispečeru a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
8. Ve sloupci Hodnota zadejte nové hodnoty následujících nastavení:
●

Hodina zahájení doby špičky

●

Hodina zahájení doby mimo špičku

Tip: Chcete-li resetovat konfigurační nastavení na výchozí hodnotu, zaškrtněte příslušné políčko
a klepněte na Resetovat na výchozí hodnotu.
9. Klepněte na OK.

Nastavení maximálního počtu procesů a připojení
Pro službu sestavy, službu dávkové sestavy a službu přesunu dat lze nastavit maximální počet
procesů a maximální počet připojení s vysokou a s nízkou spřízněností, které může dispečer otevřít
pro zpracování požadavků. Pro službu agenta, službu Content Manager, službu přesunu dat, službu
doručení, službu úkolu a službu dat sestavy lze nastavit maximální počet připojení.
Nastavení jsou samostatná pro doby špičky a dobu mimo špičku (str. 170).
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Maximální počet připojení
Pro každou z následujících služeb je maximální počet na jeden dispečer jedna: služba agenta, Content
Manager, služba přesunu dat, služba doručení, služba úkolu, služba dat sestavy. Připojení
zpracovávají požadavky od každé služby po jednom.
Pro každou službu lze určit maximální počet připojení ve špičce a mimo špičku pomocí následujících
nastavení:
●

Maximální připojení pro službu<název_služby> mimo špičku

●

Maximální připojení pro službu<název_služby> v době špičky

Výchozí počet připojení je čtyři.

Maximální počet procesů
Na každém dispečeru může být více procesů služby sestavy, služby dávkové sestav a služby přesunu
dat. Maximální počet procesů v době špičky lze určit pomocí těchto nastavení:
●

Maximální počet procesů pro službu<název_služby>v době špičky

●

Maximální počet procesů pro službu<název_služby>mimo špičku

Výchozí počet procesů pro každou službu je dva.

Připojení se spřízněností
Servery sestav navíc akceptují připojení s nízkou a vysokou spřízněností pro zpracování požadavků
ze služeb dávkové sestavy a sestavy. Servery přijímají také připojení s nízkou a vysokou spřízněností
pro zpracování požadavků ze služby přesunu dat.
Požadavky s nízkou spřízněností může zpracovat libovolný server sestav. Požadavky s nízkou
spřízněností se zpravidla používají, když je na začátku vyžádáno spuštění sestavy nebo přesunu dat.
Požadavky s vysokou spřízněností jsou zpracovávány nejlépe konkrétním serverem sestav. Požadavky
s vysokou spřízněností jsou zpravidla pro sestavy, které již byly požadovány, a mohou obsahovat
akce, jako např. přechod na jinou stránku sestavy. Pokud není konkrétní server sestav k dispozici
nebo je zaneprázdněn, je sestava spuštěna znovu (požadavek s nízkou spřízněností) na libovolném
serveru sestav a další stránka (požadavek s vysokou spřízněností) je nasměrována na tento server.
Nastavení spřízněnosti má přednost před nastavením rozdělování požadavků (str. 166) a nastavením
rozšířeného směrování (str. 149).
Pokud se změní nastavení spřízněnosti služby v době provádění položek, může se počet procesů
serveru zdvojnásobit. Při provádění této změny může počet procesů dočasně překročit nastavené
maximum. To může způsobit problémy, pokud váš systém nemá pro toto přechodné období dostatek
paměti.
Další informace o připojeních se spřízněností viz příručka Architecture and Deployment Guide.
Počet připojení s nízkou a vysokou spřízněností pro službu sestavy, službu dávkové sestavy a službu
přesunu dat lze určit pomocí těchto nastavení:
●

Počet připojení s vysokou spřízněností pro službu<název_služby>v době špičky

●

Počet připojení s vysokou spřízněností pro službu<název_služby>mimo špičku
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Pro službu dávkové sestavy je výchozí počet připojení s nízkou spřízněností dvě. Pro službu přesunu
dat a službu sestav je výchozí počet připojení s nízkou spřízněností čtyři. Výchozí počet připojení
s vysokou spřízněností je pro všechny služby jedna.

Nezbytné předpoklady
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na položku Služby a potom na požadovanou službu.
5. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle služby a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
Tip: U služby sestavy a služby dávkové sestavy lze některá nastavení nastavit také na úrovni
systému nebo dispečeru.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
8. Ve sloupci Hodnota zadejte nové hodnoty pro procesy a připojení, která chcete změnit.
Tip: Chcete-li resetovat konfigurační nastavení na výchozí hodnotu, zaškrtněte příslušné políčko
a klepněte na Resetovat na hodnotu nadřízeného členu.
9. Klepněte na OK.

Určení časových limitů fronty
Můžete určit maximální dobu (počet sekund), po kterou budou interaktivní požadavky uživatelů
čekat ve frontě na dostupnou službu sestavy či připojení přesunu dat. Pokud požadavek nelze
zpracovat v časovém limitu, nebude úspěšný a uživatelé obdrží chybovou zprávu.
Pokud má operační systém dostatečné prostředky a software IBM® Cognos® je správně
zkonfigurován, vyřízení požadavků by nemělo trvat déle než časový limit.
Při určování časového limitu zvažte maximální počet sekund doby, po kterou mají uživatelé čekat
na odezvu. Výchozí časový limit fronty je 240 sekund.
Požadavky na službu dávkové sestavy zůstávají ve frontě bez časového limitu.
Při velké uživatelské zátěži (přes 165 uživatelů) a trvalém spuštění aktivních sestav v distribuované
instalaci zvyšte časový limit fronty na 360, aby nedocházelo k chybovým zprávám. Aby nedocházelo
k chybovým zprávám, zvyšte také nastavení asynchronního časového limitu. Další informace viz
příručka IBM Cognos Business Intelligence Installation and Configuration Guide.
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Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle položky Systém a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
Tip: Také můžete změnit nastavení časového limitu fronty na úrovni dispečeru nebo služby.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
7. Ve sloupci Hodnota zadejte novou hodnotu pro nastavení Časový limit fronty služby sestavy
(sekund) nebo Časový limit služby přesunu dat (sekund).
Tip: Chcete-li resetovat konfigurační nastavení na výchozí hodnotu, zaškrtněte příslušné políčko
a klepněte na Resetovat na výchozí hodnotu.
8. Klepněte na OK.

Nastavení souboru PDF
Pro soubory PDF existují čtyři nastavení, která společně určují rychlost tvorby souborů PDF a jejich
velikost.
Ideální nastavení se liší pro různá prostředí. Vytváříte-li soubory PDF např. jako součást dávkových
úkolů po pracovní době, zřejmě nebudete dbát na rychlost. Spíše vyberete nastavení, která za delší
dobu vytvoří malé soubory vhodné pro snadnou distribuci. Vytváříte-li ad hoc soubory PDF nebo
složité soubory PDF s mnoha grafy a grafickými prvky, zřejmě budete dbát na rychlost a ne na
velikost.
Pro službu sestavy a službu dávkové sestavy lze používat různá nastavení souboru PDF.

Kódování znaků PDF
Kódování znaků PDF určuje znakovou sadu, která slouží k tvorbě souborů PDF. Zvolit lze kódování
Windows1252 - standardní jednobajtové kódování operačního systému Microsoft® Windows® pro
latinkové texty v západních písemných systémech - nebo kódování Unicode (UTF-16). Ve výchozím
nastavení je kódování znaků PDF určeno automaticky podle znaků zjištěných v souboru.
Názvy nastavení jsou:
●

Kódování znaků PDF pro službu sestavy

●

Kódování znaků PDF pro službu dávkové sestavy.
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Hodnota

Účel

Windows1252

Máte-li jistotu, že soubory obsahují pouze znaky Windows1252, tohoto
nastavení zajistí rychlejší tvorbu souborů PDF.
Jakýkoli znak Unicode (UTF-16) bez odpovídajícího znaku Windows1252
je převeden na neurčitý znak Windows1252.

Písmo

Máte-li jistotu, že soubory obsahují jiné znaky než Windows1252 (např.
čínské znaky), toto nastavení zajistí rychlejší tvorbu PDF než nastavení
Auto.
Všechna vestavěná písma PDF mají kódování znaků Windows1252. Takřka
všechna ostatní písma používají znakovou sadu UTF-16.
Toto nastavení zpravidla vytváří větší soubory PDF než nastavení
Windows1252. Je možné, že soubory s kódováním UTF-16 docílí lepší
komprese (viz "Typ komprese obsahu" (str. 175)).

Auto

Toto nastavení slouží k automatickému zjištění, zda pro text v dokumentu
má být použito kódování Windows1252 nebo UTF-16.
V případě nutnosti analyzovat velké objemy textu jde o nejpomalejší ze tří
nastavení. Je-li třeba dbát na rychlost, zřejmě bude vhodné vyzkoušet
ostatní hodnoty s různými sestavami a stanovit, které nastavení je nejlepší
pro dané prostředí.
Jedná se o výchozí nastavení.

Vložená písma
K zajištění dostupnosti písem používaných v sestavě pro všechny čtenáře je lze vložit do souborů
PDF. IBM® Cognos® Configuration obsahuje dva seznamy vložených písem: jeden pro službu sestavy
a druhý pro službu dávkové sestavy.
Písma lze určit jako vždy vložená nebo nikdy nevložená. Např. písma, k jejichž další distribuci
nemáte legální práva, mohou být určena jako nikdy nevložená. Písma, jež nejsou dostupná ve
vzdálených kancelářích prodeje ale jsou nezbytná k zobrazení sestav PDF, mohou být určena jako
vždy vložená.
Další informace o seznamech vložených písem viz příručka Installation and Configuration Guide.
V IBM Cognos Administration lze povolit nebo nepovolit vložená písma v souborech PDF služby
sestavy a služby dávkové sestavy. Zvolit lze také automaticky vložená písma. Mějte na paměti, že
soubory se vloženými písmy jsou větší a jejich generování trvá déle. Vložená písma mohou velmi
zatěžovat síťové prostředky. Menší počet vložených písem může snížit spotřebu síťových prostředků.
Licence na některá písma zakazují jejich vložení. Ověřte, že máte oprávnění od dodavatele k vložení
písem v rámci licence.
Názvy nastavení jsou:
●

Možnost povolit službě sestavy vložit písma do generovaných dokumentů PDF
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●

Možnost povolit službě dávkové sestavy vložit písma do generovaných dokumentů PDF.

Existují také specializovaná písma, např. písma s čárovým kódem, která jsou při použití vždy
vložena. Tato nastavení neřídí vložení specializovaných písem. Vestavěná písma PDF nejsou nikdy
vložena.

Hodnota

Účel

Povolit

Toto nastavení použijte když víte, že uživatelé nemají všechna písma potřebná k zobrazení sestav
PDF. Soubory jsou větší a výstup PDF je generován pomaleji.
Písmům na seznamu Nikdy nevložit v IBM Cognos Configuration není vložení povoleno.
Jedná se o výchozí nastavení.

Nepovolit

Toto nastavení použijte když víte, že uživatelé mají všechna písma potřebná k zobrazení sestav PDF.
Soubory jsou menší a rychleji generované.
Písma nejsou vložena, nevyskytují-li se na seznamu Vždy vložit v IBM Cognos Configuration.

Auto

Automaticky určí, která písma vložit. Toto nastavení generuje sestavy PDF nejpomaleji.
Obsahují-li data pouze znaky Windows1252, jsou použity oba seznamy v IBM Cognos Configuration:
Vždy vložit a Nikdy nevložit. V případě konfliktu je použít seznam Nikdy nevložit.
S výjimkou specializovaných písem je v seznamu neuvedené písmo obvykle vloženo pouze v případě,
že v souboru jsou použity znaky UTF-16 z tohoto písma.

Typ komprese obsahu
Při tvorbě sestav PDF lze nastavit typ používané komprese. U vyšší komprese je výstup PDF generován
déle, ale výsledné soubory jsou menší.
Typ komprese obsahu určuje, která data jsou komprimována. "Kompresní úroveň
algoritmu" (str. 175) určuje, nakolik jsou data zkomprimována. Kombinace těchto dvou nastavení
určuje konečnou velikost souboru.
Názvy nastavení jsou:
●

Typ komprese PDF pro dokumenty PDF vytvořené službou sestavy

●

Typ komprese PDF pro dokumenty PDF vytvořené službou dávkové sestavy.

Možnosti tohoto nastavení od nejnižšího do nejvyššího typu komprese jsou: Klasický, Základní,
Zlepšený, Rozšířený a Úplný. Klasický je výchozí nastavení.
Typ komprese se týká objemu dat, který je zkomprimován v rámci sestavy PDF. Nižší komprese
zpravidla znamená rychlejší vygenerování většího dokumentu. Prohlížeče Adobe® PDF Acrobat
Reader nižších verzí než 6.0 nepodporují vyšší typy komprese než Klasický.
Výjimečně může dojít k tomu, že komprese malých souborů způsobí jejich mírné zvětšení.

Kompresní úroveň algoritmu
Při tvorbě souborů PDF lze určit používanou kompresní úroveň algoritmu.
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Typ komprese obsahu určuje, která data jsou komprimována. "Typ komprese obsahu" (str. 175)
určuje, nakolik jsou data zkomprimována. Kombinace těchto dvou nastavení určuje konečnou
velikost souboru.
Názvy nastavení jsou:
●

Úroveň komprese obsahu pro dokumenty PDF vytvořené službou sestavy

●

Úroveň komprese obsahu pro dokumenty PDF vytvořené službou dávkové sestavy

Platné možnosti pro kompresní úroveň algoritmu jsou 0 (žádná komprese) až 9 (maximální
komprese). Výchozí nastavení je 9.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na položku Služba a požadovanou službu.
5. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle služby a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
8. Ve sloupci Hodnota zadejte požadovanou hodnotu pro každé nastavení souboru PDF.
Tip: Chcete-li resetovat konfigurační nastavení na výchozí hodnotu, zaškrtněte příslušné políčko
a klepněte na Resetovat na výchozí hodnotu.
9. Klepněte na OK.

Nastavení maximální doby provedení
Pro službu sestavy, službu dávkové sestavy a službu přesunu dat lze nastavit maximální dobu
provedení. Dojde-li k překročení časového limitu, bude provedení stornováno.
Dobu provedení zřejmě budete chtít omezit např. v situaci, kdy dlouhé provádění úloh znamená
výskyt problému. Zároveň zřejmě budete chtít zajistit, aby veškerý čas serveru nezabrala jedna
úloha na úkor ostatních.
Výchozí nastavení je nula, která znamená žádný limit doby provedení.
Toto nastavení má vyšší prioritu než nastavení limitu zařízení RLF. Viz "Nastavení limitu velikosti
sestav pro službu dat sestavy" (str. 181).
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
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2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na položku Služby a požadovanou službu.
Tip: Také můžete změnit nastavení časového limitu fronty na úrovni dispečeru nebo služby.
5. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle služby a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
Tip: Tato nastavení služeb lze také nastavit na úrovni Systému.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
8. Ve sloupci Hodnota zadejte novou hodnotu nastavení Maximální doba provedení pro
<název_služby> (sekund).
9. Klepněte na OK.

Určení doby uchování výstupu sestav seznamu sledování
Výstup sestav seznamu sledování lze uchovat pro určitý počet spuštění nebo určitý počet dnů či
měsíců. Např. můžete uchovat až 10 verzí nebo uchovat verze výstupu sestav po dobu 2 dnů či 6
měsíců.
K dispozici jsou dvě nastavení:
●

Chcete-li určit maximální dobu pro uchování výstupu sestav seznamu sledování, použijte
nastavení Doba uchování verzí periodických dokumentů. Výchozí nastavení je 1 den. V podokně
Nastavení je toto nastavení zobrazeno jako 1 Dnů.

●

Chcete-li pro uchování určit maximální počet kopií, použijte nastavení Počet verzí uchování
periodických dokumentů. Není nastavena žádná výchozí hodnota.

Určíte-li obě nastavení, bude počet uchovaných verzí řízen nejdříve dosaženým nastavením.
Vámi zvolené nastavení bude záviset na frekvenci generování výstupu sestav seznamu sledování a
na systémových prostředcích. Je-li např. sestava spouštěna v noci pro zajištění výstupu během dne
na požádání pomocí portálu a seznamy sledování jsou aktualizovány jednou týdně, zřejmě budete
chtít uchovat pouze čtyři verze každý měsíc, ale ne více než 5 verzí v tomto období. Slouží-li ke
spouštění sestav úkol a seznamy sledování jsou aktualizovány pouze při spuštění úkolu, zřejmě
budete chtít uchovat pouze 1 verzi každý den.
Další informace o seznamech sledování viz "Aktivace pravidel sledování pro sestavu" (str. 445).
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
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3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle položky Systém a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
7. Ve sloupci Hodnota zadejte novou hodnotu nastavení Doba uchování verzí periodických
dokumentů a z rozevírací nabídky vyberte Dnů nebo Měsíců.
8. Ve sloupci Hodnota zadejte novou hodnotu nastavení Počet verzí uchování periodických
dokumentů.
9. Klepněte na OK.

Omezení aktivních bodů generovaných v grafu Report Studio nebo Analysis Studio
Aktivní bod v grafu se zobrazí při pozastavení ukazatele myši nad ním. Např. aktivní bod na symbolu
klesání úrovněmi nebo popisu zobrazí detaily o sloupci, řádku či výseči. Čím vyšší je počet aktivních
bodů, tím delší bude odezva prohlížeče. Při generování grafů s mnoha členy se aktivní body mohou
stát další zátěží pro systémové prostředky a způsobit zablokování prohlížeče. Pro zlepšení výkonu
omezte počet aktivních bodů, který je generován pro grafy Analysis Studio a Report Studio.
Při omezení počtů aktivních bodů budou mít vyšší prioritu položky, jako jsou popisky os a popisky
legendy, před jednotlivými grafickými prvky, jako jsou sloupce, výseče atd. V závislosti na počtu
položek v grafu a nastavení maximálního počtu aktivních bodů pak určité položky os mohou mít
aktivní body, kdežto jiné položky os a všechny další grafické prvky nikoli, nebo všechny položky
os a určité grafické prvky mohou mít aktivní body, zatímco ostatní grafické prvky nikoli.
Nastavení maximálního počtu aktivních bodů v Report Studio přepíše toto nastavení. Další informace
viz Uživatelská příručka IBM® Cognos® Report Studio.
Výchozí nastavení je neomezený počet aktivních bodů.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle položky Systém a klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
Tip: Nastavení aktivních bodů lze také změnit na úrovni dispečeru nebo služby.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Ze seznamu Kategorie vyberte položku Ladění.
7. Vyhledejte nastavení Počet aktivních bodů generovaných v grafu službou dávkové sestavy nebo
Počet aktivních bodů generovaných v grafu službou sestavy. Ve sloupci Hodnota klepněte na
šipku vedle položky Neomezený a potom na <Počet>. Zadejte novou hodnotu maximálního
počtu aktivních bodů.
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8. Klepněte na OK.

Nastavení konfiguračních parametrů maximální velikosti e-mailové přílohy
V softwaru IBM® Cognos® BI lze omezit velikost e-mailových příloh, aby nedošlo k případným
problémům s příliš velkými položkami. Povolený rozsah je od 0 do 2 047 MB. Není-li zadána určitá
hodnota, Cognos Connection neaplikuje žádná omezení na velikost e-mailové přílohy.
Před nastavením limitu velikosti e-mailu v Cognos Connection musíte znát limit velikosti e-mailu,
který je nastaven na e-mailovém serveru. Tento limit je zpravidla nastaven administrátorem emailového serveru v rozsahu 10 až 25 MB. Je-li nutné doručovat sestavy s větší velikostí souboru,
zvažte použití jiné metody přenosu souboru, např. FTP nebo zabezpečené kopírování.
Je-li limit nastavený v Cognos Connection nižší než na e-mailovém serveru, nastavení Cognos
Connection potlačí nastavení e-mailového serveru. Např. pokud limit Cognos činí 10 MB a limit
e-mailového serveru je 20 MB, bude 15MB příloha nahrazena souborem obsahujícím varovnou
zprávu ve tvaru prostého textu ze serveru Cognos BI. Zpráva bude přijata e-mailovým serverem a
doručena příjemci. Varovná zpráva ve tvaru prostého textu informuje příjemce e-mailu o tom, že
příloha nadměrné velikosti byla odebrána a nahrazena varovnou zprávou. Příjemce pak bude muset
zobrazit sestavu prostřednictvím Cognos Connection.
Je-li limit nastavený v Cognos Connection vyšší než na e-mailovém serveru, nastavení Cognos
Connection nepotlačí nastavení e-mailového serveru. Např. pokud limit nastavený v Cognos
Connection činí 20 MB a limit e-mailového serveru je 10 MB, bude 15MB příloha odeslána serverem
Cognos BI na e-mailový server, který ji odmítne přijmout.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
4. Vyberte dispečer, který chcete nakonfigurovat.
5. Klepněte v pravém horním rohu na tlačítko Nastavit vlastnosti - Konfigurace.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Pro kategorii Prostředí klepněte vedle názvu Rozšířené nastavení na odkaz Upravit.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky, je-li dostupné.
9. Ve sloupci Parametr zadejte mail.attachment.limit
10. U položky Hodnota zadejte pro nastavení mail.attachment.limit příslušnou hodnotu. K dispozici
jsou následující nastavení.

Cíl

Akce

Výchozí nastavení

Zadejte 0 (nulu). Jedná se o výchozí nastavení.
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Cíl

Akce

Nastavení velikosti přílohy e-mailu

Zadejte n, kde n je maximální velikost přílohy v MB.

11. Klepněte na OK.
12. Máte-li zkonfigurováno více dispečerů, proveďte pro každý zbývající dispečer kroky 4 až 10.
13. Pomocí IBM Cognos Configuration je třeba zastavit a restartovat software IBM Cognos.
Informace o zastavení softwaru IBM Cognos viz příručka Installation and Configuration Guide.

Nastavení komprese pro přílohy e-mailu
V IBM® Cognos® Business Intelligence lze zvolit kompresi příloh e-mailu s větší než určenou velikostí,
nebo kompresi deaktivovat. Ve výchozím nastavení je komprese deaktivována. Chcete-li přílohy emailu komprimovat, změňte výchozí chování pomocí konfiguračního nastavení Maximální velikost
nekomprimované přílohy e-mailu v MB.
Pro kompresi musí mít příloha e-mailu velikost alespoň 1 MB.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Dispečer a služby.
4. Klepněte na požadovaný dispečer.
5. U služby DeliveryService klepněte na tlačítko Vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Pro filtrování nastavení klepněte na Ladění v poli Kategorie.
8. Určete hodnotu pro nastavení Maximální velikost nekomprimované přílohy e-mailu v MB. K
dispozici jsou následující nastavení.

Cíl

Akce

Deaktivovat kompresi

Zadejte 0 (nulu). Jedná se o
výchozí nastavení.

Komprimovat přílohy e-mailu, je-li příloha větší než n.

Zadejte n, kde n je velikost přílohy
v MB.

N je velikost přílohy v MB.

9. Klepněte na OK.
10. Klepněte na odkaz Konfigurace v cestě na začátku stránky.
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Vrátíte se na seznam dispečerů.
11. Máte-li zkonfigurováno více dispečerů, proveďte pro každý zbývající dispečer kroky 4 až 10.
12. Pomocí produktu IBM Cognos Configuration zastavte a pak restartujte software IBM Cognos.
Informace o zastavení softwaru IBM Cognos viz příručka Installation and Configuration Guide.

Nastavení limitu velikosti sestav pro službu dat sestavy
K nastavení limitu prostředků, jako je paměť, které používá služba dat sestavy, software IBM®
Cognos® omezí velikost dat sestav, jež lze předat dál. Obdržíte-li v IBM Cognos pro Microsoft®
Office chyby, že výsledek sestavy je příliš velký, můžete zvětšit limit velikosti pro data sestavy
změnou nastavení limitu zařízení RLF.
Nastavení maximální doby provedení (str. 176) má vyšší prioritu než toto nastavení.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby a pak na Data sestavy.
5. Klepnutím na šipku vedle služby ReportDataService zobrazte nabídku Akce a klepněte na
Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ve sloupci Hodnota změňte hodnotu Limit zařízení RLF (MB).
8. Klepněte na OK.

Ladění připojení Metric Studio
Můžete nastavit parametry Metric Studio řídící počet připojení, jež jsou sestavena k databázovému
serveru, a jak dlouho jsou ponechána otevřená při nevyužívání. Nevyužívaná připojení ke zdrojům
dat mohou negativně ovlivnit výkon aplikace Metric Studio i výkon dalších aplikací na serveru.
Chcete-li zjistit vhodná nastavení, monitorujte připojení k databázovému serveru v době mimo
špičku, za běžného provozu a ve špičce. Konkrétní pokyny viz dokumentace k danému zdroji dat.
Např. máte 500 uživatelů. Protože udržování 500 otevřených připojení celou dobu může negativně
ovlivnit výkon databázového serveru, nastavte úvodní počet připojení na 100 a maximální počet
připojení na 500. Nastavte časový limit pro nevyužitá připojení na 10 minut a interval mezi
kontrolami nevyužitých připojení na 5 minut.
Nastavte přírůstek připojení na 10. Počet otevřených připojení k databázi se bude měnit v přírůstcích
po 10 podle zvyšování a snižování uživatelské zátěže během dne.
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Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění (str. 285).
K dispozici jsou následující parametry:
●

initialConnections
Počet připojení, který služba Metric Studio otevře při prvním přístupu k databázi. K zavření
těchto připojení nikdy nedojde. Zůstávají otevřená k obsloužení běžné uživatelské zátěže. Platné
nastavení: 0 až 30 000. Výchozí nastavení je 5. Chcete-li zavřít všechna nevyužitá připojení,
nastavte na nulu.

●

incrementConnections
Počet připojení, který služba Metric Studio otevře při požadavku na více připojení než je úvodní
počet ke zvládnutí uživatelské zátěže. Připojení jsou otevírána a zavírána v bloku. Připojení v
bloku nejsou zavřena, dokud nejsou všechna připojení v bloku nevyužita. Platné nastavení: 1
až 30 000. Výchozí nastavení je 5.

●

maximumConnections
Maximální počet připojení, který služba Metric Studio otevře. Uživatel obdrží chybu v případě,
že je dosažen maximální počet připojení a všechna alokovaná připojení zpracovávají jiné
požadavky. Platné nastavení: 1 až 30 000. Výchozí nastavení je 200. Toto nastavení musí být
větší než nastavení initialConnections.

●

connectionIdleTimeout
Doba, po kterou je připojení nevyužito před jejím uzavřením, v sekundách. Platné nastavení:
1 až 30 000. Výchozí hodnota je 3600 (1 hodina).

●

connectionMaintenanceInterval
Doba, po kterou služba Metric Studio čeká před kontrolou nevyužitých připojení, jež zavře, v
sekundách. Platné nastavení: 1 až 30 000. Výchozí hodnota je 3600 (1 hodina).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. V levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením klepnutím na šipku zobrazte nabídku
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby a pak na Metric Studio.
5. Klepnutím na šipku vedle MetricStudioService zobrazte nabídku Akce a pak klepněte na Nastavit
vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru.
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Zadejte např. connectionIdleTimeout.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte hodnotu přidruženou k nastavení.
11. Podle potřeby zadejte další názvy a hodnoty nastavení.
12. Klepněte na OK.
13. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.
14. Restartujte službu Metric Studio, aby se nová nastavení uplatnila. Pokyny viz "Zastavení a
spuštění dispečerů a služeb" (str. 144).

Provádění dotazů
Existují tři nastavení, která lze použít pro provádění dotazů:
●

nastavení parametrů pro souběžné provedení dotazů (str. 183),

●

nastavení priority dotazů (str. 185),

●

aktivace převodu číselných klíčů hledání na řetězce v dotazech (str. 187).

Nastavení parametrů pro souběžné provedení dotazů
Software IBM® Cognos® ve výchozím nastavení provádí dotazy v sestavě postupně. V závislosti na
daném prostředí zřejmě bude možné zvýšit výkon spuštění sestavy pomocí aktivace souběžného
provedení dotazů. To lze provést nastavením rozšířených vlastností serveru pro službu sestavy,
službu dávkové sestavy nebo obě služby. Při aktivovaném souběžném provedení dotazů pak server
sestav stanoví, které dotazy v sestavě lze spustit souběžně.
Autor sestavy v ní musí určit dotazy, které jsou vhodnými kandidáty pro souběžné provedení. Další
informace viz Uživatelská příručka IBM Cognos Report Studio.

RSVP.CONCURRENTQUERY. NUMHELPERSPERPROCESS
Tento parametr slouží k aktivaci souběžného provedení dotazů a nastavení maximálního počtu
pomocníků provedení dotazu pro každý proces služby sestavy nebo služby dávkové sestavy.
Výchozí hodnota 0 znamená, že souběžné provedení dotazů je deaktivováno.
Každý pomocník provedení dotazu vyžaduje přídavné připojení zdroje dat. Služba sestavy může
mít např. čtyři procesy včetně dvou připojení s vysokou spřízněností a dvou připojení s nízkou
spřízněností:
●

Je-li maximální počet pomocníků provedení dotazu nastaven na 0 (deaktivován), bude maximální
počet připojení zdrojů dat vytvořených službou sestavy 16 (dvě připojení s nízkou spřízněností
plus dvě připojení s vysokou spřízněností plus nula pomocníků provedení dotazu krát čtyři
procesy).

●

Je-li maximální počet pomocníků provedení dotazu nastaven na 2, bude maximální počet
připojení zdrojů dat vytvořených službou sestavy 24 (dvě připojení s nízkou spřízněností plus
dvě připojení s vysokou spřízněností plus dva pomocníci provedení dotazu krát čtyři procesy).
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RSVP.CONCURRENTQUERY. MAXNUMHELPERSPERREPORT
Použijte tento parametr k určení maximálního počtu pomocníků provedení dotazu pro každou
sestavu. Tento parametr slouží k tomu, aby zabránil jedné sestavě využít všechny dostupné pomocníky
provedení dotazu.
Sestava může mít např. osm dotazů s možností souběžného provedení:
●

Pokud RSVP.CONCURRENTQUERY.NUMHEL PERSPERPROCESS a RSVP.
CONCURRENTQUERY.MAXNUMHELPERSPER REPORT jsou oba nastaveny na čtyři,
tato sestava při spuštění využije všechny pomocníky dotazu. Dokud tato sestava neskončí,
žádná jiná sestava nemůže spustit souběžné provedení dotazů.

●

Je-li RSVP.CONCURRENTQUERY.MAXNUM HELPERSPERREPORT místo toho nastaven
na dvě, sestava využije dva pomocníky dotazu a dva nechá ostatním sestavám.

Výchozí hodnota tohoto parametru je 1.
Toto nastavení nemá žádný vliv, není-li RSVP.CONCURRENTQUERY.NUMHELPERSPER
PROCESS nastaven na hodnotu větší než 0.

RSVP.CONCURRENTQUERY. ENABLEDFORINTERACTIVEOUTPUT
Použijte tento parametr k aktivaci souběžného provedení dotazů, když služba sestavy produkuje
interaktivní výstup.
Je-li souběžné provedení dotazů aktivováno pro aktivní sestavy, některé dotazy mohou být prováděny
zbytečně, protože nejsou používány dané výsledky. Např. všechny dotazy vícestránkové sestavy se
mohou provést nejméně s jedním dotazem na každé stránce, ale uživatel může zobrazit pouze první
stránku. Nechcete-li využívat prostředky pro výsledky, které nejsou použity v aktivních sestavách,
deaktivujte tento parametr.
Autorské stránky výzev netvoří interaktivní výstup a nejsou tímto nastavením ovlivněny.
Výchozí hodnota tohoto parametru je nepravda, což znamená deaktivováno.

RSVP.PROMPT.EFFECTIVEPROMPTINFO.IGNORE
Použijte tento parametr k deaktivaci generování atributu effectivePromptInfo v požadavcích metadat
a efektivní deaktivaci přesunu informací výzvy z rámce pod atributem popisku úrovně do vlastní
úrovně.
Výchozí hodnota tohoto parametru je nepravda, což znamená deaktivováno.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na volbu Služby a potom na volbu (Všechny).
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5. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle položky Sestava nebo Dávková sestava a klepněte na
volbu Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

pro danou sestavu nebo službu dávkové sestavy.

8. Klepněte na kartu Nastavení.
9. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
10. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
11. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru.
12. Ve sloupci Hodnota zadejte nastavení, které chcete použít.
13. Klepněte na OK.
14. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Nastavení priorit dotazů
Při spuštění sestavy s definovanými řídicími prvky výzvy dojde k načtení všech informací parametrů
včetně těch definovaných v sestavě, modelu a ve zdroji dat. To je nezbytné pro typování dat a
zarovnání funkcí pro řídicí prvky výzvy s těmi z jeho přidruženého parametru. Tato operace může
mít dopad na výkon zejména v případě mnoha dotazů či složitých dotazů. Z hlediska uživatele může
zobrazení první stránky výzvy či stránky sestavy trvat příliš dlouho.
Ke zvýšení rychlosti mohou autoři sestavy v Report Studio nastavit pokyn k dotazu a dát prioritu
dotazu při určování informací parametrů. Dotazy mají prioritu na základě toho, kde jsou používány
a zda obsahují filtry. Skupina priority je sada dotazů sdílejících podobné atributy, jako je filtr. Místo
načtení parametrů pro všechny dotazy najednou jsou nejdříve načteny parametry pro dotazy s
autorem definovanou prioritou bez ohledu na nastavení automatické priority dotazů. Další informace
o parametrech, filtrech a řídicích prvcích výzvy k zadání viz Uživatelská příručka IBM® Cognos®
Report Studio.
Dotazy jsou seskupeny podle priorit uvedených v následující tabulce. Obsahuje-li skupina dotazů
podskupiny, má první podskupina vyšší prioritu než druhá.

Skupina dotazů

Priorita

Dotazy s vlastností Použít pro info. parametru nastavenou na Ano v Report Studio

1

Dotazy s definovanými filtry, jež neslouží k naplnění řídicích prvků výzvy

2

●

První odkaz na tyto dotazy

●

Další odkazy na tyto dotazy
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Skupina dotazů

Priorita

Dotazy s definovanými filtry, jež slouží k naplnění řídicích prvků výzvy

3

●

První odkaz na tyto dotazy

●

Další odkazy na tyto dotazy

Dotazy bez definovaných filtrů, jež neslouží k naplnění řídicích prvků výzvy
●

První odkaz na tyto dotazy

●

Další odkazy na tyto dotazy

Dotazy bez definovaných filtrů, jež slouží k naplnění řídicích prvků výzvy
●

První odkaz na tyto dotazy

●

Další odkazy na tyto dotazy

4

5

Chcete-li určit konfiguraci v rámci celého systému, která definuje způsob zpracování dotazů a jejich
skupin, můžete přiřadit název či hodnotu nastavení k rozšířenému nastavení serveru sestav RSVP.
PROMPT.RECONCILIATION. To umožňuje určit stupeň odsouhlasení mezi funkcemi řídicích
prvků výzvy a datového typu s funkcí přidruženého parametru. Vybrané nastavení stanovuje, zda
je důležitější rychlost nebo přesnost odsouhlasení. Pokud např. autor sestavy zajistí, že parametry
jsou definovány se stejným datovým typem a funkcemi (tj. volitelnost, kardinalita a oddělenost) v
rámci všech dotazů, určení CHUNKED nebo 3 zřejmě zajistí nejlepší výkon v nejrůznějších situacích.
RSVP.PROMPT.RECONCILIATION.CHUNKSIZE umožňuje určit velikost bloku. Toto nastavení
lze uplatnit při použití CHUNKED GROUPED a CHUNKED. Výchozí velikost bloku je 5.
Rozšířené vlastnosti serveru sestav a pokyny k dotazu Report Studio fungují v součinnosti a poskytují
nejlepší výkon.
Ke konfiguraci RSVP.PROMPT.RECONCILIATION lze použít nastavení v následující tabulce.

Nastavení

Název

Účel

0

COMPLETE

Všechny dotazy jsou odeslány najednou. Jde o nejpomalejší a nejpřesnější formu
odsouhlasení.
Jedná se o výchozí nastavení.

1

GROUPED

Dotazy jsou odesílány podle skupin priority. Toto nastavení funguje nejlépe
pro sestavy, jež mají mnoho nefiltrovaných a málo filtrovaných dotazů.
Poskytuje střední rychlost a velkou přesnost odsouhlasení.

2

CHUNKED
GROUPED

Dotazy jsou odesílány podle skupin priority s maximálním počtem na jeden
požadavek. Dotazy nepřesahují skupiny. Toto nastavení funguje nejlépe pro
sestavy, jež mají mnoho dotazů s podobnými výrazy filtru. Poskytuje maximální
rychlost a malou přesnost odsouhlasení.
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Nastavení

Název

Účel

3

CHUNKED

Dotazy jsou odesílány podle skupin priority s maximálním počtem na jeden
požadavek. Dotazy mohou přesahovat skupiny.

Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení.
Klepněte na volbu Služby a potom na volbu (Všechny).
5. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle položky Sestava nebo Dávková sestava a klepněte na
volbu Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte nastavení, které chcete použít.
11. Klepněte na OK.
12. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Aktivace převodu číselných klíčů hledání na řetězce v dotazech
Nepřevede-li váš zdroj dat číselné datové položky na řetězce, může dojít k chybě. Výzva k zadání
hledání je přidružena k dotazu, který nebude proveden, když je výzva k zadání hledání vykreslena
poprvé. Zadání řetězce hledání filtruje dotaz a výsledky jsou zobrazeny v poli seznamu. Server
sestav nekontroluje datový typ filtrované položky dotazu, protože většina zdrojů dat převede datovou
položku na řetězec (varchar) a filtr tak bude platný. Nicméně některé zdroje dat, jako je Teradata,
tento převod neprovádí, což způsobí chybu.
K přidružené chybové zprávě dojde, když je spuštěna sestava Report Studio nebo Query Studio:
RQP-DEF-0177 Došlo k chybě při provádění operace 'sqlPrepareWithOptions' status='-69' UDASQL-0043 Základní databáze zjistila chybu při zpracování požadavku SQL.[NCR][ODBC Teradata
Driver][Teradata Database] Porovnání částečných řetězců vyžaduje znakové operandy
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Příklad nepřevedené datové položky
[data item] starts with '20'
[data item] contains '123'

Nebo logická kombinace:
[data item] starts with '2' AND [data item] contains '009' OR [data item]
contains '119'

Příklad nepřevedené datové položky s funkcí lower
Pokud hledání nerozlišuje velká a malá písmena, tyto výrazy budou obsahovat funkci lower, která
dává větší smysl při hledání na řetězcové datové položky než na číselné:
lower([data item]) starts with lower('20')
lower([data item]) contains ('123')lower
([data item]) starts with lower('2') AND lower([data item]) contains lower('009')
OR lower([data item]) contains lower('119')

Příklad datové položky převedené na řetězec
cast([data item], varchar(128)) starts with '20'
cast([data item], varchar(128)) contains '123'
cast([data item], varchar(128)) starts with '2' AND cast([data item],
varchar(128)) contains '009' OR cast([data item], varchar(128)) contains '119'

Nastavení RSVP.PROMPT.CASTNUMERICSEARCHKEYTOSTRING lze použít k převodu
číselných datových položek na řetězcový formát (varchar). Výchozí hodnota tohoto nastavení je
False (žádný převod). Chcete-li převod zaktivovat, nastavte ji na True.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby a pak na Sestava.
5. Klepněte na šipku nabídky Akce a klepněte na Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte RSVP.PROMPT.CASTNUMERICSEARCHKEYTOSTRING.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte nastavení, které chcete použít.
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11. Klepněte na OK.
12. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.
13. Zopakujte kroky 4 až 12 pro systém dávkových sestav (Dávková sestava).

Deaktivace ukládání relace do mezipaměti
V Report Studio, Query Studio a IBM® Cognos® Viewer jsou výsledky předchozích požadavků na
databázi ukládány do mezipaměti po dobu trvání relace, je-li aktivováno ukládání relace do
mezipaměti. Software IBM Cognos používá pro některé akce ke zvýšení výkonu u následných dotazů
výsledky uložené v mezipaměti místo přístupu k databázi. To je vhodné, když lze použít stejné
výsledky nebo když jsou nové výsledky dílčí sadou výsledků uložených v mezipaměti. Ukládání
relace do mezipaměti lze aktivovat na úrovni serveru nebo na úrovni balíku či sestavy.
Protože ukládání relace do mezipaměti může mít dopad na výkon, zřejmě jej budete chtít ponechat
deaktivované na úrovni serveru v následujících situacích:
●

uživatelé očekávají aktuální výsledky přímo z databáze pro každý dotaz, např. nové záznamy,
které byly mezitím přidány do databáze

●

během relace chcete omezit počet přístupů do mezipaměti

Zřejmě také budete chtít ponechat ukládání relace do mezipaměti deaktivované pro jednotlivé
sestavy kvůli velké spotřebě prostředků, např. u sestav používajících diferencování.
Ukládání relace do mezipaměti lze také aktivovat či deaktivovat pro určité dotazy v sestavách v
Report Studio (viz Uživatelská příručka IBM Cognos Report Studio) a pro modely ve Framework
Manager (viz příručka Framework Manager User Guide).
Ukládání relace do mezipaměti je pro nové modely a sestavy ve výchozím nastavení aktivováno.
Stávající balíky a sestavy mají zachována existující nastavení ukládání relace do mezipaměti.

Postup deaktivace na úrovni serveru
1. Zkopírujte soubor umístění_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample do adresáře
umístění_c10/bin a přejmenujte jej na CQEConfig.xml.
2. Otevřete umístění_c10/bin/CQEConfig.xml v editoru.
3. Zkontrolujte, zda editor podporuje ukládání souborů ve formátu UTF-8.
4. Najděte parametr queryReuse a změňte hodnotu na 0.
5. Uložte soubor CQEConfig.xml.
6. Pomocí produktu IBM Cognos Configuration zastavte a pak restartujte software IBM Cognos.
Informace o zastavení softwaru IBM Cognos viz příručka Installation and Configuration Guide.

Postup deaktivace na úrovni balíku či sestavy
1. Zkopírujte soubor umístění_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample do adresáře
umístění_c10/bin a přejmenujte jej na CQEConfig.xml.
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2. Otevřete umístění_c10/bin/CQEConfig.xml v editoru.
3. Zkontrolujte, zda editor podporuje ukládání souborů ve formátu UTF-8.
4. Najděte parametr queryReuse a odeberte jej.
5. Uložte soubor CQEConfig.xml.
6. Pomocí produktu IBM Cognos Configuration zastavte a pak restartujte software IBM Cognos.
Informace o zastavení softwaru IBM Cognos viz příručka Installation and Configuration Guide.
Informace o deaktivaci ukládání relace do mezipaměti na úrovni balíku viz příručka Framework
Manager User Guide. Informace o deaktivaci ukládání relace do mezipaměti na úrovni sestavy viz
Uživatelská příručka Report Studio.

Snížení desetinné přesnosti
V sestavě kontingenční tabulky hodnoty podporují nejvýše 18 číslic a desetinnou čárku. Desetinná
přesnost určuje počet číslic, které jsou rezervovány pro vyjádření desetinné části čísla. Zbývající
číslice jsou rezervovány pro vyjádření celočíselné části čísla. Standardně je desetinná přesnost
nastavena na 7 číslic, což omezuje délku celočíselné části na 11 číslic.
Chcete-li rezervovat více než 11 číslic pro vyjádření celočíselné části čísla, musíte snížit desetinnou
přesnost. Desetinnou přesnost lze nastavit např. na hodnotu 2, což umožňuje rezervovat až 16 číslic
pro celočíselnou část čísla.

Postup
1. V adresáři umístění_c10\configuration najděte soubor qfs_config.xml.
2. Zkopírujte soubor qfs_config.xml a zkopírovaný soubor přejmenujte na qfs_config.xml.backup.
3. Otevřete původní soubor qfs_config.xml a vyhledejte následující kód:
<provider name="CubeBuildProvider"libraryName="qfsCubeBuildProvider"
serviceProvider="true">
<providerDetails>

4. Pro prvek providerDetails přidejte následující řádek:
<scaleOfFloatDouble value="n"/>

kde "n" reprezentuje hodnotu desetinné přesnosti, kterou chcete určit.
Výchozí hodnota je 7.
5. Uložte soubor qfs_config.xml.
6. Restartujte službu IBM Cognos.

Uložení výstupu sestav
Ve výchozím nastavení jsou soubory výstupu sestav ukládány v úložišti obsahu. Pro uložení souborů
výstupu sestav máte k dispozici tyto možnosti:
●

Umístění vně softwaru IBM® Cognos®
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Soubory výstupu sestav uložené v tomto umístění lze sdílet s externími aplikacemi či uživateli,
kteří nemají software IBM Cognos (str. 192). Většina souborů výstupu sestav je ukládána tímto
způsobem.
●

Další umístění v rámci softwaru IBM Cognos
Soubory výstupu sestav uložené v tomto umístění lze znovu použít v softwaru IBM Cognos
(str. 191). Toto možnost může sloužit pro archivační účely, protože soubory ukládané v úložišti
obsahu mohou být pravidelně odstraňovány kvůli pravidlům uchování.

Zároveň je uložen soubor deskriptoru s příponou _descr. Uložené soubory nejsou spravovány
softwarem IBM Cognos.

Nastavení umístění souborů pro uložení kopie výstupu sestav vně softwaru IBM
Cognos
Můžete určit, aby přídavná kopie výstupu sestav byla uložena v systému souborů vně software IBM®
Cognos®. Někteří uživatelé mohou např. chtít sdílet sestavu s externí aplikací, jako je webový server,
a zajistit její uložení na jiné místo při každé aktualizaci, aby byl vždy k dispozici aktuální obsah.
Jiní uživatelé mohou také chtít uložit sestavy v síti LAN pro ostatní, kteří nemají přístup k software
IBM Cognos.
V produktu IBM Cognos Connection, pokud uživatelé při spouštění nebo plánování sestavy vyberou
jako metodu doručení sestav Uložit do systému souborů(str. 438), budou soubory při každém spuštění
sestavy ukládány do zadaného umístění.
V IBM Cognos Configuration jsou dvě přidružené vlastnosti, jež musí být nastaveny jako první:
jedna umožňuje ukládání souborového výstupu do systém souborů, druhá určuje kořenový adresář
pro ukládání souborů. Další informace viz příručka IBM Cognos Business Intelligence Installation
and Configuration Guide.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
4. Klepněte na tlačítko Definovat umístění systému souborů

v panelu nástrojů.

5. Klepněte na Nový.
6. Zadejte název, popis a tip na obrazovce.
7. V poli Umístění v systému souborů zadejte umístění, kam chcete ukládat soubory výstupu
sestav.
Zadané umístění je připojeno k Umístění kořenového adresáře v systému souborů.
8. Klepněte na Dokončit.
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Nastavení umístění souborů pro uložení kopie výstupu sestav v softwaru IBM
Cognos
Ve výchozím nastavení jsou soubory výstupu sestav ukládány v úložišti obsahu. Pro výstup sestav
s jedním souborem lze také uložit kopii výstupu do umístění souborů v softwaru IBM® Cognos®,
aby ji bylo možné použít znovu. To může být užitečné pro i pro účely archivování, protože soubory,
které jsou uloženy v úložišti obsahu, mohou být podle pravidel uchování pravidelně odstraňovány.
Ukládat lze následující formáty: PDF, .csv, XML, tabulkový software Microsoft® Excel 2002 a
HTML, který neobsahuje vložené grafické prvky. Formáty fragment HTML, XMTML ani jednotlivé
listy Excel 2000 či 2007 nelze ukládat.
Umístění souborů se týká uloženého výstupu pocházejícího z vybrané služby Content Manager.
Pokud uživatelé zvolí Uložit do systému souborů jako metodu doručení sestav (str. 438) při spouštění
nebo plánování sestavy v IBM Cognos Connection, budou soubory ukládány do určeného umístění
při každém spuštění sestavy.
K nastavení umístění souborů slouží následující parametry.
●

CM.OutputLocation
Určuje umístění, kde chcete ukládat kopie souborů výstupu sestav.
Při uložení nové kopie nejsou odstraněny staré verze sestav. K uchovávání požadovaných verzí
sestav musíte spravovat obsah výstupního adresáře.

●

CM.OutputScript
Určuje umístění a název skriptu nadstavby, jako je soubor .bat nebo .sh, který je spuštěn po
uložení výstupu sestav do cílového adresáře. Skriptu jsou předány úplné názvy souborů výstupu
a deskriptoru.

●

CM.OutputByBurstKey
Je-li výstup sestav distribuován pomocí diferencování, má přiřazen klíč diferencování. Určete,
zda uložit výstup do podadresáře se stejným názvem jako klíč diferencování.
Předvolba: false (výstup není ukládán podle klíče diferencování)

Soubor deskriptoru výstupu sestav
Při ukládání souborů výstupu uložených sestav do systému souborů v softwaru IBM Cognos je také
vytvořen soubor deskriptoru výstupu sestav. Soubor deskriptoru je soubor XML obsahující informace
o výstupu sestavy, jako jsou název, národní prostředí, čas vytvoření, uživatelské jméno vlastníka a
prostor jmen ověření, přidružená vyhledávací cesta sestavy, informace o klíči diferencování a kontakt
k verzi sestavy.
Soubor deskriptoru má stejný název jako soubor výstupu, ale přidanou příponu _descr. Např.
uložená sestava PDF s názvem 158_1075940415360.pdf má soubor deskriptoru s názvem 158_
1075940415360_desc.xml.
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Skripty po zpracování
Můžete také určit skript pro spuštění příkazů po zpracování vždy, když je výstup sestav zkopírován
do systému souborů. Jsou-li např. soubory výstupu sestav nakonec ukládány do archivačního
systému, můžete k provedení této akce použít skript.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením a zobrazí se nabídka
Změnit zobrazení. Klepněte na volbu Služby a potom na volbu Content Manager.
5. Klepněte na šipku vedle volby ContentManagerService, aby se zobrazila nabídka Akce, a potom
klepněte na volbu Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru.
Zadejte např. CM.OutPutLocation.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte hodnotu přidruženou k nastavení.
11. Podle potřeby zadejte další názvy a hodnoty nastavení.
12. Klepněte na OK.
13. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Aktivace usnadněného výstupu sestav pomocí nastavení v celém
systému
Usnadněné sestavy obsahují funkce, jako je alternativní text, které umožňují invalidním uživatelům
přístup k obsahu sestav pomocí podpůrných technologií, jako jsou čtecí zařízení obrazovky. V IBM®
Cognos® Administration lze určit nastavení v rámci celého systému pro usnadněný výstup sestav
týkající se všech položek včetně sestav, úkolů a plánovaných položek.
Nastavení usnadnění v předvolbách uživatele a ve vlastnostech sestavy přepíšou nastavení v rámci
celého systému v IBM Cognos Administration. Informace o aktivaci podpory usnadnění v
předvolbách uživatele nebo vlastnostech sestavy viz "Aktivace usnadněného výstupu sestav" (str. 439).
Sestavy usnadnění vyžadují delší zpracování sestav a mají větší velikost souborů než sestavy bez
usnadnění. Z toho vyplývá, že sestavy usnadnění negativně ovlivňují výkon. Podpora pro usnadněný
výstup sestav je standardně deaktivována.
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Usnadněný výstup sestav je dostupný pro následující formáty: PDF, HTML a tabulkový software
Microsoft® Excel 2007.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
4. Z panelu nástrojů v pravém horním rohu stránky klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

.

5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. V části Kategorie klepněte na Potlačení administrátora.
7. Pro kategorii Potlačení administrátora vedle položky Podpora usnadnění pro sestavy ve sloupci
Hodnota klepněte na Upravit.
8. Na stránce Podpora usnadnění pro sestavy vyberte jednu z následujících možností:

Možnost

Popis

Deaktivovat

Usnadněný výstup sestav je odepřen.

Učinit povinným

Usnadněný výstup sestav je vždy vytvořen.

Nechat rozhodnutí na Usnadněný výstup sestav je určen uživatelem. Nastavíte-li tuto možnost na Nevybráno,
usnadněný výstup sestav není generován automaticky. Jedná se o výchozí nastavení.
uživateli
Nastavíte-li tuto možnost na Vybráno, usnadněný výstup sestav je generován standardně.

Konfigurace řešení původu
Původ poskytuje detaily o datech v sestavě, jako jsou zdroj dat a výrazy výpočtů. K informacím o
původu je přístup v IBM® Cognos® Viewer, Report Studio, Query Studio a Analysis Studio.
Zkonfigurovat lze výchozí řešení původu v softwaru IBM Cognos, nástroj původu IBM InfoSphere™
Metadata Workbench nebo uživatelské řešení původu. Při použití výchozího řešení či IBM InfoSphere
Metadata Workbench ověřte, že hodnota parametru URI služby metadatových informací kategorie
Prostředí je zkonfigurována podle určeného postupu v této části.
Pro implementaci uživatelského řešení původu musíte
●

vytvořit webové rozhraní, které překládá parametry požadavků původu v softwaru IBM Cognos
a spouští uživatelské řešení původu.
Další informace viz část o integraci uživatelského řešení původu v příručce SDK (Software
Development Kit) Developer Guide.
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●

změnit hodnotu parametru URI služby metadatových informací kategorie Prostředí na odkaz
URL vašeho serveru původu.

Chcete-li aktivovat původ, zajistěte aktivaci funkce původ. Další informace viz "Zabezpečené funkce
a vlastnosti" (str. 285) a "Funkce objektů" (str. 297).

Postup
1. V produktu IBM Cognos Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Stav klepněte na Systém.
3. Klepněte na šipku vedle volby Systém, aby se zobrazila nabídka Akce, a potom klepněte na
volbu Nastavit vlastnosti.
4. Klepněte na kartu Nastavení.
5. Pro URI služby metadatových informací v kategorii Prostředí zadejte jednu z následujících
hodnot.
●

Chcete-li zkonfigurovat výchozí řešení původu softwaru IBM Cognos, zadejte
/lineageUIService.
Je-li již tato hodnota zadána, klepněte na Storno v dolní části stránky. Nemusíte nic měnit.

●

Chcete-li zkonfigurovat IBM InfoSphere Metadata Workbench jako řešení původu, zadejte
/lineageUIService?iis=http://název_serveru_workbench:9080/workbench/autoLoad.do
přičemž http://název_serveru_workbench:9080/workbench/autoLoad.do je odkaz URL,
kde je možný přístup k IBM InfoSphere Metadata Workbench v dané síti.
název_serveru_workbench reprezentuje název serveru, kde je nainstalován IBM InfoSphere
Metadata Workbench.
●

Pro využití kombinace původu Cognos a původu InfoSphere Metadata Workbench
existuje další parametr ke zkonfigurování. Parametr "launchPoint" nastavený s
hodnotou "indirect" označuje, že původ Cognos by měl být použit pro původ úrovně
Cognos (tj. informace na úrovni modelu a sestavy) a Metadata Workbench může být
použit k prozkoumání původu pro daný zdroj dat. Klepnutí na objekt zdroje dat v
prohlížeči původu Cognos zaktivuje IBM InfoSphere Metadata Workbench k
prozkoumání hloubkových informací původu na úrovni zdroje dat.
/lineageUIService?iis="Metadata WorkbenchURL"&launchPoint=indirect
např.: /lineageUIService?iis=http://název_serveru_workbench:9080/workbench/
autoLoad.do&launchPoint=indirect
název_serveru_workbench reprezentuje název serveru, kde je nainstalován IBM
InfoSphere Metadata Workbench.

●

Chcete-li zkonfigurovat uživatelské řešení původu, nahraďte stávající hodnotu
identifikátorem URI, který reprezentuje webové rozhraní daného řešení.
Zadejte např. http://tentopodnik.com/vlastniSluzbaPuvodu.cgi
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6. Klepněte na OK.

Konfigurace URI pro IBM InfoSphere Business Glossary
Pokud již vaše organizace používá glosář IBM® InfoSphere® Business Glossary, lze k němu v softwaru
IBM Cognos® získat přístup z aplikace IBM Cognos Viewer (str. 432) a ze stromu metadat v aplikacích
Report Studio, Query Studio a Analysis Studio.
Pro přístup k IBM Business Glossary musíte určit identifikátor URI webové stránky Glosáře.
Výsledky hledání v Glosáři softwaru IBM Cognos ve výchozím nastavení vrátí všechny termíny,
které obsahují klíčové slovo zadané v hledání.
Pro přístup ke Glosáři musí mít uživatelé oprávnění pro funkci Glosář. Další informace viz
"Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285) a "Funkce objektů" (str. 297).

Postup
1. V produktu IBM Cognos Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Stav klepněte na Systém.
3. Klepněte na šipku vedle volby Systém, aby se zobrazila nabídka Akce, a potom klepněte na
volbu Nastavit vlastnosti.
4. Klepněte na kartu Nastavení.
5. V poli URI pro IBM Business Glossary v kategorii Prostředí zadejte následující identifikátor
URI:
http://název_serveru:číslo_portu/bg/popup/popupSearch.do
Zadejte například
http://tentoserver:9080/bg/popup/popupSearch.do
Dojde k vrácení všech termínů, které obsahují klíčové slovo zadané v hledání.
6. Klepněte na OK.

Konfigurace URI objevení spolupráce
IBM® Cognos® Business Intelligence a IBM Cognos Business Insight lze nakonfigurovat tak, aby
aplikace IBM Lotus® Connections mohla být použita pro společné rozhodování. Integrace s Lotus
Connections umožňuje obchodním uživatelům spolupráci při vytváření nebo zobrazování sestav,
provádění analýzy nebo sledování panelů dashboard. Uživatelé mají přístup k aktivitám Lotus
Connections z aplikace Business Insight a k domovské stránce Lotus Connections z IBM Cognos
BI a Business Insight.
URI objevení spolupráce specifikuje server Lotus Connections pro použití jako poskytovatele
spolupráce. Je-li určen identifikátor URI, bude podpora týkající se spolupráce přidána do aplikace
IBM Cognos BI takto:
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●

na stránku Uvítání Cognos Connection je přidán odkaz. Má-li uživatel přístup k domovské
stránce Lotus Connections, bude mít odkaz název Přistupovat k mé sociální síti a připojí uživatele
k domovské stránce. Má-li uživatel přístup k aktivitám Lotus Connections, nikoli však
k domovské stránce, bude mít odkaz název Moje aktivity a připojí uživatele ke stránce aktivit.

●

odkaz na domovskou stránku Lotus Connections bude přidán do nabídky Spustit v Cognos
Connections,

●

odkaz na domovskou stránku Lotus Connections bude přidán do nabídky Akce v Business
Insight,

●

tlačítko nabídky Spolupracovat bude přidáno v aplikačním panelu panelu dashboard v aplikaci
Business Insight. To umožňuje uživateli vytvořit nebo zobrazit aktivitu panelu dashboard v Lotus
Connections.

Chcete-li získat přístup k domovské stránce a ke stránce aktivit Lotus Connections, musí
administrátor aktivovat funkci Spolupracovat. Další informace viz "Zabezpečené funkce a
vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepnutím na Dispečery a služby zobrazte seznam dispečerů.
4. Z panelu nástrojů v pravém horním rohu stránky klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

.

5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. V poli URI objevení spolupráce pro kategorii Prostředí zadejte následující identifikátor URI:
http://název_serveru:číslo_portu/activities/serviceconfigs.
Např. http://název_serveru:9080/activities/serviceconfigs
kde název_serveru reprezentuje název serveru s instalací IBM Lotus Connections.
7. Klepněte na OK.

Aktivace metrik fronty úkolů, SMTP a úloh
Ve výchozím nastavení je pro metriky fronty úkolů, úloh a SMTP aktivována pouze metrika délky
fronty. Pro každou z nich jsou také k dispozici následující metriky, ale jsou nastaveny na nulu a
nezobrazí se v uživatelském rozhraní, pokud je nezaktivujete:
●

Čas ve frontě, značka horní meze

●

Čas ve frontě, značka dolní meze

●

Čas ve frontě

●

Počet požadavků ve frontě
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●

Délka fronty, značka horní meze

●

Délka fronty, značka dolní meze

Další informace o těchto metrikách viz "Metriky výkonu systému" (str. 121). Poznámka: Aktivace
těchto nastavení může mít dopad na výkon.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku vedle volby Systém, aby se zobrazila nabídka Akce, a potom klepněte na
volbu Nastavit vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířená nastavení klepněte na odkaz Upravit.
7. Pokud se zobrazí, zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky. Jinak
pokračujte dalším krokem.
8. Ve sloupci Parametr zadejte následující nastavení: enable.tide.metrics.smtpqueue, enable.tide.
metrics.jobqueue a enable.tide.metrics.taskqueue.
9. Metriku zaktivujete zadáním True vedle každého parametru ve sloupci Hodnota.
10. Klepněte na OK.
11. Otevřete soubor umístění_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/iManage-metadata.xml v editoru.
Zkontrolujte, zda editor podporuje ukládání souborů ve formátu UTF-8.
Pro distribuovanou instalaci musíte upravit soubor iManage-metadata.xml na každém počítači,
jinak se globální metriky mohou zpočátku zobrazit ale po navigaci na jinou stránku se již
nezobrazí.
12. Zrušte komentář u částí, které začínají na <!-- These metrics have been explicitly
disabled. Please consult documentation on how to enable them. -->

13. Uložte soubor.
14. Pomocí produktu IBM Cognos Configuration zastavte a pak restartujte software IBM Cognos.
Informace o zastavení softwaru IBM Cognos viz příručka Installation and Configuration Guide.
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Nastavení doby existence dokončených lidských úloh a anotací
(komentářů)
Můžete nastavit dobu existence dokončených lidských úloh a anotací. Doba existence je časový
interval, po němž je přidružená položka odstraněna. Je-li např. doba existence pro anotaci nastavena
na 60 dnů, bude anotace odstraněna 60 dnů po odstranění přidružené sestavy. Je-li doba existence
pro lidskou úlohu nastavena na 120, tato lidská úloha může být odstraněna 120 dnů v případě
odstranění všech odkazovaných sestav nebo panelů dashboard.
Výchozí doba existence je 90 dnů pro dokončené lidské úlohy a 180 dnů pro dokončené anotace.
Další informace o lidských úlohách viz "Správa lidských úloh" (str. 471). Další informace o anotacích
(komentářích) viz příručka IBM® Cognos® Dashboard User Guide.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepnutím na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením zobrazte nabídku
Změnit zobrazení a pak klepněte na Služby.
5. Klepněte na položku Služba lidské úlohy nebo Anotační služba.
6. Klepnutím na šipku vedle služby zobrazte nabídku Akce a klepněte na Nastavit vlastnosti.
7. Klepněte na kartu Nastavení.
8. Pro anotace najděte nastavení Doba existence dokončené anotace. Pro HumanTaskService
najděte nastavení Doba existence dokončené lidské úlohy. Nastavte dobu existence v dnech či
měsících a klepněte na OK.
Dokončené anotace či lidské úlohy budou odstraněny po počtu dnů, který určíte.

Změna chování filtru přechodu
Chcete-li, aby přechod vygeneroval filtr pomocí obchodního klíče členu místo výchozího popisku
členu, můžete změnit chování filtru dynamického přechodu. K tomu slouží parametr RSVP.DRILL.
DynamicFilterUsesBusinessKey.
Nastavte tento parametr na 0 pro použití popisku členu. Nastavte jej na 1 pro použití obchodního
klíče.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
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2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. V levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením klepnutím na šipku zobrazte nabídku
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby, pak na Sestava nebo Dávková sestava.
5. Vedle položky Služba sestavy nebo Služba dávkové sestavy klepněte na šipku pro nabídku Akce
a klepněte na Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte RSVP.DRILL.DynamicFilterUsesBusinessKey.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte hodnotu přidruženou k nastavení.
11. Klepněte na OK.
12. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.
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Zdroj dat je nezbytný k tvorbě modelů ve Framework Manager, modelovacím nástroji softwaru
IBM® Cognos®, a ke spouštění sestav nebo analýz ze softwaru IBM Cognos.
Software IBM Cognos podporuje následující typy zdrojů dat:
●

DB2

●

Krychle IBM Cognos

●

Oracle Essbase

●

IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services

●

Informix

●

Microsoft Analysis Services

●

Microsoft SQL Server

●

Připojení ODBC

●

Oracle

●

SAP BW

●

Sybase Adaptive Server Enterprise

●

TM1

●

XML

Zdroj dat definuje fyzické připojení k databázi. Připojení zdroje dat (str. 228) určuje parametry
potřebné pro připojení k databázi, například její umístění a délku časového limitu. Připojení může
obsahovat informace o přihlašovacích údajích a přihlášeních (str. 235). Ke zdroji dat lze také přidat
nová připojení a upravit stávající připojení (str. 232).
Lze také zpřístupnit více než jedno připojení zdroje dat jejich zkombinováním spolu s dalšími prvky
do balíků vytvořených a publikovaných pomocí Framework Manager. Informace týkající se
konkrétního používaného zdroje dat viz příslušná sekce v této kapitole. Pokyny pro vytvoření balíku
viz příručka Framework Manager User Guide. Pro některé zdroje dat lze také vytvořit a upravit
balíky v softwaru IBM Cognos. Další informace viz "Balíky" (str. 403).
Zdroje dat lze zabezpečit za pomoci zabezpečení IBM Cognos. Software IBM Cognos také respektuje
případné zabezpečení definované v rámci zdroje dat (str. 248).
Zdroje dat se přemísťují z jednoho prostředí do jiného rozmístěním celého úložiště obsahu (str. 379).

Režim dynamických dotazů
Režim dynamických dotazů umožňuje komunikaci s datovými zdroji pomocí připojení Java/XMLA.
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Pro podporované datové zdroje OLAP připojení Java/XMLA optimalizuje přístup pomocí
přizpůsobeného a zdokonalený výraz MDX pro specifický zdroj a verzi technologie OLAP a spojuje
inteligentní prvky datového zdroje OLAP.
Režim dynamických dotazů lze použít s následujícími datovými zdroji OLAP:
●

Oracle ESSBASE

●

SAP Business Information Warehouse (SAP BW)

●

TM1®

Informace o zdrojích dat podporovaných dynamickým režimem dotazů viz Příručka pro dynamické
dotazy IBM Cognos Business Intelligence.

DB2
IBM® Cognos® Business Intelligence podporuje datové zdroje DB2®. Typy připojení DB2 lze použít
pro připojení k operačním systémům DB2 Linux®/UNIX®/Microsoft® Windows®, Db2 zOS a DB2
i5OS.

Parametry připojení DB2
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Název databáze

Zadejte název (alias) databáze DB2 použitý při konfiguraci klienta DB2.

DB2
Řetězec připojení
DB2

Volitelný. Zadejte páry názvů a jejich hodnot, které mohou dodavatelé DB2 nebo ODBC
akceptovat.

Pořadí

Zadejte pořadí kompletování, které má být součástí řetězce připojení k databázi.

kompletování

Pořadí kompletování je nezbytné pouze ve vzácných případech, kde mohou být nesrovnalosti
v řazení mezi softwarem IBM Cognos BI a databází. Před použitím pořadí kompletování
doporučujeme obrátit se na podporu zákazníků.

Otevřít

Nepoužíváno.

asynchronně
Důvěryhodný
obsah

Zaškrtněte toto políčko, aby se IBM Cognos BI mohl pokoušet o důvěryhodné připojení k
vhodně zkonfigurovanému serveru DB2. Další informace viz dokumentace k DBA/DB2.
Pokud toto políčko zaškrtnete u klientu nebo serveru, který tuto funkci nepodporuje, může
dojít k chybě připojení nebo chybě provádění sestavy.
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Parametr

Popis

Časové limity

Zadejte v sekundách dobu, do které se má databáze připojit nebo čekat na vaši odpověď před
vypršením časového limitu. Platné položky jsou nula až 32 767. Aby databáze čekala neomezeně
dlouho, zadejte nulu, což je výchozí nastavení.

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Pokud není vyžadováno ověření, klepněte na volbu Bez ověření.
Pokud je vyžadováno ověření, vyberte volbu Přihlášení.
Pokud je vyžadováno ID uživatele a heslo v řetězci připojení, zaškrtněte políčko ID uživatele.
Pokud je vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit
heslo.
Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, klepněte na
volbu Vytvořit přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom
zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.

Krychle IBM Cognos
Mezi krychle IBM® Cognos®, které lze použít jako zdroje dat v IBM Cognos Business Intelligence,
patří
●

IBM Cognos Finance

●

IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring Cube

●

IBM Cognos Planning - Contributor

●

IBM Cognos Planning - Series 7

●

IBM Cognos PowerCube

Při problémech s tvorbou připojení zdrojů dat ke krychlím Cognos viz část Řešení problémů v tomto
dokumentu.
Informace o začlenění vícedimenzionálních krychlí IBM Cognos Finance do prostředí IBM Cognos
viz příručka IBM Cognos Finance User Guide. Informace o připojení k nepublikovaným (v reálném
čase) datům IBM Cognos Planning - Contributor viz příručka IBM Cognos Planning Installation
Guide. Informace o monitorování v reálném čase naleznete v uživatelské příručce IBM Cognos
Real-time Monitoring Dashboard User Guide.

IBM Cognos Finance
IBM® Cognos® Business Intelligence podporuje jako zdroj dat IBM Cognos Finance.
Připojení zdroje dat IBM Cognos PowerCube lze zpřístupnit vytvořením připojení k živým datům
Cognos Finance.
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Při tvorbě balíku vyberte určité odeslání IBM Cognos Finance. Tím se neomezí tvorba sestav pro
toto jednotlivé odeslání. V rámci každého odeslání IBM Cognos Finance může být jiná hierarchie.
Volba odeslání určuje zobrazení sestavy dané hierarchie a nemá vliv na způsob výpočtu dat v rámci
IBM Cognos Finance.

Parametry IBM Cognos Finance
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Název serveru

Zadejte název serveru IBM Cognos Finance.

Číslo portu

Zadejte číslo portu serveru IBM Cognos Finance. Použijte číslo portu uvedené na stránce
konfigurace serveru IBM Cognos Finance. Výchozí hodnota je 8800.

Přihlášení

Vyberte prostor jmen, který se má používat k ověřování.

IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring Cube
IBM® Cognos® Business Intelligence podporuje krychle IBM Cognos Now! – IBM Real-time
Monitoring jako zdroje dat. Krychle i objekty zobrazení jsou podporovány. Pro krychle používejte
parametry uvedené níže. Pro zobrazení můžete stáhnout ovladač ODBC ze zařízení Cognos Realtime Monitoring v části Odkazy a Soubory ke stažení. Při nastavení prostředí IBM Cognos postupujte
podle pokynů k ovladači ODBC.

Parametry IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring Cube
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Název serveru

Zadejte název serveru.

Číslo portu

Jako číslo portu zadejte 80.

Řetězec připojení IBM Cognos Now! - Real-time Zadejte /cognos/now/RelXMLAProvider.jsp
Monitoring Cube:

IBM Cognos Planning Contributor
IBM® Cognos® Business Intelligence podporuje jako zdroj dat IBM Cognos Planning Contributor.
IBM Cognos BI lze používat k tvorbě sestav a analýze údajů Contributor v reálném čase. Balík IBM
Cognos Contributor lze vytvořit jedním z následujících způsobů:
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●

Pomocí Contributor Administration Console lze vytvořit balík, který obsahuje všechny krychle
v aplikaci. Když uživatel otevře balík v některém studiu, zobrazí se metadata pro všechny v
aplikaci, takže může volit mezi více krychlemi, ze kterých se mají vytvořit sestavy. Může však
hrozit nebezpečí, že uživatel nechtěně vytvoří dotazy, které se pokoušejí používat hodnoty z
více než jedné krychle, což má za následek vznik sestavy bez dat. Další informace viz příručka
IBM Cognos Planning - Contributor Administration Guide.

●

Pomocí Framework Manager lze určit, kolik krychlí má být v balíku odkryto. Standardně je v
každém balíku jedna krychle. To však může mít za následek velký počet balíků v Cognos
Connection, které by mohlo být obtížné spravovat. Další informace viz příručka Framework
Manager User Guide.

Parametry IBM Cognos Planning - Contributor
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Externí prostor jmen

Zvolte externí prostor jmen.

IBM Cognos Planning - Series 7
IBM® Cognos® Business Intelligence podporuje jako zdroj dat IBM Cognos Planning - Series 7.

Parametry IBM Cognos Planning - Series 7
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Název serveru

Zadejte název serveru.

Planning Administration Domain
(PAD ID)

Pokud byla krychle vytvořena pomocí IBM Cognos Planning - Contributor
verze 7.3, zadejte Planning Administration Domain (PAD ID).

Číslo portu

Zadejte číslo portu. Výchozí hodnota je 8800.

Externí prostor jmen

Zvolte externí prostor jmen pro ověřování.

Krychle IBM Cognos PowerCube
IBM® Cognos® Business Intelligence podporuje krychle PowerCube generované aplikací Transformer
verze 7.3 a novější.
Krychli PowerCube zpřístupníte koncovým uživatelům vytvořením balíku a jeho publikací z aplikace
Transformer nebo Framework Manager. Balíky PowerCube lze také vytvořit v systému IBM Cognos

Příručka administrace a zabezpečení 205

Kapitola 8: Zdroje dat a připojení
BI (viz "Balíky" (str. 403). Připojení zdroje dat ke krychli PowerCube vytvoříte v aplikaci Transformer
nebo Framework Manager při publikování krychle nebo v IBM Cognos Administration po publikaci
krychle.
Krychle PowerCube lze vytvářet v prostředích operačního systému Linux® a HPUX Itanium pomocí
Transformer. U těchto typů krychlí lze použít zabezpečení IBM Cognos, ale ne zabezpečení Series 7.
Můžete však nasadit zabezpečené krychle Series 7 PowerCube na počítače se systémy Linux a HPUX
Itanium spuštěné jako servery sestav v prostředí IBM Cognos, pokud úložiště obsahu Cognos běží
na serveru kompatibilním s aplikacemi Series 7.
Nelze vytvářet krychle na počítačích se systémem Linux nebo HPUX Itanium, pokud jako zdroje
dat používáte soubory .iqd (Impromptu® Query Definition), protože Series 7 IQD Bridge není na
těchto platformách podporován.
Po vytvoření připojení ke krychli PowerCube můžete:
●

vytvořit balík pro krychli PowerCube (str. 405)

●

nasadit aktualizované krychle PowerCube (str. 231)

Další informace o krychlích PowerCube viz příručka Transformer User Guide.

Zabezpečení krychlí PowerCube
Krychle PowerCube podporované aplikacemi softwaru IBM Cognos lze zabezpečit pomocí prostorů
jmen zabezpečení IBM Cognos. Zabezpečení lze aplikovat na celou krychli nebo na její uživatelská
zobrazení. Před přístupem ke krychli zabezpečené oproti prostoru jmen IBM Cognos se musíte
přihlásit do použitelného prostoru jmen.
V produkčních prostředích software IBM Cognos podporuje pouze krychle PowerCube zabezpečené
oproti jednomu prostoru jmen. Proto, když rozmístíte krychle PowerCube určené k použití v
produkčním prostředí, musíte vybrat volbu přihlášení Omezit ověřování krychlí PowerCube na
jeden prostor jmen.
Poznámka: Namísto použití zabezpečení IBM Cognos můžete do krychle PowerCube přidat ochranu
pomocí hesla nebo se můžete rozhodnout zabezpečení nepoužít.

Doporučení - Použití krychlí PowerCube v softwaru IBM Cognos
Zde je několik doporučení pro použití krychlí PowerCube v softwaru IBM Cognos:
●

Při testování migrace krychlí Series 7 PowerCube do IBM Cognos BI, verze 10.1, můžete zvolit,
aby se při přihlášení ověřovala totožnost pomocí volby Všechny použitelné prostory jmen.
Tato volba se používá jen pro migraci prostorů jmen v modelech Transformer. Nic to nemění
na skutečnosti, že v produkčním prostředí není podporováno více prostorů jmen.

●

Při použití krychlí Series 7 PowerCube jako zdrojů dat se doporučuje optimalizovat je pro IBM
Cognos BI.
Optimalizované krychle PowerCube umožňují rychlejší načítání dat při běhu. Krychle PowerCube
se optimalizují pomocí obslužného programu příkazového řádku s názvem pcoptimizer, který
je dodáván spolu se softwarem IBM Cognos.
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Další informace o optimalizaci krychlí PowerCube viz část Odstraňování problémů v této
příručce.
●

Když do IBM Cognos Connection publikujete krychli PowerCube, která obsahuje uživatelská
zobrazení, musíte být ověřeni v softwaru IBM Cognos pomocí platného ID uživatele a hesla.
V této situaci není anonymní přístup podporován.

Parametry připojení krychle PowerCube
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Velikost

Výchozí hodnota tohoto parametru je 80 MB. Tento parametr můžete nastavit na hodnotu od 1
MB do 1 GB, jak je třeba pro optimální výkon dotazu.

mezipaměti
pro čtení

Optimální velikost mezipaměti pro čtení může být vyšší nebo nižší než výchozí hodnota 80 MB. To
je nutno očekávat, jelikož produkované krychle PowerCube se značně liší, co do typu a charakteristik
dotazu.
Nezapomeňte, že velikost mezipaměti pro čtení nemá žádný vliv na počáteční dobu potřebnou k
otevření krychle.
Typický profil výkonu dotazu, neboli doba pracování, vypadá tak, že výkon se zvyšuje s rostoucí
velikostí mezipaměti pro čtení, ale po dosažení optimálního nastavení už zůstává konstantní.
Chcete-li zjistit optimální nastavení, snižte výchozí nastavení o 10 MB (nebo 5 MB či 1 MB podle
úrovně požadovaného vyladění) a výsledný výkon dotazu použijte jako vodítko pro stanovení, zda
je nutno velikost dále snížit, nebo naopak zvýšit.
Optimální velikost mezipaměti pro čtení se mění s rostoucí velikostí krychle a se změnami v
produkčním prostředí. Proto byste měli zkontrolovat optimální velikost mezipaměti pro čtení při
změnách výkonu dotazu uživatele nebo změnách charakteristik krychle PowerCube.

Umístění

Pokud jsou všechny servery sestav instalovány na počítačích s operačním systémem Microsoft®
Windows®, určete Umístění v systému Windows. Pokud jsou všechny servery sestav instalovány na
počítačích se systémem UNIX®, určete Umístění v systému Unix nebo Linux.
Zadejte úplnou cestu a název souboru krychle. Například pro lokální krychli zadejte C:\cubes\sales_
and_marketing.mdc. Pro síťovou krychli zadejte \\názevserveru\cubes\sales_and_marketing.mdc.
Pro krychle, které se nacházejí na počítačích se systémem UNIX, určete správné umístění v systému
UNIX a do umístění v systému Windows zapište libovolné znaky, protože pole pro umístění v
systému Windows nemůže být prázdné.
Pokud jsou servery sestav nainstalovány na počítačích se systémy Windows i UNIX a chcete, aby
server sestavy, na kterém je spuštěn požadavek, měl přístup ke krychli PowerCube v obou prostředích,
určete umístění v systému Windows i v systému UNIX. Aby bylo zajištěno, že budou vrácena stejná
data bez ohledu na prostředí, v němž server sestavy přistupuje ke krychli, je nutno tentýž soubor
krychle uložit v obou umístěních.
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Parametr

Popis

Přihlášení

Používáte-li zabezpečení IBM Cognos, klepněte na volbu Omezit ověřování krychlí PowerCube na
jeden prostor jmen a ze seznamu vyberte požadovaný prostor jmen.
Při připojení ke krychli PowerCube chráněné heslem klepněte na Heslo krychle a do polí Heslo a
Potvrdit heslo zadejte příslušné heslo.
Vyberte možnost Všechny použitelné prostory jmen (včetně nezabezpečených krychlí PowerCube)
pouze při migraci krychlí Series 7 PowerCube do IBM Cognos BI ve vašem vývojovém nebo
testovacím prostředí. Toto nastavení lze použít i pro nezabezpečené krychle PowerCube v produkčním
prostředí.
Další informace viz "Zabezpečení krychlí PowerCube" (str. 206).
Pokud je požadováno heslo krychle, klepněte na Heslo krychle a do polí Heslo a Potvrdit heslo
zadejte příslušné heslo. Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji
dat, klepněte na volbu Vytvořit přihlášení, které může používat skupina Každý.
Další informace viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).

Zdroj dat Oracle Essbase
Před připojením ke zdroji dat Oracle Essbase je nutná určitá konfigurace, pokud zdroj dat používá
dimenze scénáře (str. 209), vyvážené hierarchie (str. 209) nebo ukazatele (str. 210).

Ověření
Když je zdroj dat Oracle Essbase System 9 zkonfigurován s prostorem jmen LDAP, je podporováno
jednotné přihlášení. ID uživatele a heslo používané k přihlášení do prostoru jmen LDAP se
automaticky připojí ke zdroji dat. Další informace o konfiguraci prostoru jmen LDAP naleznete
v příručce IBM Cognos Installation and Configuration Guide.

Parametry připojení
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Název
serveru

Zadejte název serveru, na kterém se nachází databáze. Pro operační systém UNIX® to může být adresa
TCP/IP daného serveru.
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Parametr

Popis

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Pokud není vyžadováno ověření, klepněte na volbu Bez ověření.
Pro Essbase Server System 9 a IBM Cognos 8.4 je podporováno jednotné přihlášení, pokud váš server
Essbase je zkonfigurován pro prostor jmen LDAP.
●

Zvolte Externí prostor jmen a ze seznamu vyberte LDAP.

●

ID uživatele a heslo používané k přihlášení do prostoru jmen LDAP se automaticky připojí ke
zdroji dat.

Pokud je v řetězci přihlášení požadováno ID uživatele a heslo, klepněte na Přihlášení.
Pokud je vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit

●

heslo.
Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, klepněte na

●

volbu Vytvořit přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom
zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.

Konfigurace dimenzí scénářů
Pokud se připojíte ke zdroji dat Oracle Essbase®, který obsahuje dimenzi scénáře, musíte ji ručně
zkonfigurovat tak, aby ji IBM® Cognos® Business Intelligence rozpoznal. Jinak IBM Cognos BI
považuje dimenzi scénáře za běžnou dimenzi.

Postup
●

V Oracle Essbase přiřaďte uživatelem definovaný atribut (UDA) s názvem COGNOS_
SCENARIO_DIMENSION k dimenzi scénáře.

Určení vyvážených hierarchií
Poskytovatel Oracle Essbase neurčuje, zda je hierarchie vyvážená nebo nevyvážená. Standardně
považuje všechny hierarchie za nevyvážené.
Ve vyvážené hierarchii každá cesta klesá do stejné hloubky, zatímco větve v nevyvážené hierarchii
sahají do různých úrovní.

Postup
1. V nástroji Hyperion Solutions Essbase Administration Services vytvořte speciální Uživatelem
definovaný atribut (UDA) s názvem COGNOS_HIERARCHY_BALANCED v obrysu databáze
Essbase. UDA se vytváří pro kořenový člen odpovídající dimenze obsahující vyváženou hierarchii.
2. Atribut nastavte na hodnotu 1.
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Určení formátů ukazatelů
Za účelem zlepšení čitelnosti vykazovaných hodnot lze pro libovolný ukazatel určit alternativní
řetězec formátu. Definujte UDA pro příslušné členy v dimenzi Účet:
COGNOS_FORMAT=format_string

Hodnotou format_string může být libovolný z předdefinovaných číselných formátů uvedených v
následující tabulce. Použít lze přednastavený číselný formát pro zobrazení hodnot v milionech (M)
nebo tisících (K). Například 1 801 791 se může zobrazit jako 1,8 M nebo 1 801,8 K.
Předdefinované řetězce formátů jsou:

Možnost formátování

Ukázková hodnota

Příklad

Obecné

1000000

1000000

0

1000000

1000000

#,##0

1000000

1,000,000

$0

1000000

$1000000

$#,##0

1000000

$1,000,000

0%

1000000

100000000%

%0

1000000

%100000000

0E+000

1000000

1E+006

0K

1000000

1 000K

#,##0K

1000000

1,000
K

K0

1000000

K1000

K#,##0

1000000

K1,000

$0K

1000000

$1000K

$#,##0K

1000000

$1,000K

0M

1000000000

1000M

#,##0M

1000000000

1,000M

M0

1000000000

M1000
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Možnost formátování

Ukázková hodnota

Příklad

M#,##0

1000000000

M1,000

$0M

1000000000

$1000M

$#,##0M

1000000000

$1,000M

S výjimkou řetězce formátu Obecný také můžete předem určit, kolik desetinných míst se má
zobrazovat, pomocí řetězce format_string ~n, kde n je počet desetinných míst. Například 1 801
791 se může zobrazit jako $1 801 791,00 pomocí řetězce formátu $# ##0~2. Pokud nechcete
desetinná čísla, na konec řetězce formátu napište ~0.
Pokud klientská aplikace používá jiné národní prostředí, musíte nahradit symboly měny ($),
oddělovače tisíců (,) a desetinného oddělovače (.) v hodnotě format_string pro COGNOS_FORMAT
UDA symboly odpovídajícího národního prostředí použitými pro klientskou aplikaci.
Pokud nezadáte, kolik desetinných míst se má zobrazovat, nebo pokud řetězec formátu neodpovídá
jedné z předdefinovaných hodnot (včetně symbolů národního prostředí), standardně se použije
řetězec formátu Obecný.
Pro každý ukazatel lze použít jiný formát. Níže je uvedeno několik příklad, jak můžete na jednotlivé
ukazatele aplikovat různé formátování:

Ukazatel

Použitý formát

Ukazatele (dimenze Účet)

COGNOS_FORMAT=#,##0

Jednotky

COGNOS_FORMAT=#,##K

Náklady

COGNOS_FORMAT=$#,###

Zisk

COGNOS_FORMAT=0%

IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services
Software IBM® Cognos® podporuje přístup k technologii služeb krychlí produktu IBM InfoSphere™
Warehouse pro verzi 9.5.2 a vyšší. Na server služeb krychlí není třeba instalovat žádné komponenty
IBM Cognos.

Parametry připojení služeb krychlí IBM InfoSphere Warehouse
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).
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Parametr

Popis

Odkaz URL

Zadejte odkaz URL serveru ve formátu http://<název_hostitele>:<cube server xmla port>/IBMXml
Analysis/ nebo https://<název_hostitele>:<cube server xmla port>/IBMXmlAnalysis/.

serveru

Příklad <název_hostitele>:<cube server xmla port> je wottcub1:80.
Připojení Open Chcete-li použít zabezpečené sokety, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li použít nezabezpečené
sokety, nechte políčko nezaškrtnuté.
SSL
Nastavení musí být stejné jako nastavení na serveru.
Přihlášení

Pokud je vyžadováno ID uživatele a heslo v řetězci připojení, zaškrtněte políčko ID uživatele.
Pokud je vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit
heslo.

Zdroje dat Informix
Software IBM® Cognos® podporuje zdroje dat Informix®.

Parametry připojení zdrojů dat Informix
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Název databáze

Zadejte název databáze.

Informix
Název hostitele

Zadejte název hostitele.

Název serveru

Zadejte název serveru.

Pořadí

Zadejte pořadí kompletování, které má být součástí řetězce připojení k databázi.

kompletování

Pořadí kompletování je nezbytné pouze ve vzácných případech, kde mohou být nesrovnalosti
v řazení mezi softwarem IBM Cognos a databází. Před použitím pořadí kompletování
doporučujeme obrátit se na podporu zákazníků.

Služba

Vyberte nebo zadejte název služby, kterou vzdálený server databáze používá pro příchozí
požadavky.
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Parametr

Popis

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Pokud je vyžadováno ID uživatele nebo heslo v řetězci připojení, zaškrtněte políčko ID uživatele.
Pokud je vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit
heslo.
Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, vyberte
Vytvořit přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom zadejte
heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.

Zdroje dat Microsoft Analysis Services
Software IBM® Cognos® podporuje konektivitu k Microsoft® Analysis Services z platformy
operačního systému Microsoft® Windows®. Když instalujete Microsoft SQL Server, můžete přidat
služby Analysis Services. Konektivita vyžaduje klientské knihovny Microsoft Pivot Table, jež jsou
instalovány s komponentami klienta Microsoft SQL Server.
Existují tři podporované verze instalace komponent klienta Microsoft SQL Server, jedna pro každou
z následujících verzí serveru SQL Server:
●

Microsoft Analysis Service 2000 (ODBO)

●

Microsoft Analysis Service 2005

●

Microsoft Analysis Service 2008

Odpovídající verzi softwaru klienta SQL Server musíte nainstalovat na každý počítač provozující
Application Tier Components pro IBM Cognos Business Intelligence Server nebo IBM Cognos
Framework Manager.
Dále musíte zaktivovat protokol TCP pro Microsoft SQL Server a komponenty klienta Microsoft
SQL Server.
IBM Cognos BI Server podporuje tři různé typy ověření pro zdroje dat Analysis Services:
●

"Ověření pomocí přihlášení" (str. 213)

●

"Ověření pomocí pověření služby" (str. 214)

●

"Ověření pomocí externího prostoru jmen" (str. 215)

Speciální hlediska existují v případě, že používáte Framework Manager, (str. 216) a pro dotazy MDX
(multidimensional expression) (str. 216).

Ověření pomocí přihlášení
Chcete-li uložit a zachovat pověření pro ověření ke zdrojům dat Microsoft Analysis Services
v softwaru IBM Cognos, použijte přihlášení při vytvoření zdroje dat. Můžete definovat přihlášení,
které je používáno všemi (výchozí), nebo udělit přístup konkrétním uživatelům. Zároveň můžete
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vytvořit více přihlášení a používat oprávnění k udělení přístupu pro určené uživatele, skupiny či
role.
Přihlášení ukládá platná pověření domény Windows, která slouží k ověření na Analysis Services.
Musejí být uvedena s následující syntaxí:
<DOMÉNA>\<UŽIVATELSKÉ JMÉNO>
Pro Microsoft Analysis Services 2005 a 2008 by uživatelé s pověřeními měli být součástí lokální
skupiny uživatelů OLAP, která existuje na počítači provozujícím Analysis Services. Tato skupina,
která je vytvořena při instalaci Analysis Services, má název
SQLServerMSASUser$<NÁZEVSERVERU>$MSSQLSERVER.
Při každé instalaci komponenty IBM Cognos Application Tier ověřte, že software IBM Cognos je
spuštěn jako vestavěný účet LocalSystem, nebo že software IBM Cognos je spuštěn jako platný
doménový účet, který má uděleno povolení Jednat jako část operačního systému v lokálních
pravidlech zabezpečení.
Uživatelé IBM Cognos musejí mít uděleno oprávnění ke čtení a provádění pro toto přihlášení.

Ověření pomocí pověření služby
Když chcete použít pověření účtu, který provádí službu IBM Cognos pro ověření na Microsoft
Analysis Services, použijte pověření služby. Každé připojení ke zdrojům dat Microsoft Analysis
Services používá pověření služby bez ohledu na to, který uživatel provádí požadavek.
Pro použití pověření služby musí být software IBM Cognos spuštěn jako služba Windows. Služba
musí být spuštěna jako platný uživatel domény Windows. Vestavěné účty LocalSystem či
NetworkService se k tomuto účelu nehodí. Informace o tom, jak spustit službu IBM Cognos pod
určitým účtem, viz konfigurace uživatelského účtu nebo účtu síťové služby v příručce Installation
and Configuration Guide.
Účet pro spuštění služby IBM Cognos musí splňovat následující požadavky:
●

Účet musí být členem stejné struktury Active Directory Forest jako Analysis Services, nebo musí
být nastavena důvěryhodnost Forest pro mezistrukturní instalace.

●

Účet musí mít uděleno povolení Přihlášení jako služba v lokálních pravidlech zabezpečení všech
počítačů Windows provozujících komponenty IBM Cognos Application Tier

●

U víceuzlových instalací musí být použit stejný účet na všech počítačích provozujících
komponenty IBM Cognos Application Tier.

●

U Microsoft Analysis Services 2005 a 2008 musí mít účet služby udělena dostatečná povolení
v zabezpečení SSAS pro připojení k požadovaným krychlím a načítání dat.

●

U Microsoft Analysis Services 2005 a 2008 by účet měl být součástí lokální skupiny uživatelů
OLAP, která existuje na počítači provozujícím Analysis Services. Tato skupina, která je vytvořena
při instalaci Analysis Services, má název
SQLServerMSASUser$<NÁZEVSERVERU>$MSSQLSERVER.

214 IBM Cognos Administration

Kapitola 8: Zdroje dat a připojení

Ověření pomocí externího prostoru jmen
Chcete-li, aby uživatelé IBM Cognos přistupovali ke zdrojům dat Microsoft Analysis Services pomocí
vlastních pověření (předávací ověření uživatele, přihlášení), použijte externí prostor jmen. Pověření,
která slouží k ověření na Analysis Services, jsou převzata z určeného prostoru jmen, na kterém již
dříve došlo k ověření uživatele.
Pověření poskytnutá uživatelem, který je přihlášen k prostoru jmen, jsou předána na Analysis
Services. Kvůli metodám ověření podporovaným službami Analysis Services můžete vybrat pouze
prostor jmen typu Microsoft Active Directory.
V závislosti na tom, jak je uživatel ověřen do prostoru jmen Active Directory určeném pro ověření
externím prostorem jmen, můžete mít následující nastavení přihlášení, jež poskytují bezešvé chování
pro uživatele:
●

Je-li uživatel ověřován explicitně poskytováním doménového uživatelského jména a hesla, je
možné předávací ověření. Doménová pověření, která jsou poskytnuta, jsou předána na Analysis
Services.

●

Je-li uživatel ověřován do prostoru jmen Active Directory pomocí přihlášení, které není na bázi
Kerberos, předávací ověření uživatele není možné. To se týká nastavení, kde je software IBM
Cognos integrován s libovolným portálem třetí strany nebo tam, kde je zkonfigurován prostor
jmen Active Directory pro režim mapování identity.

Chcete-li zkonfigurovat předávací ověření uživatele na Analysis Services, ověřte, že jsou splněny
tyto podmínky:
●

Všechny počítače provozující komponenty IBM Cognos Application Tier musí spustit IBM
Cognos jako službu Windows pod platným doménovým účtem nebo LocalSystem.

●

Všechny počítače provozující software IBM Cognos musí mít serverový operační systém
Microsoft Windows. (Předávací ověření není podporováno pro Windows XP.)

●

Počítače provozující Analysis Services a software IBM Cognos musejí být součástí stejné struktury
Active Directory Forest.

●

Doménový účet (uživatelský účet) nebo počítačový účet (LocalSystem) musí být důvěryhodný
pro delegování.

●

Všechny uživatelské účty Windows, které vyžadují přístup na Analysis Services pomocí softwaru
IBM Cognos, nesmí mít nastavenou vlastnost Účet je citlivý a nelze jej delegovat.

Analysis Services jsou zkonfigurovány pro ověření Kerberos. Další podrobnosti získáte u správce
Analysis Services.
U SSAS 2005 a SSAS 2008 musí být účty Windows pro všechny uživatele součástí lokální skupiny
uživatelů OLAP na počítači provozujícím Analysis Services. Tato skupina, která je vytvořena při
instalaci Analysis Services, má název SQLServerMSASUser$<NÁZEVSERVERU>$MSSQLSERVER.
Poznámka: Existuje jedna záležitost Microsoft, která brání předávacímu ověření uživatele, když
Analysis Services i k těmto službám přistupující klienty jsou spuštěny na operačních systémech
detekujících AES (Windows 2008, Microsoft Vista, Windows 7). Podrobnosti viz dokumentace
Microsoft.
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Poznámka: Zdroj dat, který je zkonfigurován pro ověření externím prostorem jmen, nelze testovat.
Chcete-li ověřit, zda funguje, přistupte ke zdroji dat pomocí dotazu.

Záležitosti Framework Manager
IBM Cognos Framework Manager přistupuje ke zdrojům dat Analysis Services přímo bez použití
služeb sestavy či metadat. V tom spočívají důležité implikace zejména pro konfigurace s předávacím
ověřením uživatele pro Analysis Services.
Je-li aktivováno přihlášení na bázi Kerberos pro prostor jmen Active Directory, který je
zkonfigurován jako zdroj ověření externím prostorem jmen pro zdroj dat Analysis Services, ověřte,
že uživatelé provozující Framework Manager splňují toto kritérium:
●

má nastaveno povolení Jednat jako část operačního systému v lokálních pravidlech zabezpečení
na počítači provozujícím Framework Manager, nebo je členem skupiny Lokální správci na
počítači Framework Manager s povolením lokální přihlášení

●

je důvěryhodný pro delegování

Dotazy MDX (Multidimensional Expression)
Pro dotazy MDX musíte nainstalovat následující komponenty Microsoft Office pro funkce Microsoft
Excel Visual Basic for Applications (VBA), jako je ROUNDDOWN:
●

Office Excel

●

Microsoft Visual Basic for Applications (sdílená funkce v Office)

Nainstalujte tyto komponenty na IBM Cognos Server pro MSAS a na serverový počítač Analysis
Services pro SSAS 2005 či SSAS 2008 a pak serverový počítač restartujte.

Parametry připojení zdroje dat Microsoft Analysis Services
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Název serveru

Zadejte název serveru, na kterém jsou umístěny databáze.

Pojmenovaná

Zadejte pojmenovanou instanci, pokud byla při instalaci určena.

instance

Tento parametr se týká pouze Microsoft Analysis Services 2005 a 2008.

Jazyk

Vyberte jazyk.
U Microsoft Analysis Services 2005 a 2008 je používán jako návrhové národní prostředí autorem
sestavy k načítání metadat z krychle pro zobrazení v sestavách. Jakmile jsou sestavy vytvořeny,
lze je spouštět v libovolném národním prostředí. U Microsoft Analysis Services (ODBO) je také
národním prostředím spuštění.
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Parametr

Popis

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Chcete-li provést ověření pomocí pověření doménového účtu Windows, který spouští službu
IBM Cognos, vyberte Pověření služby softwaru IBM Cognos. Další informace viz "Ověření
pomocí pověření služby" (str. 214).
Chcete-li použít externí prostor jmen, zvolte Externí prostor jmen, a vyberte prostor jmen. Další
informace viz "Ověření pomocí externího prostoru jmen" (str. 215).
Když upravujete stávající zdroj dat, který předtím používal přihlášení, po přepnutí na externí
prostor jmen tato přihlášení odstraňte. V opačném případě mají přednost přihlášení.
Chcete-li vytvořit statické přihlášení, které může používat každý, vyberte Přihlášení a Vytvořit
přihlášení, které může použít skupina Každý. Zaškrtněte políčko Heslo, zadejte platné ID uživatele
domény Windows a pak zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.
Další informace viz "Ověření pomocí přihlášení" (str. 213).

Zdroje dat Microsoft SQL Server
V závislosti na použitých typech zdrojů dat Microsoft® SQL Server je nutno mít na paměti určité
aspekty při definování některých typů ověřování. Software IBM® Cognos® podporuje následující
typy zdrojů dat Microsoft SQL Server:
●

ODBC

●

OLE DB

●

SQL 2005 Native Client

●

SQL 2008 Native Client

Ověřování pomocí pověření služby IBM Cognos
Při připojení k Microsoft SQL Server pomocí OLE DB můžete jako typ přihlášení ke zdroji dat
vybrat Pověření služby softwaru IBM Cognos. Tato vlastnost zajistí, že software IBM Cognos se
připojí k databázi SQL Server pomocí přihlášení určeného pro službu IBM Cognos. Uživatelé
nevyžadují individuální přihlašování k databázi. Nicméně všichni uživatelé se budou v databázi
prokazovat stejným pověřením a budou mít totéž zobrazení dat. Pro produkční prostředí jsou
obecně vhodnější jednotlivá přihlášení k databázi.
Lokální účet systému Microsoft Windows® by se neměl používat pro přihlášení k serveru IBM
Cognos se zdrojem dat Microsoft SQL Server OLE DB.

Ověření pomocí externího prostoru jmen
Software IBM Cognos lze zkonfigurovat, aby používal prostor jmen Microsoft Active Directory,
kde jsou uživatelé v rámci procesu přihlášení k produktu IBM Cognos vyzýváni k zadání pověření.
Software IBM Cognos lze zkonfigurovat tak, aby automaticky používal tato stejná ověření při
přístupu ke zdroji dat Microsoft SQL Server. Připojení zdroje dat pro Microsoft SQL Server musí
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být nakonfigurováno pro Externí prostor jmen a tento prostor jmen musí být prostorem jmen Active
Directory.
Software IBM Cognos lze zkonfigurovat k použití prostoru jmen Microsoft Active Directory a k
ověřování uživatelů pro software IBM Cognos pomocí ověření a delegování Kerberos. Software
IBM Cognos lze zkonfigurovat tak, aby automaticky ověřoval uživatele při přístupu ke zdroji dat
Microsoft SQL Server. Je nezbytná následující konfigurace:
●

Brána IBM Cognos musí být nainstalována na webovém serveru IIS, který je zkonfigurován
pro ověřování Windows® Integrated Authentication.

●

Content Manager musí být nainstalován na serveru Windows 2003 nebi Windows XP.

●

Správce obsahu, server sestavy (komponenty aplikační vrstvy), webový server IIS a server zdroje
dat (Microsoft SQL Server) musí patřit do stejné domény Active Directory.

●

Připojení zdroje dat pro Microsoft SQL Server musí být nakonfigurováno pro Externí prostor
jmen a tento prostor jmen musí být prostorem jmen Active Directory.

●

Servery sestav jsou pro delegování důvěryhodné.

Další informace o možnostech instalace pro bránu a Content Manager nebo o konfiguraci prostoru
jmen a delegování důvěry viz příručka IBM Cognos Installation and Configuration Guide.

Parametry připojení Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server (OLE DB) používá následující parametry.

Parametr

Popis

Název serveru

Zadejte název serveru.
Existuje-li více instancí serveru Microsoft SQL Server, určete název_serveru\název_instance.

Název databáze

Zadejte název databáze.

Název aplikace

Zadejte název aplikace.

Pořadí

Zadejte pořadí kompletování, které má být součástí řetězce připojení k databázi.

kompletování

Pořadí kompletování je nezbytné pouze ve vzácných případech, kde mohou být nesrovnalosti v
řazení mezi softwarem IBM Cognos a databází. Před použitím pořadí kompletování doporučujeme
obrátit se na podporu zákazníků.

Připojení MARS Vyberte připojení MARS (Multiple Active Results Set). Tento parametr používá jen Microsoft
SQL Server (SQL 2005 Native Client).
Klepnutím na Ano povolte, aby aplikace měly více než jeden nevyřízený požadavek na každé
připojení a více než jednu aktivní výchozí sadu výsledků na každé připojení.
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Parametr

Popis

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Pokud není vyžadováno ověření, vyberte volbu Bez ověření.
Další informace o IBM Cognos BI viz "Ověřování pomocí pověření služby IBM Cognos" (str. 217).
Pokud používáte prostor jmen Microsoft Active Directory a chcete podporovat jednotné
přihlášení, zvolte Externí prostor jmen a vyberte prostor jmen Active Directory. Další informace
viz "Ověření pomocí externího prostoru jmen" (str. 217).
Pokud je vyžadováno ověření, vyberte volbu Přihlášení.
Pokud je vyžadováno ID uživatele a heslo v řetězci připojení, zaškrtněte políčko ID uživatele.
Pokud je vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit
heslo.
Pro tento typ zdroje dat můžete do informací připojení zahrnout příkazy databáze. Další informace
viz "Předání kontextu IBM Cognos do databáze" (str. 239).
Informace o parametrech připojení Microsoft SQL Server (ODBC) viz "Připojení k datovému zdroji
ODBC" (str. 219).

Připojení k datovému zdroji ODBC
Software IBM® Cognos® dělí připojení ODBC do dvou kategorií:
●

připojení k datovým zdrojům ODBC závislým na konkrétním dodavateli, které k tvorbě dotazu
používají funkce závislé na konkrétním ovladači

●

připojení ke generickým datovým zdrojům ODBC, které používají obecné funkce

Software IBM Cognos podporuje zdroje dat ODBC uvedené v následující tabulce. Kód databáze
se zobrazuje v řetězci připojení, ale nelze jej upravit.

Zdroj dat ODBC

Kód databáze

ODBC

OD

Composite (ODBC)

CS

IBM Cognos Virtual View Manager (ODBC)

VM

Microsoft® SQL Server (ODBC)

SS

Netezza (ODBC)

NZ

Progress OpenEdge (ODBC)

PG
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Zdroj dat ODBC

Kód databáze

Red Brick (ODBC)

RB

Teradata (ODBC)

TD

Připojení k libovolnému neuvedenému datovému zdroji ODBC je nutno vytvořit pomocí generického
zdroje dat ODBC s kódem databáze OD.

Použití Virtual View Manager k načítání dat
Virtual View Manager nahrazuje zdroj dat Composite ODBC. Nicméně zdroje dat Composite
ODBC jsou u stávajících zákazníků nadále podporovány.
Virtual View Manager je aplikace pro dotazy na data, která umožňuje přístup k distribuovaným
zdrojům dat JDBC, LDAP, nestrukturovaným souborům a zdrojům dat WSDL. Kromě funkcionality
potřebné k vytvoření homogenních zobrazení z těchto zdrojů dat také umožňuje zobrazení upravovat
pomocí výpočtů, spojení a filtrů. Software IBM Cognos pak slouží pro přístup k zobrazením pomocí
ovladače IBM Cognos Virtual View Manager ODBC.

Parametry připojení ODBC
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Zdroj dat ODBC Zadejte název zdroje dat (DSN) definovaný v souboru ODBC.ini.
Další informace o souboru ODBC.ini viz příručka IBM Cognos Installation and Configuration
Guide.
Řetězec připojení Zadejte jakýkoli text, který musí být připojen k řetězci připojení.
ODBC

Tento parametr je obvykle ponechán prázdný.

Pořadí

Zadejte pořadí kompletování, které má být součástí řetězce připojení k databázi.

kompletování

Pořadí kompletování je nezbytné pouze ve vzácných případech, kde mohou být nesrovnalosti v
řazení mezi softwarem IBM Cognos a databází. Před použitím pořadí kompletování doporučujeme
obrátit se na podporu zákazníků.

Otevřít

Tuto volbu vyberte, pokud chcete, aby připojení zpracovávalo požadavky nezávisle na sobě.
Tuto volbu nechte nevybranou, pokud chcete, aby připojení dokončilo aktuální požadavek, nežli
začne zpracovávat další.

asynchronně
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Parametr

Popis

Unicode ODBC Tuto volbu vyberte, pokud chcete, aby software IBM Cognos k interpretaci dat používal normu
Unicode. Nechte ji nevybranou, pokud chcete, aby software IBM Cognos používal k interpretaci
dat normu ANSI.
Tato volba se týká jen připojení zdrojů dat Composite, Virtual View Manager, Progress Open
Edge, Teradata a generických zdrojů dat ODBC.
Časové limity

Zadejte v sekundách dobu, do které se má databáze připojit nebo čekat na vaši odpověď před
vypršením časového limitu.
Platné položky jsou nula až 32 767. Aby databáze čekala neomezeně dlouho, zadejte nulu, což
je výchozí nastavení.

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Pro Teradata, Composite, Virtual View Manager, Microsoft SQL a generický ODBC:
●

Pokud není vyžadováno ověření, vyberte volbu Bez ověření.

●

Pokud pověření k databázi odpovídá pověření používanému k přihlášení do prostředí IBM
Cognos, pro jednotné přihlášení zvolte Externí prostor jmen a vyberte příslušný prostor
jmen.

●

Pokud je vyžadováno ověření, vyberte volbu Přihlášení. Pokud je vyžadováno heslo, zaškrtněte
políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo. Chcete-li vytvořit ID uživatele
a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, vyberte Vytvořit přihlášení, které může
používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit
heslo.

Pro RedBrick a Progress OpenEdge:
●

Pokud je v řetězci připojení požadováno ID uživatele a heslo, zaškrtněte políčko Uživatelské
ID, pak zaškrtněte políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.

●

Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, vyberte
Vytvořit přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom zadejte
heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.

Zdroje dat Oracle
Software IBM® Cognos® podporuje zdroje dat Oracle.

Parametry připojení Oracle
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).
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Parametr

Popis

Řetězec připojení

Zadejte řetězec připojení SQL*Net.

SQL*Net
Pořadí

Zadejte pořadí kompletování, které má být součástí řetězce připojení k databázi.

kompletování

Pořadí kompletování je nezbytné pouze ve vzácných případech, kde mohou být nesrovnalosti
v řazení mezi softwarem IBM Cognos a databází. Před použitím pořadí kompletování
doporučujeme obrátit se na podporu zákazníků.

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Pokud je vyžadováno ID uživatele nebo heslo v řetězci připojení, zaškrtněte políčko ID uživatele.
Pokud je vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit
heslo.
Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, vyberte
Vytvořit přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom zadejte
heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.

Zdroje dat SAP Business Information Warehouse (SAP BW)
Software IBM® Cognos® podporuje přístup ke zdrojům dat SAP BW.
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232). Druhy určovaných parametrů se liší v závislosti na typu vybraného přihlášení SAP BW:
●

Typ přihlášení k aplikačnímu serveru (str. 222)

●

Typ přihlášení k cíli (str. 223)

●

Typ přihlášení k serveru zpráv (str. 223)

Parametry připojení pro typ přihlášení k aplikačnímu serveru
Vyberete-li Aplikační server jako Typ přihlášení SAP, určete parametry v následující tabulce.

Parametr

Popis

Aplikační server Zadejte název aplikačního serveru SAP.
Další informace získáte od správce systému SAP.
Číslo systému

Zadejte číslo systému.
Další informace získáte od správce systému SAP.

Číslo klienta

Zadejte číslo klienta.
Další informace získáte od správce systému SAP.
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Parametr

Popis

Stránka kódu

Vyberte kódovou stránku serveru SAP.

serveru SAP

Software IBM Cognos se řídí mezinárodními pravidly SAP a poskytuje kompatibilní aplikaci,
která podporuje různé skripty a jazyky bez úprav SAP BW v softwaru IBM Cognos. Další informace
získáte od správce systému SAP.

Řetězec

Zadejte řetězec směrovače SAP.

směrovače SAP Řetězec směrovače popisuje stanice potřebné pro spojení mezi dvěma hostiteli. Další informace
získáte od správce systému SAP.
Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Pokud je prostor jmen pro důvěryhodné přihlášení zkonfigurován pomocí IBM Cognos
Configuration, můžete zvolit Externí prostor jmen a vybrat prostor jmen, který chcete použít.
Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, vyberte Vytvořit
přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom zadejte heslo do
polí Heslo a Potvrdit heslo.

Parametry připojení pro typ přihlášení k cíli
Vyberete-li Cíl jako Typ přihlášení SAP BW, určete parametry v následující tabulce.

Parametr

Popis

Číslo klienta

Zadejte číslo klienta.
Další informace získáte od správce systému SAP.

Stránka kódu

Vyberte kódovou stránku serveru SAP.

serveru SAP

Software IBM Cognos se řídí mezinárodními pravidly SAP a poskytuje kompatibilní aplikaci, která
podporuje různé skripty a jazyky bez úprav SAP BW v softwaru IBM Cognos. Další informace
získáte od správce systému SAP.

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Pokud je prostor jmen pro důvěryhodné přihlášení zkonfigurován pomocí IBM Cognos
Configuration, můžete zvolit Externí prostor jmen a vybrat prostor jmen, který chcete použít.
Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, vyberte Vytvořit
přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom zadejte heslo do polí
Heslo a Potvrdit heslo.

Parametry připojení pro typ přihlášení k serveru zpráv
Vyberete-li Server zpráv jako Typ přihlášení SAP BW, určete parametry v následující tabulce.
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Parametr

Popis

ID systému

Zadejte ID systému SAP, ke kterému se chcete připojit.
Další informace získáte od správce systému SAP.

Skupina

Zadejte skupinu SAP.

přihlášení

Další informace získáte od správce systému SAP.

Číslo klienta

Zadejte číslo klienta.
Další informace získáte od správce systému SAP.

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).
Pokud je prostor jmen pro důvěryhodné přihlášení zkonfigurován pomocí IBM Cognos Configuration,
můžete zvolit Externí prostor jmen a vybrat prostor jmen, který chcete použít.
Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, vyberte Vytvořit
přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom zadejte heslo do polí
Heslo a Potvrdit heslo.

Zdroje dat Sybase Adaptive Server Enterprise
Software IBM® Cognos® podporuje následující zdroje dat Sybase Adaptive Server Enterprise:
●

CT-Lib

●

CT-15

Parametry připojení Sybase Adaptive Server Enterprise
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat nebo úpravě připojení ke zdroji dat.

Parametr

Popis

Název serveru

Zadejte název serveru.

Název databáze

Zadejte název databáze.
Vyberte Master, chcete-li nechat určení výchozí databáze na serveru Sybase. Chcete-li výchozí
nastavení potlačit, zadejte platný název databáze.

Název aplikace

Zadejte název aplikace. Necháte-li toto pole prázdné, je předvolbou název spustitelného souboru
Cognos, např. BiBustkservermain nebo DataBuild.
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Parametr

Popis

Pořadí

Zadejte pořadí kompletování, které má být součástí řetězce připojení k databázi. Pořadí
kompletování je nezbytné pouze ve vzácných případech, kde mohou být nesrovnalosti v řazení
mezi softwarem IBM Cognos a databází. Před použitím pořadí kompletování doporučujeme
obrátit se na podporu zákazníků.

kompletování

Velikost paketu

Zadejte velikost paketu. Pro CT-Lib je výchozí hodnota 512. Pro CT-15 je výchozí hodnota
2048. Pro snížení počtu paketů, který musí být odeslán, zvětšete velikost paketu. Pokud větší
velikost paketu způsobí potíže, velikost paketu zmenšete. Požadovaná velikost nesmí být větší
než hodnota povolená serverem Sybase. Další informace získáte od administrátora databáze.

Asynchronní

Vyberte asynchronní úroveň.

úrovně
Přidělený čas

Zadejte přidělený čas pollingu. Výchozí hodnota je 100.

pollingu
Časové limity

Zadejte v sekundách dobu, do které se má databáze připojit nebo čekat na vaši odpověď před
vypršením časového limitu. Platné položky jsou nula až 32 767. Aby databáze čekala neomezeně
dlouho, zadejte nulu, což je výchozí nastavení.

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Vytvoření nebo úprava přihlášení ke zdroji dat" (str. 235).
Pokud je vyžadováno ID uživatele nebo heslo v řetězci připojení, zaškrtněte políčko ID uživatele.
Pokud je vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit
heslo.
Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, vyberte
Vytvořit přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom zadejte
heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.

Zdroje dat TM1
Software IBM® Cognos® podporuje přístup k serverům a krychlím TM1®. Klient TM1 musíte
nainstalovat na počítač s instalací IBM Cognos Business Intelligence. Při vytváření připojení zdroje
dat TM1 zvažte, jak chcete nastavit ověření.

Ověření
Zvolený způsob ověření musí odpovídat požadavkům na ověření serveru TM1. Pokud například
nevytvoříte ID uživatele a heslo, server TM1 požaduje přihlášení, uživatel je vyzván, aby se přihlásil.
Jako metodu ověření můžete použít externí prostor jmen (nezávislý poskytovatel adresářové služby).
Server TM1 musí být zkonfigurován pro ověřování pomocí IBM Cognos BI. Další informace viz
vaše dokumentace k TM1, část Cognos Access Manager Authentication.
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Parametry připojení TM1
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Hostitel pro

Zadejte název počítače, který může síť identifikovat.

správu

serveru

Zadejte název serveru zkonfigurovaný v souboru TM1S.cfg. Další informace viz dokumentace k
TM1.

Přihlášení

Další informace o přihlášení viz "Zabezpečení zdrojů dat" (str. 248).

Název

Pokud není vyžadováno ověření, vyberte volbu Bez ověření. Při použití externího prostoru jmen
zvolte Externí prostor jmen a pak vyberte požadovaný prostor jmen.
Pokud je vyžadováno ověření, vyberte volbu Přihlášení.
Pokud je v řetězci připojení vyžadováno ID uživatele, zaškrtněte políčko ID uživatele.
Pokud je vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko Heslo a zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.
Chcete-li vytvořit ID uživatele a heslo pro automatické připojování ke zdroji dat, vyberte Vytvořit
přihlášení, které může používat skupina Každý. Zadejte ID uživatele a potom zadejte heslo do polí
Heslo a Potvrdit heslo.

Omezené zabezpečení se zdroji dat TM1
Ve zdrojích dat TM1 mohou administrátoři zabezpečit prvky v rámci dimenze, aby byly viditelné
pouze pro určité uživatele. V softwaru IBM Cognos však musí existovat viditelná cesta z každého
prvku do kořene hierarchie. Podstromy hierarchie zdroje dat TM1 je možné zabezpečit, ale pak
musí být zabezpečen každý prvek v podstromu.
Uveďme si např. následující hierarchii pro Total Business Unit:
Europe
●

UK

●

Germany

North America
●

Canada

●

United States

Asia Pacific
●

Australia

●

Japan
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Je-li v tomto příkladu zabezpečen pouze prvek North America a prvky Canada a United States jsou
ponechány viditelné všem uživatelům, bude cesta přístupných prvků překážkou. Uživatelé IBM
Cognos BI mohou obdržet zprávy s vysvětlením, že byly zjištěny nepřístupné členy.
Je-li zabezpečen celý podstrom North America, Canada a United States, IBM Cognos BI to oznámí
správně, protože existuje přímá viditelná cesta z nejnižší úrovně dat v hierarchii do nejvyšší úrovně
dat.
Ke spolehlivé detekci této situace nainstaluje TM1, číslo sestavení 9.4.00001.576.

Neočekávané výsledky při použití agregace se zdroji dat TM1
Zdroje dat TM1 mohou obsahovat pravidlem odvozené buňky. IBM Cognos BI nemůže identifikovat
tyto pravidlem odvozené buňky předem, takže provádění agregace na těchto buňkách může způsobit
neočekávané výsledky. Např. agregace sady obsahující pravidlem odvozenou hodnotu může generovat
neočekávané výsledky v Report Studio a Analysis Studio.
Poznámka: Explicitní agregační operace - např. suma, průměr, počet, minimum a maximum - nejsou
ovlivněny.
Používáte-li v IBM Cognos BI datové krychle TM1 s pravidlem odvozenými buňkami, doporučujeme
nainstalovat TM1, číslo sestavení 9.4.00001.576, které identifikuje agregační chyby označením
chybových buněk pomlčkami (--).

Zdroje dat XML
Při tvorbě zdroje dat XML musíte jako typ připojení použít XML a určit umístění dokumentu XML
v řetězci připojení.
Řetězec připojení pro zdroj dat XML lze určit jako:
●

odkaz URL HTTP, který identifikuje úložiště obsahu potřebné pro připojení k dokumentu
XML.
Příklad je HTTP://xmltestserver.cognos.com/XML/country.xml.
Nezapomeňte vytvořit webový alias pro adresář obsahující soubor XML a aktivovat procházení
adresářů.

●

cestu k souboru
Příkladem cesty k souboru v operačním systému Microsoft® Windows® je
\\název_serveru\XML\country.xml.
Příkladem cesty k souboru v operačním systému UNIX® je /název_připojení/XML/country.xml.

●

lokální soubor
Příklad je C:\XML\country.xml;VALIDATE=ON.

Pro přístup k lokálnímu souboru použijte cestu, která využívá syntaxi v závislosti na platformě.
Chcete-li otestovat řetězec připojení XML, musíte na konec řetězce připsat následující kód:
;VALIDATE=ON

V textu tohoto kódu se rozlišují malá a velká písmena.
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Parametrizované řetězce připojení XML
V řetězci připojení odkazu URL HTTP pro zdroj dat XML lze pomocí parametrů zasílat další
informace. Do komponenty parametru můžete vložit řetězec definice výzvy.
Pokud je definice výzvy určena v sestavě, použije se příslušná hodnota. Jinak je uživatel vyzván k
zadání hodnoty. U jiných typů řetězců připojení nejsou výzvy podporovány.
Příkladem komponenty odkazu URL je addressing_scheme://network_location/path;
parameters?query#fragment_identifier
Zakódujte komponentu parametru s řetězcem definice mezi dvěma sadami otazníků. Výzva nemůže
překročit hranice komponenty.
Příkladem parametrizovaného řetězce přihlášení XML je http://My_Network_Location/My_Path/
myxml.asp?countrysid=??CanadaPrompt??
Parametrizované řetězce přihlášení XML mají tato omezení:
●

Když je komponentou odkazu URL výzva, nemůže obsahovat jiná data.

●

Výzvy vložené v řetězcích připojení XML nefungují ve Framework Manager. Z
parametrizovaného řetězce připojení XML nelze importovat data.

●

Při nastavení parametrizovaného řetězce připojení XML v IBM® Cognos® Connection tlačítko
Testovat nefunguje.

●

Ověření specifikace dotazu v aplikaci Report Studio při připojení k parametrizovanému řetězci
připojení XML nefunguje.

Parametry připojení zdroje dat XML
Parametry připojení určujete při vytváření zdroje dat (str. 228) nebo úpravě připojení ke zdroji dat
(str. 232).

Parametr

Popis

Řetězec připojení

Zadejte řetězec připojení.

Vytvoření zdroje dat
Zdroj dat definuje fyzické připojení k databázi. Připojení zdroje dat určuje parametry potřebné pro
připojení k databázi, například její umístění a délku časového limitu. Tyto parametry tvoří řetězec
připojení pro daný zdroj dat.
Zdroje dat lze vytvářet v portálu nebo ve Framework Manager. Protože jsou uloženy na serveru,
zobrazují se zdroje dat na obou místech bez ohledu na to, kde byly vytvořeny. Stávající připojení
zdrojů dat lze upravovat jen v portálu.
Jste-li správce, můžete nastavit všechny potřebné zdroje dat před tvorbou modelů ve Framework
Manager, takže všechna připojení jsou dostupná v Průvodci metadaty ve Framework Manager.
Zdroje dat se ukládají v prostoru jmen Cognos® a musí mít jedinečné názvy. Nemůžete například
použít stejný název pro zdroj dat i skupinu.
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Ověřovací údaje pro databázi můžete zahrnout do připojení zdroje dat tak, že vytvoříte přihlášení.
Uživatelé nemusí zadávat ověřovací údaje do databáze při každém použití připojení, protože tyto
údaje jsou zašifrované a uložené na serveru. Přihlášení vzniklé při vytvoření zdroje dat je dostupné
pro skupinu Každý. Později můžete upravit, kdo může přihlášení používat, nebo vytvořit další
přihlášení.
Abyste mohli vytvářet zdroje dat, musíte mít oprávnění k zápisu pro složku, do které chcete zdroj
dat uložit, a pro prostor jmen Cognos. Také musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou
funkci Připojení zdrojů dat.

Doporučení - Použití síťových cest pro souborové zdroje dat
Máte-li distribuovanou instalaci s několika servery, doporučujeme používat pro všechny souborové
zdroje dat síťové cesty namísto lokálních cest. Tím bude zajištěno, že budou mít ke zdrojům dat
přístup služby, které je potřebují, bez ohledu na to, který server data požaduje.
Při tvorbě připojení k souborovému zdroji dat, jako je krychle PowerCube, se zadává cesta a název
souboru. Pro ukazování na soubor použijte lokální cestu, například C:\cubes\Great Outdoors
Company.mdc, nebo síťovou cestu, například \\názevserveru\cubes\Great Outdoors Company.mdc.
V distribuované instalaci, kde servery sestav běží na různých počítačích, lze lokální cestu použít,
jen pokud soubor i cesta jsou platné na každém počítači, na kterém běží server sestavy. Případně,
pokud k ukazování na soubor použijete síťovou cestu, každý server sestavy ukazuje na stejný soubor
v síti, aniž by byl tento soubor dostupný lokálně. Také, aby bylo zajištěno, že bude soubor vždy
dostupný, doporučujeme jej uložit ve sdílené složce, ke které lze přistupovat ve vaší síti.
Máte-li nainstalovány komponenty IBM Cognos Business Intelligence na serverech s operačním
systémem UNIX®, doporučujeme umístit souborové zdroje dat také na server UNIX. Pak byste měli
pro přístup k souboru používat cestu prostředí UNIX, například /názevserveru/cubes/Great Outdoors
Company.mdc.
Máte-li všechny komponenty nainstalované na jediném počítači, můžete používat lokální cesty, ale
musíte zajistit, aby služby požadující data měly příslušný přístup k datovým souborům na počítači.
U distribuovaných instalací v prostředí operačního systému Microsoft® Windows® doporučujeme
používat cesty UNC ke sdíleným adresářům pro jakýkoli souborový zdroj dat, jako jsou například
krychle PowerCube nebo soubory XML.

Postup
1. V pravém horním rohu produktu IBM Cognos Connection klepněte na volbu Spustit, IBM
Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Připojení ke zdrojům dat.
Tip: Chcete-li odebrat zdroj dat, zaškrtněte políčko u daného zdroje dat a klepněte na tlačítko
Odstranit.
3. Vyberte tlačítko Nový zdroj dat

.

4. Na stránce pro název a popis zadejte jedinečný název zdroje dat a případně také popis a tip na
obrazovce a pak klepněte na Další.
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5. Na stránce připojení z rozevíracího seznamu Typ vyberte typ zdroje dat, který chcete vytvořit.
●

DB2

●

Microsoft SQL Server

●

Netezza

●

Oracle

●

Teradata

Není-li požadovaný typ zdroje dat v seznamu uveden, klepněte na Jiný typ.
6. Určete Úroveň izolace.
●

Pokud se Úroveň izolace nezobrazí, vyberte Další.

●

Pokud se zobrazí také Úroveň izolace, vyberte bránu výchozího objektu nebo určete hodnotu
a pak vyberte Další.

7. Určete parametry připojení pro daný zdroj dat.
Chcete-li zobrazit informace o parametrech připojení pro typ zdroje dat, který používáte,
klepněte na příslušnou položku v následujícím seznamu:
●

IBM Cognos Finance

●

IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring Cube

●

IBM Cognos Planning - Contributor

●

IBM Cognos Planning - Series 7

●

IBM Cognos PowerCube

●

Composite (ODBC)

●

IBM Cognos Virtual View Manager (ODBC)

●

DB2

●

Oracle Essbase Server

●

IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services

●

Informix

●

Microsoft SQL Server (ODBC)

●

Microsoft SQL Server (OLE DB)

●

Microsoft SQL Server (SQL 2005 Native Client)

●

Microsoft SQL Server (SQL 2008 Native Client)

●

Microsoft Analysis Services (ODBO)

●

Microsoft Analysis Services 2005
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●

Microsoft Analysis Services 2008

●

ODBC

●

Oracle

●

Progress OpenEdge

●

Red Brick (ODBC)

●

SAP BW

●

Sybase Adaptive Server Enterprise

●

Teradata (ODBC)

●

TM1

●

XML

8. Vyberte volbu Testovat připojení a pak Testovat, abyste odzkoušeli, zda jsou parametry správné.
Ve sloupci Stav vidíte, zda bylo připojení úspěšné. Pokud bylo neúspěšné, vyberte volbu Zavřít,
vraťte se k předchozímu postup a zkontrolujte nastavené parametry připojení. Pokud bylo
úspěšné, pokračujte dalším krokem.
9. Klepněte na Dokončit.
Pokud jste vybrali jiný zdroj dat než IBM Cognos PowerCube či SAP BW, zobrazí se v položce
Připojení zdrojů dat na kartě Konfigurace nový zdroj dat, který lze vybrat při použití Průvodce
metadaty v aplikaci Framework Manager.
Pokud jste vybrali IBM Cognos PowerCube nebo SAP BW, pokračujte dalším krokem.
10. Klepnutím na OK se vrátíte na Připojení k datovým zdrojům, nebo pro některé zdroje dat
můžete klepnout na Vytvořit balík a OK.
Poznámka: Balík s novým zdrojem dat můžete vytvořit teď nebo později. Další informace viz
(str. 404). Zaškrtávací políčko Vytvořit balík je k dispozici pouze v případě, že máte příslušné
funkce "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).)
Pokud jste vytvořili přihlášení, můžete je nyní upravit nebo přidat další (str. 235). Můžete také přidat
další připojení (str. 232).

Rozmístění aktualizovaných krychlí PowerCube
Po novém sestavení nebo aktualizaci krychle PowerCube je možno krychli rozmístit do produkčního
prostředí pomocí různých metod.
Chcete-li nasadit aktualizovanou krychli PowerCube aplikace IBM® Cognos® Transformer, použijte
metodu Kopírovat a aktivovat v aplikaci IBM Cognos Transformer (to je doporučený postup), nebo
krychli PowerCube sami zkopírujte a použijte obslužný program příkazového řádku pcactivate.
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Chcete-li rozmístit aktualizovanou krychli PowerCube vytvořenou v aplikaci Series 7 Transformer,
musíte krychli PowerCube nejprve zkopírovat. Pak použijte obslužný program příkazového řádku
pcactivate k aktivaci krychle.
Další informace viz část Zkopírování a aktivace novější verze publikované krychle PowerCube v
příručce IBM Cognos Business Intelligence Transformer User Guide.

Postup spuštění příkazu pcactivate
1. Zkopírujte krychli PowerCube aplikace Transformer do produkčního prostředí.
●

Název cílové složky v produkčním prostředí musí být stejný jako název krychle PowerCube.
Pokud se krychle jmenuje např. production.mdc, musí se cílová složka jmenovat production.

●

Cílová složka musí být umístěna ve stejné složce jako krychle PowerCube. Pokud např.
připojení zdroje dat určuje, že umístění krychle PowerCube je D:\Cubes\production.mdc,
pak cílová složka pojmenovaná produkce musí být D:\Cubes\production.

Zkopírujte např. krychli PowerCube do umístění D:\Cubes\production\production.mdc.
2. Do příkazového řádku zadejte příkaz pcativate pomocí následující syntaxe:
pcactivate cube_name.mdc

destination_location destination_location

Můžete zadat více než jedno cílové umístění.
Zadejte například
●

pcactivate TheCube.mdc d:\deploy\cubes

●

pcactivate production.mdc D:\Cubes

●

pcactivate sales.mdc \\server_1\cubes \\server_2\cubes

●

pcactivate "Production Cube.mdc" "d:\Program Files\cognos\c10\webcontent\cubes"

Poznámka: Pokud do parametru cube_name začleníte cestu, bude odebrána a ignorována.

Přidání nebo úprava připojení zdroje dat
Můžete přidávat nová připojení zdrojů dat nebo upravovat parametry řetězce stávajících připojení.
Také můžete přidat více připojení ke stávajícímu zdroji dat. Můžete například určit, aby zdroj dat
měl ke stejné databázi dvě nebo více připojení s různými vlastnostmi, jako jsou rozdílné časové
limity nebo přístupová oprávnění.
Také můžete přidat připojení ke zdroji dat, která ukazují na rozdílné databáze, které avšak musí
obsahovat totéž schéma.
Při tvorbě připojení zdroje dat lze vytvořit přihlášení, které může používat skupina Každý pro
přístup k databázi. Později můžete upravit, kdo může toto přihlášení používat, nebo vytvořit další
přihlášení. Lze například regulovat přístup k datům nastavením oprávnění pro každé připojení
zdroje dat. Další informace viz "Nastavení přístupových oprávnění pro položku" (str. 279).
Chcete-li přidat nebo upravit připojení zdroje dat, musíte mít přístup k potřebným funkcím pro
správu zdrojů dat (str. 285).

232 IBM Cognos Administration

Kapitola 8: Zdroje dat a připojení
Při tvorbě zdroje dat Oracle, DB2® nebo Microsoft® SQL Server můžete do informací připojení
zahrnout příkazy databáze. Další informace viz "Předání kontextu IBM Cognos do
databáze" (str. 239).
Pokud jako typ připojení zvolíte Microsoft Analysis Services 2005 nebo 2008, můžete mít na tomtéž
serveru více než jednu instanci.
Informace o nastavení maximálního počtu připojení zdrojů dat, který je dostupný pro server sestav,
viz "Správa připojení zdrojů dat" (str. 233).

Postup vytvoření nového připojení
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Připojení ke zdrojům dat.
3. Klepněte na zdroj dat, pro který chcete přidat nové připojení.
Tip: Chcete-li odstranit připojení zdroje dat, zaškrtněte jeho zaškrtávací políčko a klepněte na
tlačítko Odstranit.
4. Klepněte na tlačítko Nové připojení

.

5. Na stránce pro název a popis zadejte jedinečný název připojení a případně také popis a tip na
obrazovce a pak klepněte na Další.
6. Pokračuje kroky 5 až 10 pro vytvoření zdroje dat.
Pokud jste vytvořili přihlášení, můžete je nyní upravit nebo přidat další (str. 235).

Postup úpravy připojení
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Připojení ke zdrojům dat.
3. Klepněte na zdroj dat, jehož připojení chcete upravit.
4. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

pro připojení, které chcete upravit.

5. Klepněte na kartu Připojení.
6. Chcete-li změnit typ zdroje dat, klepněte na požadovanou položku v rozevíracím seznamu Typ.
7. Klepněte na ikonu Upravit

pro úpravu řetězce připojení.

8. Pokračuje kroky 5 až 10 pro vytvoření zdroje dat.

Správa připojení zdrojů dat
Každá instance serveru sestavy má vytvořený fond připojení k databázi. Připojení se opakovaně
používají pro nové požadavky, u kterých se shoduje databáze, uživatel a heslo. Položky zůstávají
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ve fondu, dokud nejsou nečinné po dobu určenou časovým limitem, a pak jsou zavřeny. Jakmile je
fond plný, nelze přidat žádné další připojení. Výsledkem takového pokusu je selhání požadavku.

PoolSize
Změnou položky PoolSize nastavte maximální počet připojení zdroje dat, který je pro server sestavy
k dispozici.

Časový limit
Změnou proměnné Časový limit nastavte dobu, po kterou mají být připojení uchována. Připojení
se kontrolují jednou za minutu a každé připojení, které je neaktivní po dobu delší, než je hodnota
časového limitu, se odebere. Výchozí hodnota časového limitu je 900 sekund.

Opakovaně použitelná připojení zdrojů dat
Připojení zdrojů dat lze opakovaně použít, pouze když pověření připojení pro přístup do databáze
odpovídají pověřením nového požadavku. Neaktivní připojení zdrojů dat mohou být vyžádána
novým požadavkem. K tomu dojde, když je dosaženo maximálního počtu připojení a novým
požadavkem nemůže být použito žádné z neaktivních připojení. V tomto případě se ukončí nejstarší
neaktivní připojení a vytvoří se nové.
Pokud je dosažen maximální počet připojení a všechna jsou aktivní, další požadavek selže. Server
musí být nakonfigurovaný tak, aby bylo zaručeno, současné požadavky na sestavu nepřekročí
velikost fondu požadavků.
Další informace o požadavcích služeb sestav viz "Nastavení maximálního počtu procesů a
připojení" (str. 170).

Postup
1. Na každém počítači, kde je nainstalován IBM® Cognos® Business Intelligence, otevřete v textovém
editoru soubor umístění_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample.
Zkontrolujte, zda editor podporuje ukládání souborů ve formátu UTF-8.
2. Vyhledejte parametry Časový limit a PoolSize a takto je upravte:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration company="Cognos"
version="#.#" rendition="###">
<component name="CQE">
<section
name="DBConnectionPool">
<!-- Description: Database connection timeout.
Default is 900 seconds (15minutes) -->
<entry name="Timeout"
value="number_of_seconds"/>
<!-- -->
<!-- Description: Database
connection pool size. -->
<!-- Maximum number of connections managed
by the report
server. Default=50 -->
<entry name="PoolSize"
value="number_of_connections"/>
</section>
</component>
</configuration>

3. Uložte soubor jako CQEConfig.xml do adresáře umístění_c10/bin.
4. Pomocí produktu IBM Cognos Configuration služby zastavte a potom restartujte.
Informace o zastavení služeb viz příručka IBM Cognos BI Installation and Configuration Guide.
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Vytvoření nebo úprava přihlášení ke zdroji dat
Přihlášení se přidávají ke stávajícím připojením zdrojů dat, aby uživatelé při spuštění sestavy nemuseli
zadávat pověření pro databázi. Při tvorbě přihlášení určíte uživatele a skupiny mající přístup k
přihlášení. ID uživatele a heslo tvořící přihlášení již musí být v databázi definovány.
Další informace o vytváření skupin viz "Uživatelé, skupiny a role" (str. 269).
Stávající přihlášení lze upravit, pokud se změní přihlašovací pověření nebo pokud chcete změnit,
kdo může přihlášení používat.
Pro konfigurace zdrojů dat, jež požadují vlastní přihlášení u každého uživatele, může být nepraktické
je všechny administrovat. Informace o tom, jak mohou uživatelé spravovat vlastní přihlašovací
údaje ke zdrojům dat, viz "Správa vlastních přihlašovacích údajů ke zdroji dat" (str. 282).

Postup vytvoření přihlášení
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Připojení ke zdrojům dat.
3. Klepněte na zdroj dat a potom na připojení, ke kterému chcete přidat nové přihlášení.
4. Klepněte na tlačítko Nové přihlášení

.

5. Na stránce pro název a popis zadejte jedinečný název přihlášení ke zdroji dat a případně také
popis a tip na obrazovce a pak klepněte na Další.
6. Zadejte Uživatelské ID a Heslo pro připojení k databázi a klepněte na Další.
Zobrazí se stránka Vybrat uživatele.
7. Přidejte uživatele a skupiny, které mohou přihlášení používat, a klepněte na Přidat.
●

Chcete-li vybrat z položek uvedených v seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a
zaškrtněte políčka vedle uživatelů, skupin nebo rolí.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Následuje příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

8. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava, a když se požadované položky zobrazí v poli Vybrané
položky, klepněte na OK.
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Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu. Pro zobrazení položek uživatelů klepněte na Zobrazit uživatele v seznamu.
9. Klepněte na Dokončit.
Pod připojením se zobrazí nové přihlášení ke zdroji dat.

Postup úpravy přihlášení
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Připojení ke zdrojům dat.
3. Klepněte na zdroj dat a potom na připojení, pro které chcete upravit přihlášení.
Tip: Chcete-li odstranit přihlášení, zaškrtněte jeho políčko a klepněte na tlačítko Odstranit.
4. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

pro přihlášení, které chcete upravit.

5. Klepněte na kartu Přihlášení.
Zobrazí se seznam uživatelů a skupin, jež mohou přihlášení používat.
6. Chcete-li změnit ID uživatele a heslo tvořící přihlášení, klepněte na Upravit přihlášení, zadejte
nové pověření a klepněte na OK.
7. Chcete-li do seznamu přihlášení přidat další uživatele nebo skupiny, klepněte na Přidat a zvolte
způsob přidání uživatelů a skupin:
●

Chcete-li vybrat z položek uvedených v seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a
zaškrtněte políčka vedle uživatelů, skupin nebo rolí.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Následuje příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

8. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava, a když se požadované položky zobrazí v poli Vybrané
položky, klepněte na OK.
Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu. Pro zobrazení položek uživatelů klepněte na Zobrazit uživatele v seznamu.
9. Klepněte na OK.
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Určení úrovní izolace
Úroveň izolace určuje způsob zacházení s transakcemi, které pozměňují databázi. Standardně se
používá brána výchozího objektu. Ne všechny typy databází podporují každou úroveň izolace.
Někteří dodavatelé databází používají pro úrovně izolace rozdílné názvy.
Dotazy prováděné prostřednictvím sestav a analýzy jsou operace určené pouze ke čtení. Dotazy se
provedou pomocí jednotky práce v datovém zdroji známém jako transakce s výchozí nebo správcem
definovanou úrovní izolace. Autoři sestav by neměli předpokládat, že dotazy, které spustí uložené
procedury potvrdí všechna data zapsaná touto procedurou. V některých prostředích mohou být
změny provedené procedurou potvrzeny z důvodu funkcí databáze. Uložená procedura označená
pro zápis v aplikaci Framework Manager potvrdí změny, avšak lze ji použít pouze aplikací Event
Studio.
Potřebujete-li, aby se určité dotazy spouštěly s různými úrovněmi izolace, musíte definovat různá
připojení k databázi.
U zdrojů OLAP včetně SAP BW je transakční jednotka práce určena pouze ke čtení.
Zde jsou uvedeny úrovně izolace ve stoupajícím pořadí:
●

Čtení nepotvrzeno
Změny provedené jinými transakcemi jsou pro transakci ihned dostupné.

●

Typ databáze

Ekvivalentní úroveň izolace

Oracle

Nehodí se

DB2®

Nepotvrzené čtení

Microsoft® SQL Server

Čtení nepotvrzeno

Sybase Adaptive Server Enterprise

Čtení nepotvrzeno

Informix®

Neaktualizované čtení

Čtení potvrzeno
Transakce má přístup jen k řádkům potvrzeným jinými transakcemi.

Typ databáze

Ekvivalentní úroveň izolace

Oracle

Čtení potvrzeno

DB2

Stabilita cursoru

Microsoft SQL Server

Čtení potvrzeno

Sybase Adaptive Server Enterprise

Čtení potvrzeno
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●

Typ databáze

Ekvivalentní úroveň izolace

Informix

Potvrzené čtení

Stabilita cursoru
Jiné transakce nemohou aktualizovat řádek, ve kterém se nachází transakce.

●

Typ databáze

Ekvivalentní úroveň izolace

Oracle

Nehodí se

DB2

Nehodí se

Microsoft SQL Server

Nehodí se

Sybase Adaptive Server Enterprise

Nehodí se

Informix

Stabilita cursoru

Opakovatelné čtení
Řádky vybrané nebo aktualizované transakcí nemůže změnit jiná transakce, dokud neskončí
předchozí transakce.

●

Typ databáze

Ekvivalentní úroveň izolace

Oracle

Nehodí se

DB2

Stabilita čtení

Microsoft SQL Server

Opakovatelné čtení

Sybase Adaptive Server Enterprise

Opakovatelné čtení

Informix

Opakovatelné čtení

Ochrana proti opakovatelnosti
Transakce nemůže získat přístup k řádkům vloženým nebo odstraněným od zahájení transakce.

Typ databáze

Ekvivalentní úroveň izolace

Oracle

Nehodí se

DB2

Nehodí se
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●

Typ databáze

Ekvivalentní úroveň izolace

Microsoft SQL Server

Nehodí se

Sybase Adaptive Server Enterprise

Nehodí se

Informix

Nehodí se

Serializovatelný
Sada transakcí provedených současně vytvoří stejný výsledek, jako kdyby byly provedeny
postupně.

Typ databáze

Ekvivalentní úroveň izolace

Oracle

Serializovatelný

DB2

Opakované čtení

Microsoft SQL Server

Serializovatelný

Sybase Adaptive Server Enterprise

Serializovatelný

Informix

Nehodí se

Předání kontextu IBM Cognos do databáze
Administrátoři databází chtějí znát detaily o aplikacích, které se připojují k jejich databázovým
systémům. Tyto informace používají pro kontrolování, správu zátěže a odstraňování problémů.
Software IBM® Cognos® poskytuje detaily o aplikacích pro sestavy i o uživatelích, kteří k nim
přistupují. K těmto detailům patří výchozí sada informací o ověřených uživatelích, které jsou načítány
od poskytovatelů ověření. Tyto informace lze rozšířit určením uživatelských mapování prostorů
jmen v IBM Cognos Configuration. Další informace o mapování viz příručka Installation and
Configuration Guide.
Použitím mechanismů integrovaných v databázi a softwaru IBM Cognos lze implementovat
nejvhodnější metody pro předávání kontextu Cognos do databáze. K těmto metodám patří:
●

Použití bloků příkazů IBM Cognos (str. 240)
Tato metoda se týká všech databází, které podporují bloky příkazů, konkrétně zdroje dat Oracle,
DB2®, Microsoft® SQL Server a Teradata

●

Použití atributů připojení DB2 CLI (str. 245)
Tato metoda se týká pouze DB2.

●

Přidání kontextu aplikace do dynamického SQL (str. 245)
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Tato metoda se týká všech databázových aplikací, které podporují komentáře v rámci příkazu
dynamického SQL.

Podpora pro funkce maker
Funkce maker dostupné v softwaru IBM Cognos mohou v bloku příkazů poskytovat informace o
uživatelích a objektech aplikační tvorby sestav, jako jsou balíky, sestavy a dotazy. Všechny funkce
maker dokážou vrátit hodnoty, když je na ně odkazováno z bloku příkazů, což umožňuje předání
kontextu aplikace z bloku příkazů do databáze. Lze také používat funkce maker, které odkazují na
mapy parametrů v modelu.

Použití bloků příkazů
Pro zdroje dat Oracle (OR), DB2® (D2), Microsoft® SQL Server (SS) a Teradata (TD) lze používat
databázové příkazy. Pomocí průvodce připojením lze určit příkazy databáze, které se spustí při
otevření nebo zavření připojení či relace Oracle nebo při otevření relace DB2, Microsoft SQL Server
či Teradata.
Např. použijte příkaz databáze k nastavení připojení proxy (str. 243) nebo virtuálních privátních
databází (str. 243) pro databázi Oracle.
Pomocí příkazů můžete spouštět příkazy nativního SQL při otevření relace, jako je spuštění uložené
procedury.

Kdy použít bloky příkazů
Bloky příkazů jsou prováděny, když software IBM® Cognos® otevírá a zavírá připojení databáze
nebo relaci na připojení. K parametrizaci příkazů slouží funkce maker a proměnné relace IBM
Cognos.
Jako administrátor musíte vědět, kdy je blok příkazů prováděn pro připojení databáze. Často je
nejvhodnější definovat databázové příkazy v bloku příkazů otevření relace. Otevření připojení
databáze jsou prováděna méně často, protože IBM Cognos připojení databáze ukládá do fondu a
opětovně je používá. Pokud se kontext aplikace připojení databáze často mění, použijte bloky
příkazů otevření relace.
Pokud připojení databáze vyprší během testování, nemusí to indikovat, že je potřeba další otevření
připojení databáze. Při rozhodování o tom, jak často používat bloky příkazů otevření databáze,
vezměte v úvahu tyto otázky:
●

Jaká nastavení fondu připojení databáze jsou určena pro servery sestav v souboru
CQEConfig.xml?

●

Má databáze agresivní nastavení pro vypršení nečinného připojení?

●

Má dotazovací program agresivní nastavení pro vypršení nečinného připojení?

●

Trvá období mezi požadavky déle než je nastavení časového limitu?

●

Existují nějaké požadavky směrované na jiné servery sestav, které musejí vytvářet nová připojení?

240 IBM Cognos Administration

Kapitola 8: Zdroje dat a připojení

Příklad interakce mezi bloky příkazů
Příkazy databáze jsou zahrnuty v blocích příkazů, které jsou formátovány pomocí XML. Následující
diagram znázorňuje příklad interakce mezi čtyřmi bloky příkazů za předpokladu, že neexistuje
připojení k databázi.

Přijetí dotazu pro uživatele 1
Spustit blok příkazů pro
otevření připojení
Spustit blok příkazů pro
otevření relace

Spustit dotaz 1

Uživatel nečinný po předdefinovaný interval

Spustit blok příkazů pro
zavření relace

Označit připojení k použití
pro další uživatele

Připojení vyžaduje
uživatel 2

Připojení nečinné po předdefinovaný interval
Spustit blok případů pro
zavření připojení

Poznámky
●

Bloky příkazů pro připojení nelze testovat pomocí odkazu Testovat připojení na stránce řetězce
připojení. Máte-li nainstalovanou aplikaci SDK (Software Development Kit), můžete zajistit,
aby váš kód XML ověřoval platnost pomocí souboru schématu s názvem umístění_c10/webapps/
p2pd/WEB-INF/classes/DataSource.xsd

●

Struktura příkazů je stejná pro všechny zdroje dat. Nicméně specifické příkazy databáze se
mohou lišit v závislosti na použité databázi. Příklady v této sekci používají příkazy Oracle a
DB2.

●

Příkazy v blocích jsou specifické pro dodavatele a musejí být zahrnuty ve značce <sqlCommand>.

●

V závislosti na nastaveních může dotazovací program otevírat nová připojení rychleji, než k
tomu může docházet v normálně zatížené aplikaci. Tím lze nabýt nepravdivého dojmu, že
informace jsou resetovány pro každý provedený požadavek.
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Příklad - Blok příkazů pro otevřené připojení
Následujícím způsobem se nastaví francouzština jako jazyk pro připojení Oracle:
<commandBlock>
<commands>
NLS_LANGUAGE = FRENCH</sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql>ALTER SESSION SET
</commands> </commandBlock>

Příklad - Blok příkazů pro uzavření připojení
Následujícím způsobem je resetován jazyk na angličtinu před odpojením od databáze Oracle:
<commandBlock>
<commands>
NLS_LANGUAGE = ENGLISH</sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql>ALTER SESSION SET
</commands> </commandBlock>

Příklad - Předání informace požadavku
Toto je příklad DB2® pro blok příkazů otevření relace, který při provedení vygeneruje sadu parametrů
určených k předání do uživatelem definované procedury. Příklad kombinuje funkce maker k zajištění
toho, aby hodnoty byly vygenerovány jako platné řetězcové literály a zřetězení řetězců s některými
literály. Proměnná modelPath slouží jako ukázka toho, jak přistupovat k vlastnostem požadavku,
který byl zpracován při provedení bloku.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL myproc(#sq($current_
timestamp) + ',' +
sq($machine) + ',' +
sq(#$modelPath}#) + 'Constant1''''#)
</sql>
</sqlCommand> </commands>
</commandBlock>

Po rozbalení makra získá administrátor databáze následující informace o dotazu:
CALL myproc('2009-05-27 08:13:33.425-05:00','USERCOMPUTERNAME','/content/package
[@name=''EAPPS'']/model[@name=''model'']', 'Constant1', '')

Příklad - Použití map parametrů
Tento příklad DB2® ukazuje, jak může administrátor databáze získat informace o modelu.
Standardem aplikace může být definování mapy parametrů, která se zobrazí ve všech modelech.
Mapa parametrů definuje kontextové informace o aplikaci IBM® Cognos®. Tento přístup vyžaduje,
že jakákoli aplikace používající připojení musí poskytovat tyto informace, aby nedocházelo k
chybám.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL myproc(#sq($APP_INFO
{APPNAME}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPMAJOR'}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPMINOR'}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPCONTACT'})
+ ', ''Constant1'' '#))
</sql>
</sqlCommand> </commands> </commandBlock>

Po rozbalení makra získá administrátor databáze následující informace o dotazu:
CALL myproc('ApplicationName','10','1','TradingApp@email.com', 'Constant' )

Příklad - Předání detailů o poskytovateli ověření
Tento příklad DB2® ukazuje, jak zahrnout informace o relaci získané od poskytovatele ověření do
informací předávaných do databáze. Blok příkazů vyvolá DB2-proceduru SYSPROC.WLM_SET_
CLIENT a předá dál hodnoty odvozené z dostupných proměnných relace. Tyto informace mohou
být použity administrátory databází při definování pravidel správy zátěže v databázi, které poskytují
vyšší prioritu určitým skupinám uživatelů při sdílení připojení databáze více skupinami uživatelů.
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<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL SYSPROC.WLM_SET_CLIENT_
INFO(#$account.personalInfo.userName#, 'UserComputerName', #$account.parameters.
var1#, 'ApplicationName', 'AUTOMATIC')
</sql>
</sqlCommand> </commands>
</commandBlock>

Příklad - Použití bloků příkazů pro připojení proxy
Používáte-li připojení proxy, můžete používat stávající nevyužité připojení s přihlašovacími údaji
pro připojení proxy. Fyzické připojení může využívat více uživatelů. Jelikož připojení proxy běží
nad stávajícím fyzickým připojením, je potřeba méně fyzických připojení.
Chcete-li vytvořit připojení proxy, vytvořte bloky příkazů otevření relace v XML.
Níže je uveden jednoduchý příklad bloku příkazů otevření relace, který vytvoří připojení proxy pro
uživatele User1 (Oracle) nebo přepne na uživatele User1 (DB2®). Nezapomeňte, že příkaz
sessionStartCommand lze použít jen pro Oracle a DB2.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
USER1</value>
</argument>
</arguments>
</commands> </commandBlock>

<arguments>
<value>PROXY_
</sessionStartCommand>

Jiným příkazem je makro, které lze nahradit, pokud jména uživatele pro ověření jsou stejná jako
ID uživatele připojení proxy nebo uživatel důvěryhodného kontextu.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>#$account.personalInfo.userName#
</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Níže je uveden jednoduchý příklad bloku příkazů uzavření relace pro relaci proxy. Aktuální připojení
proxy ke ukončeno. Nezapomeňte, že příkaz sessionEndCommand ukončí relaci OCI_session v
Oracle a přepne uživatele zpět na vlastníka důvěryhodného kontextu pro DB2.
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

</

Příklad - Použití bloků příkazů pro virtuální soukromé databáze pro Oracle
Oracle obvykle používá připojení k určení informací databáze, k nimž mají uživatelé přístup.
Virtuální soukromá databáze určuje, kteří uživatelé mohou přistupovat ke kterým informacím, aniž
by byly požadovány další informace připojení.
Blok příkazů pro připojení se vytváří pomocí maker, která se nahradí při běhu za přihlášeného
uživatele. Makra identifikují uživatele, takže ten nemusí znovu zadávat přihlašovací informace.
Pokud jsou všichni uživatelé, kteří přistupují k databázi, definováni jako uživatelé databáze a pro
připojení se používají účty uživatelů, můžete natavit kontext automaticky při vytvoření připojení.
Například lze makrem nahradit jméno uživatele.
Do bloku příkazů XML se ukládá série příkazů, které se spouští v určeném pořadí. Mohou zahrnovat
příkazy popsané v části "Schéma pro příkazy zdrojů dat" (str. 907).
Následující příklad ukazuje blok příkazů XML pro virtuální soukromou databázi.
Tento blok příkazů nastaví kontext (virtuální soukromou databázi) v rámci připojení na základě
předaného parametru. Předaný parametr je načten z prostředí, které souvisí s přihlášením uživatele
na úrovni portálu. Tyto proměnné lze upravit v konfiguračním nástroji. Jejich hodnoty jsou
uživatelsky specifické a získané pomocí mechanismu řízení zabezpečení (CAM).
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<commandBlock>
<commands>
<sqlCommand>
<sql>BEGIN PKG_COUNTRY_
CONTEXT.SP_SET_COUNTRY1
(#$account.parameters.var1#); END;</sql>
</sqlCommand>
</commands> </commandBlock>

Tento příklad ukazuje nahrazení parametru účtu. Informace účtu musíte určit jako uživatelské
vlastnosti. Další informace o vlastnostech relací viz příručka Framework Manager User Guide.
Poznámka: Bloky příkazů pro připojení proxy ke zdrojům dat Oracle a pro virtuální soukromé
databáze na úrovni zdrojů dat se vztahují na všechna připojení k danému zdroji dat.

Důvěryhodná připojení k databázím
Mezi databází a softwarem IBM® Cognos® lze sestavit připojení, kde se k databázi připojuje více
uživatelů pomocí funkce důvěryhodného připojení k databázi.
Zdroj dat použitý pro důvěryhodná připojení k aplikaci by měl definovat bloky otevřené relace pro
jakýkoli uživatelsky specifický stav databáze, který musí být definován před vydáním dotazů uživatelů
proxy. Přiřazený blok otevřeného připojení se provede jen jednou při pokusu o vytvoření
důvěryhodného připojení, zatímco bloky otevřené relace se mohou spouštět vícekrát pro různé
uživatele.
Informace, že připojení hodlá odeslat na proxy žádost jménem uživatele, který má povoleno používat
přihlášení proxy, je poskytnuta databázi pomocí následujícího bloku příkazů relace připojeného k
důvěryhodnému připojení databáze:
<commandBlock> <commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>#$account.defaultName#</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand> </commands>
</commandBlock>

Přidávání bloků příkazů při vytváření zdroje dat
Bloky příkazů se přidávají pomocí průvodce připojením.
Připojení získávají standardně vlastnosti od nadřazeného zdroje dat. To lze později upravit.

Postup
1. Vytvořte zdroj dat a jako typ zdroje dat vyberte Oracle, DB2 nebo Microsoft SQL Server.
2. Klepněte na Další.
3. Na stránce pro určení příkazů klepněte na Nastavit vedle řetězce příkazu, který chcete určit.
4. Na stránce pro nastavení příkazu přidejte blok příkazů XML a klepněte na OK.
Poznámka: Používáte-li DB2® nebo Microsoft® SQL Server, můžete přidat pouze blok příkazů
pro otevření relace.
5. Podle potřeby přidejte další bloky příkazů.
6. Klepněte na Dokončit.
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Přidávání nebo úprava bloků příkazů pro připojení
Připojení získávají vlastnosti nadřazeného zdroje dat. Pokud jste pro zdroj dat přidali blok příkazů,
bude tento blok dostupný pro připojení Oracle, DB2® a Microsoft® SQL Server v daném zdroji dat.
Blok příkazů pro určité připojení můžete změnit a také jej můžete odstranit, pokud jej nechcete pro
dané připojení používat.

Postup
1. Vytvořte či upravte připojení (str. 233) a jako typ zdroje dat zvolte Oracle, DB2 nebo Microsoft
SQL Server.
2. Klepněte na Další.
3. Klepněte na Nastavit nebo Upravit vedle bloku příkazů, který chcete upravit.
Ve sloupci Získáno je uvedeno Ano nebo Ne, což značí, zda připojení získává vlastnosti
nadřazeného zdroje dat.
4. Na stránce pro nastavení příkazu přidejte nebo upravte blok příkazů XML a klepněte na OK.
Tip: Bloky příkazů lze resetovat zaškrtnutím políčka vedle připojení tak, že klepnete na Obnovit
na nadřízenou hodnotu nebo na Vymazat.
Používáte-li DB2 nebo Microsoft SQL Server, můžete přidat pouze blok příkazů pro otevření
relace.
5. Podle potřeby přidejte nebo upravte další bloky příkazů.
6. Klepněte na Dokončit.

Použití atributů připojení DB2 CLI pro DB2
DB2® CLI (Call Level Interface) je volatelné rozhraní SQL k DB2 LUW, DB2 pro z/OS a DB2 pro
i. IBM® Cognos® Business Intelligence umí změnit některé atributy připojení DB2 CLI k předání
aplikačního kontextu do DB2 ve formátu, který je přijatelný pro komponenty IBM Optim Integrated
Data Management. Tyto informace lze později načíst ze speciálních registrů DB2 pomocí příkazů
SQL.
Pro aktivaci této funkčnosti v IBM Cognos BI musíte upravit soubor CQEConfig.xml na každém
počítači se serverem sestav IBM Cognos zkonfigurovaném pro dané prostředí IBM Cognos (str. 246).
Protože tato funkčnost je nastavena na úrovni dotazů, informace přidružené k atributům připojení
jsou automaticky aktualizovány při každém spuštění sestavy.
Následující seznam ukazuje atributy připojení DB2 CLI, které mohou být změněny softwarem IBM
Cognos BI, a typ informací, jež tyto atributy mohou předat do DB2:
●

SQL_ATTR_INFO_USERID
Určuje jméno uživatele spouštějícího sestavu.

●

SQL_ATTR_INFO_WRKSTNNAME
Určuje adresu systému, na němž je nainstalován prohlížeč uživatele.
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●

SQL_ATTR_INFO_APPLNAME
Určuje název balíku přidružený k dotazu. Je-li řetězec delší než 32 znaků, přeteče do $SLOT2
v účetním řetězci.

●

SQL_ATTR_INFO_ACCTSTR
Určuje předponu či řetězec pro přidružení požadavku k IBM Cognos BI. Hodnoty:

Hodnota

Popis

COG

Přidružuje požadavek k produktům IBM Cognos v IBM Optim Integrated Data
Management.

ccc

Přidružuje požadavek k řešení IBM Cognos. Pro verzi 8.4 je nastavena na BI.

vr

Určuje verzi produktu IBM Cognos, jako je 8.4.

Další účetní Tyto informace jsou rozděleny do následujících polí (slotů):
informace
● $SLOT2 - $packageName (část přetečení pro $SLOT1)
●

$SLOT3 - $reportName

●

$SLOT4 - $queryName

●

$SLOT5 - $reportPath

Každý slot má pevnou délku a pojme řetězce obsahující maximálně 46 bajtů, v
případě potřeby vyplněné mezerami. Protože cesty sestav, cesty modelů atd.
jsou často dlouhé, řetězce mohou být zkráceny, aby se vešly do prostorových
omezení.
Poznámka: Hodnoty v DB2 předané do rozhraní API nemohou obsahovat znaky
apostrofů, jež jsou převedeny na mezery. Používá-li kódování znakové sady více
bajtů na znak, bude tento znak převeden na "?", aby nedošlo k přetečení. To
je důležité v případě použití Unicode, kde znak může vyžadovat více než 2 bajty.

Postup aktivace podpory pro atributy připojení DB2 CLI
1. Zkopírujte soubor umístění_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample do umístění_c10/bin a
přejmenujte jej na CQEConfig.xml.
Poznámka: Pokud byl soubor CQEConfig.xml použit pro jiné účely, např. pro deaktivaci
ukládání relace do mezipaměti, zřejmě se již bude nacházet v adresáři umístění_c10/bin. V této
situaci použijte stávající soubor CQEConfig.xml a proveďte zbývající kroky postupu.
2. Otevřete umístění_c10/bin/CQEConfig.xml v editoru.
Zkontrolujte, zda editor podporuje ukládání souborů ve formátu UTF-8.
3. Přejděte na prvek <section name="QueryEngine"> a přidejte položku DB2WFM s hodnotou
1, viz níže:
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<section name="QueryEngine">
… </section>

<entry name=" DB2WFM" value="1"/>

Chcete-li tuto funkčnost deaktivovat, nastavte hodnotu nula nebo prvek odeberte.
4. Uložte soubor CQEConfig.xml.
5. Zopakujte postup pro každý počítač se serverem sestav zkonfigurovaný v prostředí IBM Cognos.
6. Restartujte službu IBM Cognos.

Přidání kontextu aplikace do dynamického SQL
Správci databázových serverů mohou protokolovat a analyzovat zátěž dynamického SQL
generovaného softwarem IBM® Cognos®.
Jako administrátor IBM Cognos můžete definovat uživatelský řetězec zahrnující kontext aplikace,
který je přidán jako značka komentáře v rámci kódu SQL generovaného aplikací. K přizpůsobení
komentáře generovaného softwarem Cognos lze používat literály, makra a proměnné relace, jako
jsou uživatelské jméno, název serveru, kvalifikovaná cesta sestavy atd.
Poznámka: Administrátor databáze by měl zkontrolovat, zda používaný databázový klient odebírá
komentáře z příkazů před odesláním na server. Tuto možnost lze zřejmě zkonfigurovat - ověřte u
poskytovatele databázového klienta.
Použitím příslušných proměnných relace lze zkonfigurovat formát řetězce pro konkrétní nástroje
a produkty, které dokážou extrahovat komentáře z dynamického SQL. Software IBM Cognos
obsahuje komentáře v rámci jakéhokoli dynamického SQL, který generuje do systému RDBMS
(Relational Database Management System), pokud dodavatel tyto funkce podporuje.
K přizpůsobení specifikací řetězce použijte soubor CQEConfig.xml.sample dodávaný s produktem.
Makro v tomto souboru ukazuje výchozí položky, jež software IBM Cognos používá ke generování
komentářů. Nicméně můžete také přidat i jiné položky.
Následující příklad uvádí druhy proměnných relace, jež lze určit v makru v souboru CQEConfig.
xml.sample:
<configuration company="Cognos" version="0.1" rendition="cer2"> <component
name="CQE">
<section name="QueryEngine">
<entry
name="GenerateCommentInNativeSQL" value="1"/>
<!-- ( default(off)=0, on=1)
-->
<entry name="GenerateCommentInCognosSQL" value="1"/>
<!-- (
default(off)=0, on=1) -->
<!-- The content of the comments is controlled
with two entries, their defaults are specified in the value attribute -->
<entry name="NativeCommentMacro" value="# 'NC user=' + $account.defaultName +
'report=' + $report + 'start=' + $startTime + 'modelPath=' + $modelPath +
'reportPath=' + $reportPath + ' queryName=' + $queryName + ' REMOTE_ADDR=' +
$REMOTE_ADDR + 'HTTP_HOST=' + $HTTP_HOST + 'SERVER_NAME=' + $SERVER_NAME +'
requestID=' + $requestID + 'sessionID=' + $sessionID #"/>
<entry
name="CognosCommentMacro" value="# 'CC user=' + $account.defaultName + 'report='
+ $report + 'start=' + $startTime + 'modelPath=' + $modelPath + 'reportPath='
+ $reportPath + ' queryName=' + $queryName + ' REMOTE_ADDR=' + $REMOTE_ADDR +
'HTTP_HOST=' + $HTTP_HOST + 'SERVER_NAME=' + $SERVER_NAME +' requestID=' +
$requestID + 'sessionID=' + $sessionID #"/>
</section> </component>
</configuration>

Za běhu by makro používané ve výše uvedeném příkladu přidalo následující komentář do
automaticky generovaného či nativního SQL:
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/* CC user=Anonymous report=REPORT1 start=2008-08-28T01:59:35.403Z modelPath=/
content/package[@name='New Package']/model[@name='model']reportPath=/content/
package[@name='New Package']/report[@name='REPORT1'] queryName=Query1 REMOTE_
ADDR=127.0.0.1 HTTP_HOST=localhost SERVER_NAME=localhost
requestID=wq2lshM9jGhqdMj9h92MqlqvdMlhyMlGq9lyG9sq sessionID=010:0d159165-745a11dd-ac9f-b741aeca4631:2789499633 */ select distinct
ALL_TIME.CALENDAR_
WEEKDAY as CALENDAR_WEEKDAY from
EAPPS..EAPPS.ALL_TIME ALL_TIME

Všechny informace ve vygenerovaném komentáři nebudou dávat smysl ve všech situacích. Informace
ID relace a požadavku poskytují odkaz na obslužný program auditu, výkonnostní informace perfQFS
a další trasování v IBM Cognos 8.4. Nicméně název dotazu v sestavě a sestava samotná mohou být
beze smyslu, např. když uživatel provádí ad-hoc dotaz či analýzu na rozdíl od spouštění uloženého
dotazu, analýzy či sestavy.
Ve výchozím nastavení anonymní uživatel nemá zobrazeny všechny proměnné relace ve
vygenerovaných komentářích.

Postup použití souboru CQEConfig.xml.sample
1. Zkopírujte soubor umístění_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample do adresáře
umístění_c10/bin a přejmenujte jej na CQEConfig.xml.
Poznámka: Pokud byl soubor CQEConfig.xml použit pro jiné účely, např. pro deaktivaci
ukládání relace do mezipaměti, zřejmě se již bude nacházet v adresáři umístění_c10/bin. V této
situaci použijte stávající soubor CQEConfig.xml a proveďte zbývající kroky postupu.
2. Otevřete umístění_c10/bin/CQEConfig.xml v editoru.
Zkontrolujte, zda editor podporuje ukládání souborů ve formátu UTF-8.
3. Najděte a zrušte komentář u řádků kódu, které začínají na:
entry name="GenerateCommentInNativeSQL"...
entry name="GenerateCommentInCognosSQL"...
entry name="NativeCommentMacro"...
entry name="CognosCommentMacro"...

4. NativeCommentMacro a CognosCommentMacro také můžete upravit určením požadovaných
hodnot parametrů nebo odstraněním nepotřebných parametrů.
Necháte-li hodnotu parametru prázdnou, parametr nebude zobrazen ve vygenerovaném
komentáři.
5. Uložte soubor CQEConfig.xml.
6. Restartujte službu IBM Cognos.

Zabezpečení zdrojů dat
Zdroje dat lze zabezpečit pomocí zabezpečení IBM® Cognos® nebo pomocí zabezpečení specifického
pro konkrétní zdroj dat. Zabezpečení zdroje dat IBM Cognos nepotlačuje zásady zabezpečení, které
jsou již pro daný zdroj dat určeny. Například pro krychle IBM Cognos lze zabezpečení určit na
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úrovni krychle. Pro zdroje dat Microsoft® Analysis Server lze zabezpečení nastavit pomocí rolí
krychle.
V závislosti na zdroji dat je k dispozici jedna nebo více metod ověření:
●

bez ověření
Software IBM Cognos se připojí ke zdroji dat bez poskytnutí jakýchkoli přihlašovacích pověření.

●

pověření služby IBM Cognos
Software IBM Cognos se přihlásí ke zdroji dat pomocí přihlášení určeného pro službu IBM
Cognos. Uživatelé nevyžadují individuální přihlašování k databázi. Pro produkční prostředí
jsou však obecně vhodnější jednotlivá přihlášení k databázi.

●

externí prostor jmen
Software IBM Cognos se připojí ke zdroji dat pomocí pověření, která slouží k ověření při
přístupu do určeného prostoru jmen pro ověření. Prostor jmen musí být aktivní, uživatelé musí
být přihlášeni před přistoupením ke zdroji dat a pověření použitá k ověření pro daný prostor
jmen musí být relevantní pro ověření daného zdroje dat.

Všechny zdroje dat také podporují připojení ke zdrojům dat definovaná pro skupinu Každý nebo
pro jednotlivé uživatele, skupiny či role (str. 269). Pokud zdroj dat vyžaduje přihlášení, ale vy nemáte
přístup k přihlášení pro tento zdroj dat, zobrazí se výzva k ověření při každém přístupu k danému
zdroji dat.
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Služba dotazu podporuje režim dynamických dotazů IBM® Cognos® Business Intelligence. Další
informace viz "Zdroje dat a připojení" (str. 201).
Pomocí Cognos Administration lze provádět následující úlohy administrace služby dotazu:
●

nastavení vlastností služby dotazu (str. 251)

●

správa ukládání do mezipaměti služby dotazu (str. 253)

Dále můžete pro službu dotazu nastavit úroveň kontrolního protokolování. Další informace viz
"Nastavení kontrolních sestav" (str. 111).
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění. Další informace
viz "Přístupová oprávnění a přihlašovací údaje" (str. 275). Dále je třeba mít k dispozici funkci správy
služby dotazu. Další informace viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Nastavení vlastností služby dotazu
Následující tabulka popisuje vlastnosti, které lze nastavit pro službu dotazu.

Parametr

Popis

Aktivovat
provedení

Povoluje trasování provedení dotazů (spuštění stromového trasování). Trasování provedení dotazů
umožňuje zobrazit dotazy, které jsou provedeny vůči datovému zdroji a slouží k odstranění problémů
týkajících se dotazů.

dotazů?

Vyberte možnost Ano nebo Ne. Výchozí nastavení je Ne.

trasování

Protokoly trasování provedení se nacházejí v následujícím umístění:
umístění_c10/logs/XQE/reportName/runtreeLog.xml.
Soubory runtreeLog.xml lze zobrazit a analyzovat pomocí Analyzátoru dynamických dotazů. Další
informace naleznete v části Proven Practices (Osvědčené postupy) příručky IBM Cognos 10 Dynamic
Query Cookbook na webu IBM Cognos Customer Service Center:
http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/
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Parametr

Popis

Aktivovat
plánování

Povoluje nebo zakazuje trasování plánu dotazu (strom dotazu), které zachycuje proces transformace
dotazu. Tyto informace můžete využít k podrobnějšímu pochopení rozhodnutí a pravidel, na
základě jejichž provedení je vytvořen strom provádění.

dotazu?

Vyberte možnost Ano nebo Ne. Výchozí nastavení je Ano.

trasování

Trasování plánování dotazu je protokolováno pro každý dotaz, který je proveden pomocí režimu
dynamických dotazů. Protokoly trasování plánování se nacházejí v následujícím umístění:
umístění_c10/logs/XQE/reportName/plantreeLog.xml
Vzhledem k tomu, že jsou protokoly plánování velké, bude mít povolení tohoto nastavení negativní
vliv na výkon dotazu.
Určuje, zda služba ukládá do mezipaměti plány dotazů pro případné znovupoužití. Ukládání plánu
ukládání plánu dotazu do mezipaměti zabírá další prostředky a nemusí být pro vaše prostředí vhodné.
Deaktivovat
dotazu do

Vyberte možnost Ano nebo Ne. Výchozí nastavení je Ne.

mezipaměti
Časový limit
nečinnosti

Určuje počet sekund potřebných k udržení nečinného připojení k datovému zdroji pro opakované
použití.

připojení

Výchozí nastavení je 300. Platné položky: 0 až 65535.
Nižší hodnota nastavení sníží počet připojení při výdaji výkonu. Vyšší nastavení může zvýšit výkon,
ale snížit počet připojení k datovému zdroji.

Zapsat model Určuje, zda by měla služba dotazu při spuštění dotazu zapsat model do souboru. Soubor slouží
pouze k účelům odstraňování problémů pod vedením oddělení Customer Support.
do souboru
Vyberte možnost Ano nebo Ne. Výchozí nastavení je Ne.
Soubor se nachází v následujícím umístění:
umístění_c10/logs/model/packageName.txt

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
4. Klepnutím na dispečera zobrazíte seznam služeb.
5. Vedle QueryService klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

.

6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ve sloupci Hodnota zadejte nebo vyberte hodnostu pro nastavení, která chcete změnit.
8. Klepněte na OK.
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Administrace ukládání služby dotazu do mezipaměti
Ukládání do mezipaměti využívá dříve provedené výsledky pro další použití a, je-li to možné,
předchází ukládání nových dotazů do databáze. Ukládání do mezipaměti může zvýšit výkon v případě,
že jsou sestavy znovu spuštěny s drobnými úpravami, analýzy jsou prováděny pomocí stejné krychle
a opakované hlavní a detailní požadavky jsou prováděny pro rozsáhlé sestavy. Mezipaměť udržuje
oprávnění zabezpečení uživatele, který provádí daný požadavek.
V aplikaci IBM® Cognos® Administration můžete:
●

vymazat mezipaměť(str. 253)

●

analyzovat využití mezipaměti (zapsat stav mezipaměti do souboru) (str. 253)

●

naplánovat úlohy ukládání do mezipaměti služby dotazu(str. 254)

Vymazání všech dat v mezipaměti
Nechcete-li používat zastaralá data, která mohou být uložena v mezipaměti, můžete mezipaměť
vymazat. Mazání mezipaměti ručně budete pravděpodobně chtít v případě, že se metadata datových
zdrojů často nemění nebo pokud chcete vymazat mezipaměť mezi automaticky naplánovaným
mazáním mezipaměti. Při vymazání mezipaměti pomocí následujících kroků budou z mezipaměti
vymazána všechna data.
Chcete-li vymazat mezipaměť pro určitý datový zdroj, katalog nebo krychli, vytvořte úlohu
administrace služby dotazu. Dále můžete chtít vytvořit úlohu administrace služby dotazu, pokud
se metadata datového zdroje pravidelně mění a chcete nastavit plán automatického mazání
mezipaměti. Chcete například nastavit plán pro mazání mezipaměti jednou za hodinu, za den nebo
za týden. Další informace viz "Vytvoření a naplánování úloh administrace služby dotazu" (str. 254).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Ukládání služby dotazu do mezipaměti.
4. Vyberte skupiny serverů pro vymazání mezipaměti.
5. Klepněte na možnost Vymazat mezipaměť.
Zobrazí se stav příkazu Vymazat mezipaměť.
Je-li mezipaměť využívána jednou nebo více nevyřízenými sestavami nebo dotazy, je tímto
příkazem interně označena jako "zastaralá" a je po dokončení používání automaticky vymazána.
6. Klepněte na Zavřít.

Analýza využití mezipaměti
Využití mezipaměti lze analyzovat vytvořením souboru XML s časovým razítkem, který ukazuje
stav určených mezipamětí krychlí (počet úspěšných a neúspěšných přístupů do mezipaměti pro různé
úrovně krychle).
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Lze tak vhodně zjistit, které krychle jsou v libovolném časovém bodě v mezipaměti. Tento soubor
obsahuje seznam názvů datových zdrojů, názvů katalogů a názvů krychlí pro krychle, které jsou
momentálně ukládány do mezipaměti. To vám může pomoci rozhodnout, kdy vymazat mezipaměť.
Sestava je uložena v adresáři umístění_c8\logs. Název souboru má formát
SALDump_prefix_datasource name_category name_cube name_timestamp.xml.
Dále můžete naplánovat automatické spuštění zápisu stavu mezipaměti. Další informace viz
"Vytvoření a naplánování úloh administrace služby dotazu" (str. 254).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Ukládání služby dotazu do mezipaměti.
4. Vyberte skupiny serverů pro vymazání mezipaměti.
5. Klepněte na možnost Zapsat stav mezipaměti.
Zobrazí se stav příkazu Zapsat stav mezipaměti.
6. Klepněte na Zavřít.

Vytvoření a naplánování úloh administrace služby dotazu
Úlohy administrace služby dotazu lze vytvořit provedením následujících akcí:
●

plánování vymazání mezipaměti a její vymazání za účelem řízení využití paměti určitým datovým
zdrojem nebo krychlí,

●

naplánování vytvoření sestavy s časovým razítkem (zápis stavu mezipaměti).

Dále můžete vymazat celou mezipaměť ručně (str. 253) a ručně provést zápis stavu mezipaměti do
sestavy (str. 253).
Můžete vytvořit úlohy administrace služby dotazu a spustit je na vyžádání. Můžete je spouštět ve
stanovený čas "Správa plánu" (str. 369) nebo na základě aktivační události, jako je obnovení databáze
nebo e-mail (str. 375). Můžete je naplánovat jako součást úlohy (str. 372). Dále lze zobrazit historii
spuštění úloh administrace služby dotazu (str. 364).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Administrace obsahu.
4. Klepněte na tlačítko Nová úloha administrace služby dotazu

v pravém horním rohu.

5. Zadejte název, popis, tip na obrazovce a umístění. Klepněte na Další.
6. Vyberte operaci Vymazat mezipaměť nebo Zapsat stav mezipaměti.
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7. Zadejte datový zdroj, katalog a krychli. Klepněte na Další.
Zadáním hvězdičky (*) jako zástupného znaku určíte všechny.
8. Vyberte požadovanou akci:
●

Chcete-li úlohu spustit hned nebo později, klepněte na volbu Uložit a jednou spustit a
klepněte na Dokončit. Zadejte čas a datum spuštění a klepněte na Spustit. Zkontrolujte
čas spuštění a klepněte na OK.

●

Chcete-li naplánovat opakované spouštění úlohy, klepněte na Uložit a naplánovat a na
Dokončit. Dále vyberte frekvenci a datum začátku a konce. Klepněte na OK.
Tip: Plán lze dočasně deaktivovat zaškrtnutím políčka Deaktivovat plán. Zobrazení stavu
plánu viz "Správa naplánovaných aktivit" (str. 361).

●

Uložení úlohy bez naplánování nebo spuštění provedete klepnutím na Pouze uložit a na
Dokončit.
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Doporučujeme pravidelně zálohovat konfigurační nastavení i data softwaru IBM® Cognos® a
projekty i modely Framework Manager. Předejdete tak ztrátě dat v případě poškození nebo odcizení
počítače. Jakmile bude počítač opět funkční, můžete svá data obnovit.
Protože zálohování klade značné nároky na systémové prostředky, bude zálohování databáze
snižovat výkon spuštěného softwaru IBM Cognos.
Pokud jste z výchozího umístění přesunuli nastavení šifrovacích a podpisových klíčů jinam, zajistěte
také zazálohování adresáře, ve kterém jsou uložena. Jsou-li navíc úložiště klíčů zabezpečena hesly,
zkontrolujte, zda máte tato hesla poznamenána.
Zálohovaná data jsou určena k obnovení do stejného počítače. Informace o přesunu dat z jednoho
počítače na druhý viz "Rozmístění" (str. 379).
Informace o zálohování dat před upgradem softwaru viz téma upgrade v příručce IBM Cognos
Business Intelligence Installation and Configuration Guide.
Pokud projekty Framework Manager ukládáte do systému řízení zdrojů, nemusíte je zálohovat.
Pokud jste přizpůsobili jakékoli informace v IBM Cognos Configuration nebo v úložišti obsahu,
zajistěte jejich řádné zazálohování.

Postup zálohování úložiště obsahu
1. Zazálohujte úložiště obsahu.
Další informace viz dokumentace k dané databázi.
2. Zkopírujte adresář umístění_c10/configuration do záložního umístění.
Tento adresář obsahuje konfigurační nastavení.
Budete-li v budoucnu potřebovat obnovit nastavení konfigurace, stačí zkopírovat zálohovaný adresář
do správného umístění.
Informace o obnovení úložiště obsahu viz dokumentace k dané databázi.

Postup zálohování projektů a modelů Framework Manager
●

Zkopírujte do adresář s projekty Framework Manager včetně podadresářů do umístění záloh.
Výchozí umístění projektů a modelů je ve složce Dokumenty/Moje projekty.

Bude-li kdykoli potřeba obnovit projekty Framework Manager, stačí zkopírovat zazálohované
adresáře do správného umístění.
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Data Manager je hlavně určen k tvorbě datových skladů a datových úložišť pro práci se sestavami
a analýzami i pro správu výkonu. Data Manager toho dosahuje
●

extrahováním operačních údajů z více zdrojů,

●

transformováním a slučováním dat k zajištění celopodnikové práce se sestavami a analýzami,

●

dodáváním transformovaných dat do koordinovaných datových tržišť.

Data Manager lze používat k přenosu dat do jednotlivých databázových tabulek nebo v případě
požadavku na složité transformace k naplnění tabulek dimenzí a tabulek faktů datových skladů.
Data Manager se integruje s ostatními produkty IBM® Cognos® Business Intelligence prostřednictvím
dodání metadat do Framework Manager. To umožňuje modelování i použití cílových datových
skladů a datových úložišť v projektech IBM Cognos Business Intelligence a Performance Management.
Další informace viz příručka Data Manager User Guide.
V softwaru IBM Cognos jsou úlohy Data Manager obsaženy v položce přesunu dat. Po publikování
položky přesunu dat do softwaru IBM Cognos lze v aplikaci IBM Cognos Connection provést
následující:
●

spustit položku (str. 260)

●

změnit výchozí vlastnosti (str. 260)

●

vytvořit zobrazení přesunu dat (str. 261)

Naplánovat spuštění položek přesunu dat je možno v určitou dobu nebo v závislosti na aktivační
události, jako je obnovení databáze či e-mail (str. 369). Chcete-li použít agenta pro položku přesunu
dat (str. 463), zahrňte položku jako součást úkolu (str. 372) a úkol pak zahrňte do agenta.
Pro položky přesunu dat (str. 364) lze zobrazit historii spouštění, a nezdařené položky přesunu dat
(str. 366) lze znovu spustit.

Proměnné
Uživatelem definovaná proměnná je pár názvu a hodnoty, který ovlivňuje činnost programů Data
Manager, ukládá hodnoty pro použití v sestaveních i proudech JobStream a řídí tok proudů
JobStream. Stávající proměnné lze upravit a nové proměnné pro položky přesunu dat lze přidat v
softwaru IBM Cognos pomocí karty Proměnné při nastavování vlastností pro položku. Např. můžete
mít pár název/hodnota "ROWS/100", který vrací 100 řádků pro položku přesunu dat.
Název proměnné musí
●

začínat abecedním znakem,

●

obsahovat pouze alfanumerické znaky a podtržítka.

Názvy proměnných nerozlišují velká a malá písmena. V názvu proměnné lze používat kombinace
velkých a malých písmen.
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Spuštění položky přesunu dat
Položku přesunu dat lze kdykoli spustit ručně, aby provedla úlohy v ní obsažené úlohy Data Manager.
Položky přesunu dat lze také naplánovat. Další informace viz "Správa plánu" (str. 369).
K položce přesunu dat musíte mít nezbytná oprávnění. Další informace viz "Zabezpečené funkce
a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Spustit s možnostmi

v panelu nástrojů

Akce vedle položky přesunu dat, kterou chcete spustit.
2. V části Čas vyberte Nyní pro spuštění položky přesunu dat nyní, nebo Později pro zadání
pozdějšího datumu a času.
3. Klepněte na Spustit.
Zobrazí se stránka s potvrzením.
4. Klepněte na OK.

Změna vlastností výchozí položky přesunu dat
V produktu Data Manager lze změnit výchozí hodnoty nastavené pro položky přesunu dat, jako
jsou vlastník, jazyk a proměnné (str. 259).
Položku přesunu dat lze spustit, naplánovat a nastavit počet výskytů a trvání historie spouštění.
Další informace viz "Správa plánu" (str. 369). Položku lze deaktivovat (str. 321).
ID a umístění položky lze zobrazit v portálu (str. 311).
K položce přesunu dat musíte mít nezbytná oprávnění. Další informace viz "Zabezpečené funkce
a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

v panelu nástrojů

Akce vedle položky přesunu dat, kterou chcete spustit.
2. Klepněte na kartu Obecné.
3. Chcete-li se stát vlastníkem položky, klepněte na Stát se vlastníkem.
4. Chcete-li pro položku nastavit kontakt nebo e-mailovou adresu, klepněte na Nastavit kontakt
a potom na Vybrat kontakt nebo Zadat e-mailovou adresu.
5. Chcete-li změnit ikonu přidruženou k položce, klepněte na Upravit, určete novou ikonu položky
a klepněte na OK.
6. Chcete-li zvolit jiný jazyk, vyberte jej z nabídky Jazyk.
7. Případně můžete zadat či změnit Název, Popis a Tip na obrazovce pro položku přesunu dat.
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8. Hodláte-li nastavit možnosti Historie spouštění, klepněte na Počet výskytů a nastavte počet
opakování spouštění, nebo na Trvání a nastavte počet dnů, po které bude položka spuštěna.
9. Klepněte na OK.
Tyto vlastnosti budou použity při příštím spuštění položky přesunu dat místo původních
výchozích hodnot.

Vytvoření zobrazení přesunu dat
Můžete vytvořit zobrazení přesunu dat, které používá stejné specifikace jako zdrojová položka
přesunu dat, ale má jiné vlastnosti, jako jsou plány a proměnné (str. 259).
Vytvoření zobrazení přesunu dat nezmění původní položku přesunu dat. Zdrojovou položku přesunu
dat lze určit zobrazením vlastností zobrazení přesunu dat. Tyto vlastnosti také obsahují odkaz na
vlastnosti zdrojové položky.
Při přemístění zdrojové položky na jiné místo se odkaz na zobrazení přesunu dat nepřeruší. Při
odstranění zdrojové položky se ikona zobrazení změní tak, že označuje přerušený odkaz
odkaz vlastností na zdrojovou položku se odebere.

a

Položku zobrazení přesunu dat lze spustit, naplánovat a nastavit počet výskytů a trvání historie
spouštění. Další informace viz "Správa plánu" (str. 369). Položku lze deaktivovat (str. 321).
K položce přesunu dat musíte mít nezbytná oprávnění. Další informace viz "Zabezpečené funkce
a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection najděte položku přesunu dat, kterou chcete použít k vytvoření
zobrazení přesunu dat.
2. V části Akce klepněte na tlačítko Zobrazení přesunu dat

vedle položky přesunu dat.

3. Do pole Název zadejte název položky.
4. Chcete-li, můžete do polí Popis a Tip na obrazovce zadat popis položky.
Popis se zobrazí v portálu, když nastavíte předvolby pro použití zobrazení detailů (str. 329). Tip
na obrazovce, který je omezen na 100 znaků, se zobrazí, když nad ikonou dané položky v
portálu zastavíte ukazatel myši.
5. Nechcete-li použít cílovou složku zobrazenou v části Umístění, klepněte na Vybrat jiné umístění,
zvolte cílovou složku a klepněte na OK.
6. Klepněte na Dokončit.
Zobrazení přesunu dat má stejné vlastnosti a možnosti spuštění jako původní položka. Chcete-li
změnit výchozí vlastnosti, viz "Změna vlastností výchozí položky přesunu dat " (str. 260).
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Zabezpečení softwaru IBM® Cognos® je koncipováno tak, aby splňovalo potřeby zabezpečení v
různých situacích. Můžete jej použít k čemukoli od ověřování, kde je zabezpečení jen zřídka
aktivováno, až po plošné rozmístění v rámci velkého podniku.
Tento model zabezpečení lze snadno integrovat do stávající infrastruktury zabezpečení v organizaci.
Je postaven na bázi jednoho nebo více poskytovatelů ověření. Poskytovatele používáte k definování
a údržbě uživatelů, skupin a rolí, a ke kontrole ověřovacího procesu. Každý poskytovatel ověření,
kterého software IBM Cognos zná, je označován jako prostor jmen

.

Kromě prostorů jmen reprezentujících poskytovatele ověření má software IBM Cognos vestavěný
prostor jmen nazývaný Cognos. Prostor jmen Cognos rozšiřuje zásady zabezpečení organizace a
možnost rozmístění aplikací.
Zabezpečení v softwaru IBM Cognos je volitelné. Pokud zabezpečení není aktivováno, znamená
to, že žádní poskytovatelé ověření nejsou nakonfigurováni, a proto je všechen uživatelský přístup
anonymní. Anonymní uživatelé mají obvykle přístup pouze ke čtení.

Poskytovatelé ověření
Ověřování uživatele v softwaru IBM® Cognos® je řízeno poskytovateli ověření. Poskytovatelé ověření
definují uživatele, skupiny a role sloužící k ověřování. U poskytovatelů jsou mj. uložena jména
uživatelů, jejich ID, regionální nastavení a osobní předvolby. Pokud pro software IBM Cognos
nastavíte ověření, uživatelé musí při přihlášení poskytnout platná pověření, jako jsou uživatelské
ID a heslo. V prostředí softwaru IBM Cognos jsou poskytovatelé ověření také označováni jako
prostory jmen, které jsou v uživatelském rozhraní reprezentovány položkami prostorů jmen

.

Software IBM Cognos nereplikuje uživatele, skupiny ani role definované u poskytovatele ověření.
V softwaru IBM Cognos se však na ně lze odkazovat, když nastavujete přístupová oprávnění pro
sestavy a další obsah. Mohou se také stát členy skupin a rolí Cognos.
V této verzi jsou k dispozici následující poskytovatelé ověření:
●

Server Active Directory

●

IBM Cognos Series 7

●

Uživatelský poskytovatel Java™

●

eTrust SiteMinder

●

LDAP

●

NTLM

●

SAP

●

RACF

Licensed Materials – Property of IBM
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Poskytovatele ověření lze zkonfigurovat pomocí IBM Cognos Configuration. Další informace viz
příručka Installation and Configuration Guide.

Více prostorů jmen
Je-li pro váš systém zkonfigurováno více prostorů jmen, na začátku relace musíte vybrat jeden z
nich, který budete používat. I nadále se však během relace můžete přihlašovat k dalším prostorům
jmen. Pokud např. nastavíte přístupová oprávnění, zřejmě budete chtít odkazovat na položky z
jiných prostorů jmen. Při přihlášení do jiného prostoru jmen se nemusíte odhlašovat z aktuálně
používaného prostoru jmen. Můžete mít přihlášeni do více prostorů jmen současně.
Primárně budete přihlášeni k prostoru jmen a pověřeními, která použijete při přihlášení na začátku
relace. Prostory jmen, k nimž se přihlásíte později, a použitá pověření, se stanou vašimi sekundárními
přihlášeními.
Když odstraníte jeden z prostorů jmen, můžete se přihlásit pomocí jiného prostoru jmen. Odstraníteli všechny prostory jmen kromě prostoru jmen Cognos, systém vás nevyzve k přihlášení. Je-li
aktivován anonymní přístup, budete automaticky přihlášeni jako anonymní uživatel. Pokud anonymní
přístup aktivován není, na stránku přihlášení IBM Cognos Connection nebudete mít přístup. V této
situaci pomocí IBM Cognos Configuration zaktivujte anonymní přístup.

Skrytí prostorů jmen
Prostory jmen lze skrýt před uživateli při přihlášení. Tak budete mít k dispozici důvěryhodné
přihlašovací prostory jmen, aniž byste je museli zobrazit ve výběrovém seznamu, který mají uživatelé
při přihlášení k dispozici.
Například budete chtít integrovat jediné přihlášení v rámci všech systémů ale zároveň zachovat
možnost ověřování zákazníků přímo v softwaru IBM Cognos bez výzvy k výběru prostoru jmen.
Můžete skrýt prostory jmen Uživatelský poskytovatel Java a eTrust SiteMinder, které jste
zkonfigurovali.
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

Odstranění či obnovení nezkonfigurovaných prostorů jmen
Prostory jmen a všechen jejich obsah lze zachovat v úložišti obsahu, i když už nejsou zkonfigurovány
k použití v softwaru IBM® Cognos®. Když prostor jmen není zkonfigurován, je v adresářovém
nástroji uveden jako neaktivní.
Neaktivní prostor jmen je takový, který byl zkonfigurován, ale později byl v IBM Cognos
Configuration odstraněn. Prostor jmen mohou z úložiště obsahu odstranit členové role Správci
systémů. K neaktivnímu prostoru jmen se nelze přihlásit.
Pokud nová verze softwaru IBM Cognos zjistí zkonfigurovaný prostor jmen, který už není používán,
tento prostor jmen se v adresářovém nástroji zobrazí jako neaktivní. Pokud tato data stále
potřebujete, prostor jmen lze zkonfigurovat znovu. Pokud prostor jmen není nezbytný, můžete jej
odstranit.
Když odstraníte prostor jmen, odstraníte také všechny položky v adresáři Moje složky, které jsou
s tímto prostorem jmen spojeny, i jejich obsah.
Aktivní prostor jmen nelze odstranit, ale může být aktualizován.
264 IBM Cognos Administration

Kapitola 12: Model zabezpečení
Chcete-li znovuvytvořit prostor jmen v IBM Cognos Configuration, musíte použít jeho původní
ID. Další informace o konfiguraci a znovuvytvoření prostorů jmen viz příručka Installation and
Configuration Guide.

Odstranění neaktivního prostoru jmen
Pokud byl prostor jmen odebrán z IBM® Cognos® Configuration a už není nezbytný, člen role
Správci systémů jej může trvale odstranit v adresářovém nástroji. Při odstranění prostoru jmen
odstraníte také všechny položky v adresáři Moje složky, které jsou s tímto prostorem jmen spojeny.
Pro přístup k nástroji administrace adresářů musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou
funkci Připojení k datovým zdrojům a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci administrace.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na volbu Uživatelé, skupiny a role.
Pokud odstraňovaný prostor jmen nemá značku zaškrtnutí ve sloupci Aktivní, je neaktivní a
lze jej odstranit.
3. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Odstranit.
Je-li prostor jmen aktivní, tlačítko Odstranit není dostupné.
Prostor jmen je trvale odstraněn. Chcete-li tento prostor jmen v softwaru IBM Cognos použít znovu,
musíte jej přidat pomocí IBM Cognos Configuration.

Oprávnění
Oprávnění je proces poskytnutí nebo odepření přístupu k datům, a upřesnění akcí, které lze s těmito
daty provádět, a to podle identity uživatele.
Software IBM® Cognos® přiděluje oprávnění uživatelům, skupinám a rolím, a to k provádění akcí,
např. čtení nebo zápis u objektů úložiště obsahu, jako jsou složky a sestavy. Úložiště obsahu lze
zobrazit jako hierarchii datových objektů. Mezi tyto objekty patří nejen složky a sestavy, ale i balíky
k vytváření sestav, adresáře a servery.
Když administrátoři IBM Cognos distribuují sestavy uživatelům, mohou nastavit složky, do nichž
lze sestavy a další objekty uchovávat. Pak mohou tyto složky zabezpečit, takže je mohou zobrazit,
změnit nebo jinak s obsahem pracovat pouze oprávněné osoby.
Informace o nastavení přístupových oprávnění pro položky IBM Cognos viz "Přístupová oprávnění
a přihlašovací údaje" (str. 275). Informace o hierarchii objektů Content Manager a počátečních
přístupových oprávněních viz "Počáteční přístupová oprávnění " (str. 847).

Prostor jmen Cognos
Prostor jmen Cognos® je prostor jmen vestavěný v softwaru IBM® Cognos. Obsahuje objekty IBM
Cognos, například skupiny, role, zdroje dat, rozesílací seznamy a kontakty.
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Při inicializaci úložiště obsahu jsou v tomto prostoru jmen vytvořeny vestavěné a předdefinované
položky zabezpečení (str. 301). Pro tyto položky a prostor jmen Cognos musíte upravit počáteční
nastavení zabezpečení ihned po instalaci a konfiguraci softwaru IBM Cognos (str. 304).
Prostor jmen Cognos lze přejmenovat pomocí IBM Cognos Configuration, ale není možné jej
odstranit. Tento prostor jmen je vždy aktivní.
Když nastavíte zabezpečení v softwaru IBM Cognos, můžete prostor jmen Cognos použít k vytvoření
skupin a rolí specifických pro software IBM Cognos. V tomto prostoru jmen lze také vytvořit zásady
zabezpečení, které se budou nepřímo odkazovat na položky zabezpečení u poskytovatelů ověření,
takže software IBM Cognos bude snazší rozmístit z jedné instalace do druhé (str. 380).
Prostor jmen Cognos vždy existuje v softwaru IBM Cognos, ale použití skupin a rolí Cognos v něm
obsažených je volitelné. Skupiny a role vytvořené v prostoru jmen Cognos jsou úpravou uživatelů,
skupin a rolí existujících u poskytovatelů ověření s cílem optimalizovat jejich použití v prostředí
IBM Cognos. V prostoru jmen Cognos lze např. vytvořit skupinu s názvem HR Managers a přidat
do ní konkrétní uživatele a skupiny z podnikových organizací IT a HR definované u poskytovatele
ověření. Později lze nastavit přístupová oprávnění pro skupinu HR Managers k položkám v softwaru
IBM Cognos.

IBM Cognos Application Firewall
IBM® Cognos® Application Firewall je nástroj zabezpečení používaný k doplnění stávající
infrastruktury zabezpečení softwaru IBM Cognos na úrovni aplikací. Cognos Application Firewall
analyzuje, modifikuje a ověřuje požadavky HTTP a XML dříve, než je brána nebo dispečery zpracují,
a než jsou odeslány klientu nebo službě, které zaslaly požadavek. Působí jako inteligentní proxy
pro brány a dispečery produktů IBM Cognos, a chrání komponenty softwaru IBM Cognos před
škodlivými daty. Nejčastějšími formami škodlivých dat jsou přeplnění vyrovnávací paměti a XSS
(cross-site scripting) prostřednictvím injektáže skriptů do platných stránek nebo přesměrováním na
jiné webové stránky.
IBM Cognos Application Firewall zajišťuje komponentám IBM Cognos různé funkce zabezpečení,
k nimž patří ověření a ochrana dat (str. 266), protokolování a monitorování (str. 267) a ochrana
výstupu.
Cognos Application Firewall je ve výchozím nastavení aktivován a neměl by být deaktivován.
Cognos Application Firewall lze aktualizovat nezávisle na ostatních komponentách IBM Cognos.
Další informace o Cognos Application Firewall viz příručky Installation and Configuration Guide
a Architecture and Deployment Guide.

Ověření a ochrana dat
Ověření vstupních dat zajišťuje, že data jsou v očekávaném formátu, založeném na sadě
předdefinovaných pravidel pro proměnné. Podle těchto pravidel jsou kontrolovány proměnné
HTML, data XML, hodnoty cookie a parametry.
IBM® Cognos® Application Firewall provádí pozitivní ověření parametrů, nehledá pouze značky
známé při injektáži skriptů nebo podpisy běžné při injektáži SQL. Každý parametr je ověřován
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podle pravidla, které očekává určitý datový typ v určitém formátu. Pokud tato data neodpovídají
pravidlu Cognos Application Firewall, jsou zamítnuta.
Ke zvýšení účinnosti ověření Cognos Application Firewall porovnává vzory regulárních výrazů, aby
chránil vstupní data v komplikovaných formátech.

Seznam platných domén či hostitelů
Běžným typem útoku je vylákat uživatele na nebezpečné stránky úpravou formulářových parametrů.
Primárním cílem tohoto typu útoku bývá funkce tlačítka Zpět a chybový odkaz URL.
Cognos Application Firewall omezuje seznam hostitelů a domén, k nimž má přístup zpětný odkaz
URL. V Cognos Application Firewall lze zkonfigurovat seznam názvů hostitelů včetně čísel portů
a domén. Pokud zpětný odkaz URL ukazuje na hostitele či doménu, které na seznamu nejsou,
požadavek je odmítnut. Ve výchozím nastavení je na seznam přidán název hostitele dispečera.
Seznam lze zkonfigurovat pomocí IBM Cognos Configuration.
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

Protokolování a monitorování
IBM® Cognos® Application Firewall může monitorovat a protokolovat všechny přístupy na brány
a dispečery IBM Cognos. Protokolování umožňuje sledovat případné útoky či zneužití aplikací IBM
Cognos.
Cognos Application Firewall lze zkonfigurovat k protokolování přístupu ke konkrétnímu souboru
nebo k použití protokolovací aplikace IBM Cognos (IPF). Je-li protokolování aktivováno, jsou
protokolovány všechny požadavky, u nichž se ověření Cognos Application Firewall nezdaří.
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.
Tip: Při podezření na útok můžete získat podrobné informace o IP-adrese zdrojového klienta z
protokolu požadavků na webový server.

Kódování XSS (Cross-Site Scripting)
Řada zákazníků používá ke zjištění míst citlivých na útok XSS jiné aplikace, jako je eTrust SiteMinder.
Tyto produkty blokují požadavky HTTP get, obsahující specifické znaky.
Cognos Application Firewall kóduje znaky v kaskádových seznamech stylů (CSS) s odkazy URL,
a tak brání jiným nástrojům typu XSS v blokování těchto znaků.
Toto kódování XSS v Cognos Application Firewall platí pouze pro zákazníky, kteří používají portál
IBM Cognos Connection.
Kódování XSS v Cognos Application Firewall je ve výchozím nastavení deaktivováno. Chcete-li
tuto funkci aktivovat, použijte IBM Cognos Configuration.
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

Filtrování chybových zpráv
Některé chybové zprávy mohou obsahovat citlivé informace, např. názvy serverů. Ve výchozím
nastavení jsou informace z chybových zpráv v softwaru IBM Cognos směrovány do souborů
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protokolu IPF, a je aktivováno zabezpečení chybových zpráv. Informace předkládané uživatelům
uvádějí pouze výskyt chyby bez dalších detailů.
Můžete upřesnit, kdo bude mít přístup k plnému popisu chyb včetně potenciálně citlivých informací,
a to úpravou možnosti Popis chyb v administraci IBM Cognos. Tato možnost je přiřazována
správcům adresářů, můžete ji však přiřadit i dalším uživatelům. Další informace viz "Zabezpečené
funkce a vlastnosti" (str. 285).
Informace o přístupu k plnému popisu chyb viz "Zobrazit kompletní detaily bezpečných chybových
zpráv" (str. 117).

Podepisování parametru
Podepisování parametru chrání hodnoty parametru před neoprávněnou manipulací při odeslání do
webového prohlížeče. Cognos Application Firewall může podepisovat parametry nebo konkrétní
části dat. Podepisování se používá pouze ve specifických situacích. Je aktivováno, když je aktivován
CAF.
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Uživatelé, skupiny a role bývají vytvářeny pro účely ověření a oprávnění.
Můžete používat skupiny a role vytvořené přímo v softwaru IBM® Cognos® i uživatele, skupiny a
role vytvořené pomocí poskytovatelů ověření. Skupiny a role vytvořené přímo v softwaru IBM
Cognos se označují jako skupiny Cognos, respektive role Cognos.

Uživatelé
Položka uživatele je vytvořena a udržována poskytovatelem ověření a jejím účelem je jednoznačná
identifikace účtu osoby nebo účtu počítače. Položky uživatelů

nelze vytvářet v softwaru IBM®

Cognos®.
Poskytovatelé ukládají informace o uživatelích, například jméno a příjmení, heslo, identifikační
číslo, národní prostředí nebo e-mailovou adresu. Tyto informace však softwaru IBM Cognos
nedostačují. Chybí zde například umístění osobních složek uživatele nebo preferovaný formát pro
zobrazení sestav. Tyto doplňkové údaje o uživatelích si ukládá software IBM Cognos, ale když k
nim v softwaru IBM Cognos někdo přistupuje, zobrazí se tyto informace jako součást externího
prostoru jmen.

Uživatelé ve verzi Series 7
Pokud jste v produktu IBM Cognos Series 7 nakonfigurovali poskytovatele ověření (str. 263), musí
uživatel z tohoto prostoru jmen být členem nejméně jedné třídy uživatelů v aplikaci Access Manager.
Teprve poté s ním lze pracovat v softwaru IBM Cognos.
Řekněme například, že jste v aplikaci Series 7 Access Manager vytvořili nového uživatele a přiřadili
jej do třídy uživatelů, ale později jste jej z této třídy uživatelů odebrali. V takovém případě se tento
uživatel nebude moci přihlásit do softwaru IBM Cognos.

Odstraňování a obnovování uživatelů
V případě poskytovatelů ověření Series 7 a NTLM nelze zachovat přidružené vlastnosti a položky,
jestliže byl uživatel odstraněn a poté znovu vytvořen. Pokud uživatel například vytvoří objekt ve
složce Moje složky a později je uživatel odstraněn, objekty ve složce Moje složky již nebudou
přidruženy k tomuto uživateli. V případě, že je poté znovu vytvořen uživatel se stejným jménem,
však takové objekty nebudou obnoveny.
Používáte-li server LDAP, závisí stabilita objektů ve složce Mé složky na způsobu práce s
identifikačním číslem. Pokud je v konfiguraci poskytovatele LDAP jako parametr Jedinečný
identifikátor použit výchozí atribut dn, bude mít i obnovený uživatel se stejným jménem k dispozici
objekty ve složkách Mé složky původního uživatele. Změníte-li parametr Jedinečný identifikátor
na některý z jedinečných atributů nastavených serverem LDAP (například nsuniqueid pro Sun Java™
System), bude přidružení objektů ve složce Mé složky ztraceno. V případě vytvoření nového uživatele
se stejným jménem pro něj bude vytvořena nová složka Mé složky.
Licensed Materials – Property of IBM
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Profily uživatelů je možné měnit, odstraňovat nebo kopírovat. Další informace viz "Správa
uživatelských profilů" (str. 411).

Národní prostředí uživatelů
Národní prostředí určuje jazykové informace a kulturní zvyklosti pro typ znaků, kompletování,
formát data a času, měnovou jednotku a zprávy. Národní prostředí lze v softwaru IBM® Cognos®
zadat pro jednotlivé produkty, položky obsahu, servery, autory a uživatele.
Termín národní prostředí uživatele označuje národní prostředí produktů a obsahu pro každého
uživatele IBM Cognos. Požadavky uživatelů jsou přijímány včetně nastavení národního prostředí.
Software IBM Cognos zjistí předvolby jazyka a národního prostředí jednotlivých uživatelů a zajistí,
aby při distribuci sestav v různých jazycích každý obdržel odpověď ve zvoleném jazyce.
Národní prostředí uživatele stanoví, jaké výchozí nastavení pro formát data, času, měny a čísel chce
uživatel používat. Software IBM Cognos tyto údaje používá při prezentaci dat uživateli.
Software IBM Cognos zjistí hodnotu národního prostředí uživatele na základě následujících zdrojů
(postupně v uvedeném pořadí):
●

nastavení předvoleb uživatele
Pokud uživatel nastaví v IBM Cognos Connection uživatelské předvolby, software IBM Cognos
použije tato nastavení pro národní prostředí obsahu a produktu uživatele a pro výchozí možnosti
formátování. Nastavené předvolby uživatele mají přednost před hodnotami získanými od
poskytovatele ověření.

●

poskytovatel ověření
Obsahuje-li poskytovatel ověření zkonfigurované nastavení národního prostředí, software IBM
Cognos použije tyto hodnoty jako národní prostředí obsahu a produktu uživatele.

●

nastavení prohlížeče
Anonymní uživatelé a účet pro hosty nemohou mít nastaveny předvolby uživatele. Pro takové
uživatele získá software IBM Cognos národní prostředí uživatele z prohlížeče uloženého v
počítači uživatele.

Skupiny a role
Skupiny
a role představují kolekce uživatelů, kteří provádějí podobné úkoly nebo mají v
organizaci podobné postavení. Skupinami mohou být například Zaměstnanci, Vývojáři nebo Prodej.
Členy skupin mohou být jak uživatelé, tak jiné skupiny. Když se uživatel přihlašuje, vybere si
skupinu, kterou chce v dané relaci použít. Bude pak přihlášen se všemi oprávněními přidruženými
skupině, jejímž členem je.
Role

v softwaru IBM® Cognos® mají podobnou funkci jako skupiny. Členy rolí mohou být jak

uživatelé, tak skupiny i jiné role.
V následujícím diagramu je znázorněna struktura skupin a rolí.

270 IBM Cognos Administration

Kapitola 13: Uživatelé, skupiny a role

Skupina

Uživatel

Role

Skupina

Uživatel

Skupina

Role

Uživatel může být členem skupin a rolí vytvořených přímo v softwaru IBM Cognos i skupin a rolí
definovaných v rámci poskytovatelů ověření. Uživatel může být členem jedné, ale i více než jedné
skupiny nebo role. Pokud je uživatel členem více než jedné skupiny, jeho přístupová oprávnění jsou
kombinací obou skupin.
Skupiny a role Cognos je vhodné vytvořit v následujících případech:
●

Nemůžete vytvořit skupiny a role v rámci poskytovatele ověření.

●

Potřebujete skupiny nebo role, které obsahují členy z více než jednoho prostoru jmen.

●

Hodláte rozmístit přenosné skupiny a role.
Vytvořte požadované skupiny a role v poskytovateli ověření a pak je přidejte do příslušných
skupin a rolí Cognos.

●

Chcete vyřešit specifické potřeby administrace softwaru IBM Cognos.

●

Nechcete přeplnit bezpečnostní systémy organizace informacemi, které jsou relevantní pouze
pro software IBM Cognos.

Role ve verzi Series 7
Pokud jste v produktu IBM Cognos Series 7 nakonfigurovali poskytovatele ověření (str. 263), budou
kolekce uživatelů označované ve verzi Series 7 jako třídy uživatelů přeneseny do softwaru IBM
Cognos jako role. Přístup k produktům Series 7 i software IBM Cognos lze získat prostřednictvím
jednotného přihlášení. Zahájíte-li relaci přihlášením do verze Series 7 a poté začnete pracovat se
softwarem IBM Cognos, získáte automaticky všechny role, které jste po přihlášení měli v produktu
Series 7. Nemůžete však získat jiné role z produktu Series 7.
Uživatelé však mohou v produktu Series 7 získat jiné role i poté, co použili software IBM Cognos.

Role umožňující spouštět sestavy a úkoly
Role umožňující spouštění sestav a úkolů jsou přiřazeny uživatelům, kteří sestavy spouštějí
interaktivně (str. 422), kteří jsou vlastníky sestav nebo jejichž pověření se používají ke spouštění
naplánovaných sestav a úkolů (str. 369). Příslušný proces může získat různé role v závislosti na
možnostech, které byly pro spouštění sestav nastaveny.
●

Při spuštění sestavy, která má vybránu možnost spustit jako vlastník, získá proces všechny role
vlastníka sestavy (str. 277).

●

Při spuštění naplánované sestavy získá relace všechny role uživatele, jehož pověření byla použita
při zpracování daného požadavku (str. 280).
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Členství rozesílacích seznamů ve skupinách a rolích
V některých prostorech jmen (např. Microsoft® Active Directory) se na kartě Členové stránky
Nastavit vlastnosti skupiny nebo role mohou zobrazit i rozesílací seznamy. V uživatelském rozhraní
softwaru IBM Cognos však není možné přidávat rozesílací seznamy do skupin a rolí a nelze pomocí
nich nastavovat přístupová oprávnění k položkám.
Rozesílací seznam IBM Cognos lze přidat do skupiny či role Cognos pomocí sady Software
Development Kit (SDK). Pomocí SDK (Software Development Kit) však nelze přidat rozesílací
seznam Active Directory do skupiny Active Directory. K tomuto účelu je třeba použít nástroje pro
správu služby Active Directory.

Skupiny a role v produktu IBM Cognos Controller
V softwaru IBM Cognos se ke konfiguraci zabezpečení používá IBM Cognos Controller. Informace
o použití skupin a rolí v rámci konfigurace zabezpečení najdete v příručce IBM Cognos 8 Controller
Installation and Configuration Guide.

Vytvoření skupiny či role Cognos
Členy skupin Cognos® mohou být jak uživatelé, tak jiné skupiny. Členy rolí Cognos mohou být jak
uživatelé, tak skupiny i jiné role. Jako skupiny Cognos je možné přidat položky pocházející z různých
prostorů jmen, které byly vytvořeny jak v poskytovatelích ověření, tak v softwaru IBM® Cognos.
Můžete vytvořit i prázdné skupiny, které nemají žádné členy.
Hodláte-li vytvořit skupiny nebo role, které odkazují na položky z více než jednoho prostoru jmen,
musíte se před spuštěním úlohy do každého z těchto prostorů jmen přihlásit. Jinak nebudete mít
plná práva správy k položkám, na které chcete odkazovat.
Chcete-li nastavit přístupová oprávnění k položkám v softwaru IBM Cognos, je vhodné použít
skupiny a role Cognos, protože tím zjednodušíte proces nasazení (str. 380).
Odstraníte-li skupinu či roli Cognos, nebudou aktivní přístupová oprávnění uživatelů, jež na ní
byla založena. Takto ztracená přístupová oprávnění nelze obnovit vytvořením skupiny nebo role s
tímtéž názvem.
Chcete-li spravovat uživatele, skupiny a role, musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou
funkci Uživatelé, skupiny a role a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Správa(str. 849).

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
3. Klepněte na prostor jmen Cognos.
Tip: Chcete-li odebrat skupinu nebo roli Cognos, zaškrtněte příslušné políčko a klepněte na
tlačítko Odstranit.
4. Klepněte na tlačítko Nová skupina
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5. Na stránce Zadejte název a popis zadejte název a případně i popis nové skupiny či role, pak
vyberte cílovou složku a klepněte na Další.
6. Chcete-li vytvořit skupinu bez členů, klepněte na Dokončit.
7. Chcete-li do nové skupiny nebo role přidat členy, klepněte na Přidat a zvolte způsob výběru
uživatelů, skupin nebo rolí:
●

Chcete-li vybrat z položek uvedených v seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a
zaškrtněte políčka vedle uživatelů, skupin nebo rolí.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Následuje příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

8. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava, a když se požadované položky zobrazí v poli Vybrané
položky, klepněte na OK.
Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu. Pro zobrazení položek uživatelů klepněte na Zobrazit uživatele v seznamu.
9. Klepněte na Dokončit.

Přidání nebo odebrání členů skupiny či role Cognos
Členství ve skupině či roli Cognos® můžete změnit přidáním nebo odebráním členů.
Odeberete-li uživatele, skupiny nebo role ze skupiny či role Cognos, nebudou zároveň odstraněni
z poskytovatele ověření ani ze softwaru IBM® Cognos.
Hodláte-li změnit skupiny nebo role, které odkazují na položky z více než jednoho prostoru jmen,
musíte se před spuštěním úlohy do každého z těchto prostorů jmen přihlásit. Jinak nebudete mít
plná práva správy k položkám, které chcete změnit.
Chcete-li spravovat uživatele, skupiny a role, musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou
funkci Uživatelé, skupiny a role a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Správa(str. 849).

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
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3. Klepněte na prostor jmen Cognos.
4. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko vlastností pro roli nebo skupinu, jejíž členy chcete změnit.
5. Klepněte na kartu Členové.
6. Chcete-li přidat členy, klepněte na Přidat a pak zvolte způsob výběru členů:
●

Chcete-li vybrat z položek uvedených v seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a
zaškrtněte políčka vedle uživatelů, skupin nebo rolí.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Následuje příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

7. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava, a když se požadované položky zobrazí v poli Vybrané
položky, klepněte na OK.
Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu. Pro zobrazení položek uživatelů klepněte na Zobrazit uživatele v seznamu.
8. Chcete-li odebrat členy ze skupiny či role Cognos, na stránce Nastavit vlastnosti určete, které
uživatele, skupiny nebo role odebrat, a klepněte na Odebrat.
9. Klepněte na OK.
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údaje
K zabezpečení dat v organizaci lze používat přístupová oprávnění a přihlašovací údaje. Provádět
lze následující úlohy:
●

pro data organizace nastavit přístupová oprávnění k určení, kteří uživatelé mohou mít přístup
k položkám, jako jsou sestavy Přístupová oprávnění a přihlašovací údaje

●

vytvořit důvěryhodné přihlašovací údaje pro autorizování jiných uživatelů k použití vašich
přihlašovacích údajů, když nemají dostatečná přístupová oprávnění k provádění určitých úloh
důvěryhodná pověření

●

spravovat vlastní přihlašovací údaje ke zdroji dat (str. 282)

Nastavení přístupových oprávnění k položkám
Data organizace můžete zabezpečit nastavením přístupových oprávnění k položkám. Můžete určit,
kteří uživatelé a skupiny mají přístup k určité sestavě nebo k jinému obsahu v softwaru IBM®
Cognos®. Také určíte akce, které se mohou s obsahem provádět.
Když nastavujete přístupová oprávnění, můžete odkazovat jak na uživatele, skupiny a role
poskytovatele ověření, tak na skupiny a role Cognos. Pokud však plánujete aplikaci v budoucnu
nasadit, doporučujeme pro nastavení přístupu k položkám v softwaru IBM Cognos použít pouze
skupiny a role Cognos, abyste proces (str. 279) zjednodušili.

Oprávnění a povolené akce
Můžete udělit nebo odepřít následující přístupová oprávnění.

Oprávnění

Ikony Povolené akce

Čtení

Zobrazit všechny vlastnosti položky včetně specifikace sestavy, výstupu
sestavy a dalších, které jsou vlastnostmi sestavy.
Vytvořit zástupce položky.
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Oprávnění

Ikony Povolené akce

Zápis

Upravit vlastnosti položky.
Odstranit položku.
Vytvořit položky v kontejneru, např. v balíku nebo složce.
Upravit specifikaci sestavy pro sestavy vytvořené v Report Studio a Query
Studio.
Vytvořit nové výstupy pro sestavu.

Provádění

Zpracovat položku.
Uživatel může spustit položku, např. sestavu, agenta nebo metriku.
U zdrojů dat, připojení a přihlášení mohou být položky použity pro načtení
dat z poskytovatele dat. Uživatel nemůže číst informace o databázi přímo.
Pro zpracování požadavku může server sestav přistupovat k informacím
o databázi jménem uživatele. Než mohou uživatelé položku použít,
software IBM Cognos ověří, zda mají pro položku oprávnění k provádění.
Pro pověření platí, že uživatelé mohou povolit někomu jinému použít svá
pověření.
Poznámka: Uživatelé musí mít oprávnění k provádění pro účet, který
používají s možností sestavy spustit jako vlastník.

Nastavení
zásady

Číst a upravit nastavení zabezpečení položky.

Procházení

Zobrazit obsah položky typu kontejner, např. balíku nebo složky, a
zobrazit obecné vlastnosti samotného kontejneru bez úplného přístupu k
obsahu.
Poznámka: Uživatelé mohou zobrazit obecné vlastnosti položek, pro které
mají jakýkoli typ přístupu. Tyto obecné vlastnosti jsou společné pro
všechny položky a zahrnují název, popis, datum vytvoření a tak dále.

Přístupová oprávnění pro uživatele
Uživatelé musí mít alespoň oprávnění k procházení pro položky nadřízené k položkám, ke kterým
chtějí přistoupit. Tyto nadřízené položky zahrnují objekty typu kontejner, např. složky, balíky,
skupiny, role a prostory jmen.
Oprávnění pro uživatele jsou založena na oprávněních nastavených pro jednotlivé účty uživatelů a
pro prostory jmen, skupiny a role, do kterých uživatel patří. Oprávnění jsou také ovlivněna
vlastnostmi členství a vlastnictví dané položky.
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Software IBM Cognos podporuje kombinovaná přístupová oprávnění. Když se přihlásí uživatelé,
kteří patří do více než jedné skupiny, mají přístupová oprávnění kombinovaná ze všech skupin, do
kterých patří. To je důležité si zapamatovat, zvláště pokud odpíráte přístup.
Tip: Chcete-li zajistit, aby uživatel nebo skupina mohli spustit sestavu z balíku, ale aby v produktu
IBM Cognos Studio nemohli daný balík otevřít, udělte uživateli či skupině oprávnění k provádění
a oprávnění k procházení daného balíku. Aby mohli uživatelé spouštět studia, musí mít také
oprávnění ke čtení.

Přístupová oprávnění požadovaná pro akce
Chcete-li provádět konkrétní akce, každý uživatel, skupina nebo role musí mít udělenu správnou
kombinaci přístupových oprávnění k položce, k její nadřízené položce a k její zdrojové a cílové
položce. V následující tabulce jsou uvedena oprávnění požadovaná pro konkrétní akce.

Akce

Požadovaná oprávnění

Přidat položku

Oprávnění k zápisu pro nadřízenou položku

Dotazovat se na
vlastnosti položky

Oprávnění ke čtení pro položku

Zobrazit podřízené prvky Oprávnění k procházení pro položku
položky
Aktualizovat položku

Oprávnění k zápisu pro položku

Odstranit položku

Oprávnění k zápisu pro položku a oprávnění k zápisu pro nadřízenou
položku

Kopírovat položku

Oprávnění ke čtení pro položku a všechny její podřízené položky,
oprávnění k procházení pro všechny podřízené prvky a oprávnění k
zápisu a procházení pro nadřízenou položku cíle.

Přesunout položku

Oprávnění ke čtení a k zápisu pro položku, oprávnění k zápisu pro
nadřízenou položku zdroje i pro nadřízenou položku cíle a oprávnění
k procházení pro nadřízenou položku cíle.

Vlastnictví položek
Je-li uživatel vlastníkem položky, má pro tuto položku plná přístupová práva. To zajišťuje, že
uživatel může vždy přistupovat k položkám, které vlastní, a může tyto položky vždy upravit.
Standardně je vlastníkem položky uživatel, který ji vytvoří. Avšak kterýkoli jiný uživatel, který má
oprávnění nastavit zásadu pro položku, může vlastnictví této položky převzít.

Udělený a odepřený přístup
K položkám lze udělit nebo odepřít přístup. Vedle názvu položky na kartě Oprávnění se zobrazuje
ikona, která znázorňuje typ přístupu. Má-li např. skupina oprávnění k provádění pro sestavu,
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zobrazí se tato ikona

vedle názvu skupiny na kartě Oprávnění pro sestavu. Má-li skupina

odepřeno oprávnění k provádění pro sestavu, zobrazí se vedle názvu skupiny tato ikona

.

Odepřený přístup má přednost před uděleným přístupem. Pokud určitým uživatelům nebo skupinám
odepřete přístup k položce, nahradíte ostatní zásady zabezpečení, které udělují přístup k položce.
Jsou-li oprávnění udělit a odepřít v rozporu, přístup k dané položce je vždy odepřen. Například
určitý uživatel patří do dvou skupin. Jedna skupina má udělen přístup k sestavě a druhá skupina
má ke stejné sestavě přístup odepřen. Pro daného uživatele je přístup k této sestavě odepřen.
Přístup odpírejte, jen když je to skutečně nezbytné. Obvykle lepší postup správy je oprávnění udělit,
než je odepřít.

Nadřízená/podřízená oprávnění
Oprávnění přístupu jsou získána z nadřízených položek. Nejsou-li oprávnění přístupu definována,
položka získává oprávnění od své nadřízené položky. Definováním oprávnění pro podřízenou
položku můžete nadřízená oprávnění zaměnit.
Objekty, které existují pouze jako podřízené jiným objektům, získávají oprávnění od svých
nadřízených objektů. Příklady takových objektů jsou specifikace sestavy a výstupy sestavy. Jsou
viditelné pomocí SDK. Jmenovitě pro tyto objekty nemůžete oprávnění nastavit.

Oprávnění a rozmístění
Jste-li správcem, který rozmisťuje do cílového prostředí, viz "Rozmístění" (str. 379).

Oprávnění funkcí
Jste-li správcem, nastavujete přístup k zabezpečeným funkcím a vlastnostem udělením oprávnění
k provádění pro určené prostory jmen, uživatele, skupiny nebo role. Další informace viz
"Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Odstranění skupin a rolí Cognos
Odstraníte-li skupinu či roli Cognos, jsou také odstraněna přístupová oprávnění založená na této
skupině nebo roli. Vytvořením nové skupiny nebo role se stejným názvem je nemůžete obnovit,
protože tato položka má odlišné interní ID.
Jsou-li vaše skupiny nebo role vytvořeny poskytovateli ověření, zjistěte si, jak váš poskytovatel
ověření takové situace řeší. Zpravidla nelze znovu vytvořit oprávnění přístupu, jsou-li založena na
ID, ale lze je znovu vytvořit, jsou-li založena na názvech.

Přístup k položkám, které jsou přiřazeny ke zdrojům dat zabezpečeným proti více
prostorům jmen.
Zdroje dat v softwaru IBM Cognos mohou být zabezpečeny proti více prostorům jmen. Prostor
jmen použitý k zabezpečení zdrojů dat není v některých prostředích primárním prostorem jmen
použitým pro přístup k IBM Cognos Connection. Pokud se pokoušíte přistoupit k položce, např.
sestavě, dotazu nebo analýze, která je přiřazena ke zdroji dat zabezpečenému proti více prostorům
jmen, a pokud nejste přihlášeni ke všem požadovaným prostorům jmen, zobrazí se výzva k ověření.
Před tím, než můžete přistoupit k položce, musíte se přihlásit do daného prostoru jmen.
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Pokud je aktivováno jediné přihlášení (SSO), výzva k ověření se nezobrazí. Do daného prostoru
jmen jste přihlášeni automaticky.
Tato funkce se týká pouze aplikace IBM Cognos Viewer. Pokud ve studiu IBM Cognos nastane
podobná situace, musíte ukončit úlohu a přihlásit se do všech prostorů jmen, které chcete v aktuální
relaci použít.

Nastavení přístupových oprávnění pro položku
Nastavení přístupových oprávnění pro položku zahrnuje vytvoření nových oprávnění nebo aktualizaci
stávajících oprávnění. Přístupová oprávnění lze určit pro všechny položky v softwaru IBM® Cognos®.
Příklady těchto položek jsou sestavy, dotazy, analýzy, balíky, agenty, metriky, prostory jmen,
skupiny, uživatelé nebo dispečery. Na uživatele, skupiny a role se můžete odkazovat z různých
prostorů jmen v pravidlech zabezpečení pro položku.
Hodláte-li odkazovat na položky z více prostorů jmen, přihlašte se ke každému prostoru jmen
předtím, než začnete nastavovat přístupová oprávnění. Jinak se položky v prostorech jmen, ke
kterým nejste přihlášeni, zobrazí jako Nedostupné.
Položky, na které se odkazují pravidla zabezpečení, mohou být také zobrazeny jako Nedostupné v
případě, že
●

položky byly nedávno odstraněny z externího prostoru jmen.
Software IBM Cognos nemá žádnou kontrolu nad obsahem poskytovatelů zabezpečení.

●

položky jsou přidruženy k externímu prostoru jmen, který byl nedávno odstraněn.
Chcete-li tomuto problému předejít, spusťte úlohu udržování obsahu typu kontroly konzistence
a vyberte možnost Odkazy na externí prostory jmen. Content Manager odstraní položky
přidružené k odstraněným prostorům jmen z pravidel zabezpečení. Další informace viz "Údržba
úložiště obsahu" (str. 161).

Chcete-li spravovat zabezpečení, musíte mít oprávnění nastavit zásadu (str. 275).

Postup
1. V softwaru IBM Cognos vyhledejte položku, pro kterou chcete nastavit přístupová oprávnění.
2. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

pro danou položku.

3. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na kartu Oprávnění.
4. Rozhodněte, zda se použijí oprávnění nadřízené položky, nebo zadejte oprávnění konkrétně
pro tuto položku:
●

Chcete-li použít oprávnění nadřízené položky, zrušte zaškrtnutí políčka Potlačit přístupová
oprávnění získaná z nadřízené položky, a jste-li vyzváni k použití nadřízených oprávnění,
klepněte na OK. Klepněte na OK.

●

Chcete-li nastavit přístupová oprávnění pro položku, zaškrtněte políčko Potlačit přístupová
oprávnění získaná z nadřízené položky a pokračujte krokem 5.

5. Chcete-li odebrat položku ze seznamu, zaškrtněte políčko položky a klepněte na Odebrat.
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Tip: Chcete-li vybrat všechny položky, zaškrtněte políčko v levém horním rohu na začátku
seznamu. K zrušení výběru všech položek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
6. Chcete-li určit položky, pro které chcete udělit nebo odepřít přístup, klepněte na Přidat a pak
rozhodněte, jak se budou položky vybírat:
●

Chcete-li vybrat z položek uvedených v seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a
zaškrtněte políčka vedle uživatelů, skupin nebo rolí.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Následuje příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

7. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava, a když se požadované položky zobrazí v poli Vybrané
položky, klepněte na OK.
Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu. Pro zobrazení položek uživatelů klepněte na Zobrazit uživatele v seznamu.
8. Chcete-li určit, který typ přístupu se má udělit nebo odepřít, v poli vedle seznamu zaškrtněte
nebo zrušte zaškrtnutí políček přístupu pro každou položku v tomto seznamu.
9. Klepněte na Použít.
Ve sloupci Oprávnění se vedle uživatele, skupiny nebo role zobrazí ikona. Tato ikona označuje
typ přístupu udělený nebo odepřený této položce.
10. Chcete-li odebrat přístupová oprávnění, která byla předtím nastavena pro podřízené položky,
aby dané podřízené položky mohly získat oprávnění nastavená pro tuto položku, v části Možnost
zaškrtněte políčko Odstranit přístupová oprávnění všech podřízených položek.
Tato možnost se zobrazí pouze pro položky typu kontejner. Tuto možnost je možné použít pro
omezení přístupu k hierarchii položek.
Varování: Tuto možnost vyberte pouze tehdy, když jste si jisti, že změna přístupových oprávnění
daných podřízených položek je bezpečná.
11. Klepněte na OK.

Důvěryhodná pověření
Důvěryhodná pověření se používají pro uživatele, kteří musí provést úlohu nebo proces, ale nemají
dostatečná přístupová oprávnění k položkám, které obsahují citlivá data, např. přihlášení k databázi
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nebo členství ve skupinách. Uživatelé s širšími přístupovými oprávněními, kteří vlastní tyto položky,
mohou autorizovat důvěryhodného uživatele, aby pro přístup k položkám použil jejich oprávnění.
Důvěryhodná pověření se také používají ke spuštění naplánovaných požadavků v době, kdy uživatelé
nejsou přihlášeni k softwaru IBM Cognos, např. přes noc. Když je požadavek spuštěn, vytvoří se
uživatelská relace. Důvěryhodné pověření se používá pro přihlášení k softwaru IBM® Cognos®
jménem uživatele, kterého toto důvěryhodné pověření zastupuje, a ke spuštění sestavy nebo úkolu
se použijí přístupová oprávnění tohoto uživatele.
Pověření jsou uložena jako část objektu účtu v prostoru jmen.

Vytvořit důvěryhodná pověření
Chcete-li autorizovat k použití svých pověření jiné uživatele, kteří nemají dostatečná přístupová
oprávnění k provedení konkrétních akcí, můžete vytvořit důvěryhodná pověření (str. 280) .
Chtějí-li uživatelé použít důvěryhodná pověření, musí být uživatelům udělena oprávnění k procházení
pro prostor jmen.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Možnosti Mojí oblasti
, Moje předvolby.
2. Pokud jste dosud nevytvořili důvěryhodné přihlašovací údaje, klepněte na Vytvořit přihlašovací
údaje v části Přihlašovací údaje na kartě Osobní.
3. Vyberte uživatele, skupiny nebo role, které chcete autorizovat k použití svých pověření.
Jste-li vyzváni k zadání svých pověření, zadejte své ID uživatele a heslo.
4. Chcete-li přidat položky, klepněte na Přidat a pak zvolte, jak vybírat položky:
●

Chcete-li vybrat z položek uvedených v seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a
zaškrtněte políčka vedle uživatelů, skupin nebo rolí.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Následuje příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

5. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava, a když se požadované položky zobrazí v poli Vybrané
položky, klepněte na OK.
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Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu. Pro zobrazení položek uživatelů klepněte na Zobrazit uživatele v seznamu.
6. Chcete-li odebrat položku ze seznamu, zaškrtněte políčko vedle položky a klepněte na Odebrat.
7. Zkontrolujte, zda daný seznam obsahuje jen požadované uživatele, skupiny nebo role, a klepněte
na OK.

Správa vlastních přihlašovacích údajů ke zdroji dat
Při provádění následujících akcí se může zobrazit výzva k zadání přihlašovacích údajů ke zdroji dat:
●

zobrazení, spuštění či otevření položky (viz "Sestavy a krychle" (str. 421))

●

použití plánu nebo úkolu (viz "Správa plánu" (str. 369))

●

výběr zdrojů dat, které lze používat k vytváření balíku (str. 410)

Výzva k zadání přihlašovacích údajů ke zdroji dat se může zobrazit také v případě, že používáte
Framework Manager (viz příručka Framework Manager User Guide).
Přihlašovací údaje ke zdroji dat můžete uložit, aby se pro ně pokaždé nezobrazovala výzva k zadání.
Vlastní přihlašovací údaje ke zdroji dat můžete také zobrazit či odstranit.
Jste-li administrátorem, můžete také vytvořit či upravit přihlášení ke zdroji dat (str. 235), ale máteli hodně uživatelů, může to být nepraktické pro konfigurace zdrojů dat, které vyžadují vlastní
přihlášení pro každého uživatele, protože každé musí být provedeno jednotlivě. Zároveň můžete
zobrazit přihlašovací údaje ke zdroji dat pro ostatní uživatele.
Všimněte si, že přihlašovací údaje jsou kontrolovány v tomto pořadí:
●

nejprve jsou kontrolována přihlášení, která vytvoříte jako administrátor;

●

nejsou-li pro uživatele zjištěny žádné přihlašovací údaje, je zkontrolován profil uživatele ke
zjištění, zda má uloženy vlastní přihlašovací údaje;

●

nejsou-li pro uživatele na těchto místech zjištěny žádné přihlašovací údaje, je uživateli zobrazena
výzva k zadání přihlašovacích údajů.

To je důležité, protože vytvoříte-li přihlašovací údaje poté, co uživatel uložil vlastní přihlašovací
údaje, uživatelé obdrží data přidružená k přihlašovacím údajům, jež jste pro ně vytvořili, což zřejmě
nebude to, co očekávají.
Jste-li uživatelem, administrátor vám musí dát oprávnění k provádění pro funkci Správa vlastních
přihlášení ke zdroji dat a oprávnění k procházení pro předchůdce. Zároveň musíte mít oprávnění
ke čtení a procházení na vlastní účet. Přihlašovací údaje pak můžete uložit do svého osobního
profilu, pokud nemáte přístup k žádnému předdefinovanému přihlášení pro zdroj dat. Pokud máte
oprávnění pro přístup ke stávajícím přihlašovacím údajům ke zdroji dat a uložili jste osobní
přihlašovací údaje ve svém profilu, nezobrazí se výzva k zadání přihlašovacích údajů. Vlastní
přihlašovací údaje ke zdroji dat lze zobrazit a odstranit ze stránky Moje předvolby.
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Chcete-li zobrazit přihlašovací údaje jiného uživatele, musíte mít oprávnění pro čtení a procházení
k účtu uživatele. Chcete-li odebrat přihlašovací údaje ke zdroji dat, musíte mít oprávnění ke čtení,
zápisu a procházení k účtu uživatele.

Uložení vlastních přihlašovacích údajů ke zdroji dat
1. Když se zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů ke zdroji dat, zadejte své ID uživatele a
heslo.
2. Zaškrtněte políčko Zapamatovat moje ID uživatele a heslo při připojení k tomuto zdroji dat.
3. Klepněte na OK.
Při dalším provádění akce, která vyžaduje tyto přihlašovací údaje ke zdroji dat, se nezobrazí výzva
k zadání, pokud nedošlo k jejich odebrání, odstranění či vypršení.

Zobrazení a odebrání vlastních přihlašovacích údajů ke zdroji dat
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Možnosti Mojí oblasti, Moje
předvolby.
2. Klepněte na kartu Osobní.
V části Přihlašovací údaje ke zdroji dat je uveden seznam přihlašovacích údajů ke zdrojům dat.
Seznam lze řadit podle položky Název zdroje dat nebo Název připojení zdroje dat.
3. Chcete-li odebrat přihlašovací údaje ke zdroji dat, zaškrtněte u něj políčko a klepněte na Odebrat.
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Zabezpečené funkce a zabezpečené vlastnosti

v rámci funkcí, někdy též nazývaných schopnosti

, řídí v softwaru IBM® Cognos® přístup k odlišným úlohám administrace a různým funkčním
oblastem uživatelského rozhraní (str. 285). Příkladem zabezpečených funkcí jsou Administrace a
Report Studio. Příkladem zabezpečených vlastností jsou Uživatelem definované SQL a
Diferencování(str. 285).
Content Manager načte oprávnění uživatele v okamžiku přihlášení. V závislosti na oprávněních
pro zabezpečené funkce a vlastnosti mohou uživatelé přistoupit na specifické komponenty a provádět
v softwaru IBM Cognos konkrétní akce.
Když je inicializováno úložiště obsahu, jsou vytvořena počáteční oprávnění pro zabezpečené funkce
a vlastnosti (str. 849). Oprávnění definují, které z předem definovaných a vestavěných skupin a rolí
Cognos mají přístup ke kterým zabezpečeným funkcím a vlastnostem, a typ přístupu. Počáteční
oprávnění udělují neomezený přístup k softwaru IBM Cognos, protože zabudovaná role
Administrátoři systémů zahrnuje ve svém členství skupinu Každý. Než začnete nastavovat přístup
k funkcím, musíte skupinu Každý z členství v této roli odebrat. Další informace viz "Počáteční
zabezpečení" (str. 301).
Při spuštění sestavy pomocí možnosti Spustit jako vlastník jsou schopnosti vlastníka použity k
diferencování a rozvržení vlastností sestavy ve formátu HTML. Všechny ostatní schopnosti jsou
založeny na uživateli, který spouští sestavu.
Administrátoři mohou nastavit přístup k zabezpečeným funkcím a vlastnostem v IBM Cognos
Administration pomocí stránky Funkce na záložce Zabezpečení(str. 292). Uživatelé mohou zobrazit
seznam zabezpečených funkcí a vlastností, které jsou v portálu k dispozici, v Možnosti Mojí oblasti
v části Moje předvolby, Osobní, Funkce.
Mezi zabezpečené funkce a vlastnosti patří následující.

Adaptive Analytics
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k sestavám v balících vytvořených pomocí součásti Adaptive
Analytics.

Správa
Tato zabezpečená funkce obsahuje zabezpečené vlastnosti, které řídí přístup na stránky administrace
používané k administraci softwaru IBM Cognos. Administrátoři systémů mohou tuto schopnost
použít k delegování správních úloh jiným administrátorům.
Zabezpečené funkce přidružené k této funkci jsou
●

Administrace Adaptive Analytics
Uživatelé mají přístup k Adaptive Analytics, aby mohli provádět úlohy administrace.

●

Úlohy administrace
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Uživatelé mají přístup do Administrace obsahu na kartě Konfigurace produktu IBM Cognos
Administration k administraci exportů, importů, aktualizací indexu, kontrolám konzistence a
k aktualizacím sestavy.
●

Konfigurace a správa systému
Pro zkonfigurování dispečerů a služeb a správu systému mohou uživatelé IBM Cognos
Administration přistoupit na volbu Systém na kartě Stav a na volbu Dispečery a služby na kartě
Konfigurace.

●

Controller - Administrace
Uživatelé mohou použít funkce administrace aplikace IBM Cognos Controller.

●

Připojení zdrojů dat
K definici zdrojů dat, připojení a přihlášení mohou uživatelé IBM Cognos Administration
přistoupit na možnost Připojení zdrojů dat na kartě Konfigurace.

●

Rozesílací seznamy a kontakty
Pro správu rozesílacích seznamů a kontaktů mohou uživatelé IBM Cognos Administration
přistoupit na možnost Rozesílací seznamy a kontakty na kartě Konfigurace.

●

Administrace Metric Studio
Uživatelé mohou vytvořit nové balíky metrik pomocí Průvodce vytvořením nového balíku
metrik v systému IBM Cognos Connection a v aplikaci Metric Studio přistoupit k nabídce
Nástroje.

●

Planning - Administrace
Uživatelé mohou provádět úlohy administrace pomocí přístupu k produktům IBM Cognos
Planning - Contributor Administration Console a IBM Cognos Planning - Analyst.

●

Servery PowerPlay
Uživateli je poskytnut omezený přístup ke stránkám IBM Cognos Administration. Ten zahrnuje
přístup ke stránce PowerPlay® a možnost nastavit vlastnosti PowerPlay.

●

Tiskárny
Pro správu tiskáren mohou uživatelé IBM Cognos Administration přistoupit na možnost
Tiskárny na kartě Konfigurace.

●

Spustit činnosti a plány
Uživatelé IBM Cognos Administration mohou sledovat aktivity serveru a spravovat plány
přístupem na možnosti Aktuální aktivity, Minulé aktivity, Nadcházející aktivity a Plány na
záložce Stav. Přístup k funkci plánování nezávislý na funkci monitorování lze udělit pomocí
funkce Plánování.

●

Nastavení funkcí a správa profilů uživatelského rozhraní
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Uživatelé IBM Cognos Administration mohou spravovat zabezpečené funkce a vlastnosti a
profily uživatelského rozhraní aplikace Report studio přístupem na možnosti Funkce a Profily
uživatelského rozhraní na kartě Zabezpečení.
●

Styly a portlety
Pro správu stylů a portletů mohou uživatelé IBM Cognos Administration přistoupit na možnost
Styly a Portlety na kartě Konfigurace.

●

Uživatelé, skupiny a role
Pro správu prostoru jmen, uživatelů, skupin a rolí mohou uživatelé IBM Cognos Administration
přistoupit na možnost Uživatelé, skupiny a role na kartě Zabezpečení.

Analysis Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Analysis Studio.
Zabezpečená funkce přidružená k této funkci je
●

Otevírat sestavy služby PowerPlay v produktu Analysis Studio
Z aplikace PowerPlay Studio mohou uživatelé otevřít sestavy PowerPlay Studio v aplikaci
Analysis Studio.

IBM Cognos Viewer
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k IBM Cognos Viewer, který slouží k zobrazení sestav.
Zabezpečené funkce přidružené k této funkci jsou
●

Místní nabídka
Uživatelé mohou používat místní nabídku v IBM Cognos Viewer.
Poznámka: K zobrazení místní nabídky musejí mít uživatelé přístup k zabezpečeným funkcím
Výběr i Místní nabídka.

●

Spustit s nastavením
Uživatelé mohou změnit výchozí možnosti spuštění.

●

Výběr
Uživatelé mohou v seznamech a kontingenčních tabulkách vybrat text.

●

Panel nástrojů
Uživatelé mohou zobrazit panel nástrojů IBM Cognos Viewer.

Spolupracovat
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci IBM Lotus Connections v rámci IBM Cognos.
Zabezpečené funkce přidružené k této funkci jsou:
●

Spustit nástroje spolupráce
Tato zabezpečená funkce umožňuje uživatelům spustit IBM Lotus® Connections z jakékoli
nabídky Spustit v rámci prostředí IBM Cognos Business Intelligence včetně Úvodní stránky
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Business Insight a nabídky Akce. Odkazy přejdou na domovskou stránku uživatele Lotus
Connections (je-li zkonfigurována) nebo na Aktivity.
●

Povolit funkce spolupráce
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k ikoně Spolupracovat a k výsledkům hledání IBM Lotus
Connections v rámci aplikace Business Insight. Uživatelé musejí mít přístup k tvorbě či zobrazení
aktivit v rámci Business Insight.

Controller Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci IBM Cognos Controller.

Data Manager
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k produktu IBM Cognos Data Manager.

Popis chyb
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k zobrazení popisu chybových zpráv ve webovém prohlížeči.

Asistent přechodu
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k funkci ladění přecházení na stránce přechodu Jdi na a
v definicích přechodu. Uživatelé, kteří mají tuto funkci, vidí na stránce Jdi na dodatečné informace
pro každý cíl přechodu. Tyto informace pomáhají ladit definici přechodu, nebo je lze předat zástupci
služeb Cognos Software Services.

Event Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Event Studio.

Provést prohledání indexovaných záznamů
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k prohledání indexovaného obsahu. Tato zabezpečená funkce
se nezobrazí, dokud není spuštěna služba Index Update Service.

Vedoucí panel dashboard
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci IBM Cognos Business Insight.
Zabezpečené funkce přidružené k této funkci jsou
●

Publikovat řídicí panely do oblastí spolupráce

Glosář
Tato zabezpečená funkce řídí přístup ke glosáři IBM InfoSphere® Business Glossary.

Skrýt položky
Tato zabezpečená funkce určuje, že uživatel může v softwaru IBM Cognos skrývat položky a
zobrazovat skryté položky.
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Zaškrtávací políčko Skrýt tuto položku se zobrazí na kartě Obecné stránek vlastností položky.
Zaškrtávací políčko Zobrazit skryté položky se zobrazí na kartě Předvolby v uživatelských profilech
a na kartě Obecné v části Možnosti Mojí oblasti

, Moje předvolby.

Import relačních metadat
Vyhrazeno pro budoucí použití.

Původ
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k akci Původ. Lze ji použít k zobrazení informací o položkách
dat nebo metadat z IBM Cognos Viewer nebo ze zdrojového stromu v aplikacích Report Studio,
Query Studio a Analysis Studio.

Správa vlastních přihlášení ke zdrojům dat
Tato zabezpečená funkce řídí schopnost spravovat přihlašovací údaje ke zdrojům dat na kartě
Osobní v části Moje předvolby.

Metric Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Metric Studio.
Zabezpečená funkce přidružená k této funkci je
●

Upravit zobrazení
Funkce úprav v aplikaci Metric Studio lze použít k úpravě obsahu metriky.

Planning Contributor
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k produktům IBM Cognos Planning - Contributor a IBM
Cognos Planning Analyst.

PowerPlay Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci PowerPlay Studio.

Query Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Query Studio, kterou lze použít k vytvoření
jednoduchých ad hoc sestav.
Zabezpečené funkce přidružené k této funkci jsou
●

Vytvořit
Vytvoření nové sestavy a pro nové sestavy a uživatelská zobrazení použití možnosti Uložit jako.

●

Pokročilé
Použití pokročilých funkcí tvorby, např. vytváření složitých filtrů, styl formátování a podpora
více jazyků.

Příručka administrace a zabezpečení 289

Kapitola 15: Zabezpečené funkce a vlastnosti

Report Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Report Studio používané k vytváření profesionálních
sestav.
Zabezpečené funkce přidružené k této funkci jsou
●

Povolit externí data
Uživatelé mohou používat externí data v sestavách.

●

Diferencování
Uživatelé mohou vytvořit a spustit diferencované sestavy.

●

Vytvořit/Vymazat
Uživatelé mohou vytvořit nové sestavy, použít možnosti Uložit jako pro nové sestavy a zobrazení
sestav a změnit modely.

●

Položky HTML v hlášení
Uživatelé mohou k tvorbě sestav použít tlačítko HTMLItem a prvky hypertextového odkazu
ze specifikace sestavy.

●

Otevřít sestavy PowerPlay v aplikaci Report Studio
Z aplikace PowerPlay Studio mohou uživatelé otevřít sestavy PowerPlay Studio v aplikaci
Report Studio.

●

Uživatelem definované SQL
Uživatelé mohou upravovat příkazy SQL přímo ve specifikaci dotazu a spouštět specifikace
dotazu, které obsahují tyto upravené příkazy SQL.
Poznámka: V aplikaci Framework Manager nejsou vynucena omezení, kdo může tuto funkci
používat. Příklad: uživatel aplikace Framework Manager, který nemá v aplikaci IBM Cognos
Administration práva Uživatelem definované SQL, může pořád vytvořit předmět dotazu a
použít ručně vytvořené dotazy SQL k prohledání databáze.

Plánování
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k funkcím plánování položek, které mohou být spuštěny,
např. sestav.
Zabezpečené funkce přidružené k této funkci jsou
●

Plánovat dnem
Uživatelé mohou plánovat položky v řádu dnů.

●

Plánovat hodinou
Uživatelé mohou plánovat položky v řádu hodin.

●

Plánovat minutou
Uživatelé mohou plánovat položky v řádu minut.
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Je-li uživateli odepřen přístup k funkci Plánovat minutou, plánování 'minutou' je také odepřeno
pro ostatní funkce umožňující plánování 'minutou', např. funkce Plánovat měsícem.
●

Plánovat měsícem
Uživatelé mohou plánovat položky v řádu měsíců.

●

Plánovat aktivační událostí
Uživatelé mohou plánovat položky na základě aktivační události.

●

Plánovat týdnem
Uživatelé mohou plánovat položky v řádu týdnů.

●

Plánovat rokem
Uživatelé mohou plánovat položky v řádu roků.

●

Plánování priority
Uživatelé mohou nastavit a změnit prioritu zpracování naplánovaných položek.

Průvodce samoobslužným balíkem
Tato zabezpečená funkce řídí schopnost výběru, které zdroje dat lze používat k vytvoření balíku
(str. 410).

Nastavit funkce pro konkrétní položky
Tato zabezpečená funkce určuje, zda uživatel může nastavit funkce na úrovni položky.
Karta Funkce se zobrazí na stránkách Nastavit vlastnosti pro balíky a složky uživatelům, kteří mají
tuto funkci a kteří mají nastavená oprávnění zásad pro položku nebo kteří tuto položku vlastní.

Provedení specifikace
Tato zabezpečená funkce určuje, že uživatel nebo aplikace SDK (Software Development Kit) může
použít vložené specifikace.
Studia IBM Cognos BI a některé služby interně používají vložené specifikace k provádění úloh.
Služba spouštějící tuto specifikaci testuje celou řadu funkcí a kontroluje, zda uživatel smí používat
vloženou specifikaci. Další informace viz metoda runSpecification v příručce Developer Guide.
Tato funkce je vyžadována k vytváření úloh Data Manager.

Statistika
Tato zabezpečená funkce řídí schopnost autorské tvorby statistických objektů a statistických grafů
v sestavách IBM Cognos.

Pravidla sledování
Tato zabezpečená funkce řídí v systému IBM Cognos Connection přístup na kartu Pravidla stránky
Moje sledované položky. Tato zabezpečená funkce slouží k vytvoření a spuštění pravidel sledování.
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Nastavení přístupu k zabezpečené funkci nebo vlastnosti
Přístup k zabezpečeným funkcím a vlastnostem je nastaven pomocí udělení oprávnění k provádění
určeným prostorům jmen, uživatelům, skupinám nebo rolím. Nastavíte-li oprávnění pro
zabezpečenou vlastnost, musíte udělit oprávnění k provádění pro vlastnost a oprávnění k procházení
pro její podřízenou zabezpečenou funkci. Příklad: k udělení přístupu do aplikace Report Studio a
všech jejích funkcí udělíte oprávnění k provádění pro zabezpečenou funkci aplikace Report Studio.
Chcete-li udělit přístup pouze k zabezpečené vlastnosti Vytvořit/Vymazat v rámci aplikace Report
Studio, udělte oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci aplikace Report Studio a oprávnění
k provádění pro zabezpečenou vlastnost Vytvořit/Vymazat.
Musíte mít nastavena oprávnění zásad k administraci zabezpečených funkcí a vlastností. To zpravidla
provádějí administrátoři adresářů.
Než začnete nastavovat oprávnění na funkcích se ujistěte, zda jsou počáteční nastavení zabezpečení
již změněna.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na volbu Funkce.
Zobrazí se skupina dostupných zabezpečených funkcí.
3. Zvolte, zda nastavit přístup pro funkci nebo vlastnost:
●

K nastavení přístupu pro funkci klepněte na tlačítko Akce

vedle názvu funkce a potom

na Nastavit vlastnosti.
●

K nastavení přístupu pro vlastnost klepněte na tlačítko Akce vedle názvu vlastnosti a potom
na Nastavit vlastnosti.

Tip: Funkce, které mají zabezpečené vlastnosti, mají odkazy.
4. Klepněte na kartu Oprávnění.
5. Rozhodněte, zda se použijí oprávnění nadřízené položky, nebo zadejte jiná oprávnění:
●

Chcete-li použít oprávnění nadřízené položky, zrušte zaškrtnutí políčka Potlačit přístupová
oprávnění získaná z nadřízené položky a klepněte na OK.

●

Chcete-li nastavit přístupová oprávnění explicitně pro položku, zaškrtněte políčko Potlačit
přístupová oprávnění získaná z nadřízené položky a pak proveďte zbývající kroky.

6. Chcete-li odebrat položku ze seznamu, zaškrtněte políčko položky a klepněte na Odebrat.
Tip: Výběr nebo zrušení výběru všech položek na stránce provedete klepnutím na Vybrat vše
či Zrušit výběr všech na konci seznamu.
7. Chcete-li do seznamu přidat nové položky, klepněte na Přidat a zvolte způsob výběru položek:
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●

Chcete-li vybrat z položek uvedených v seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a
zaškrtněte políčka vedle uživatelů, skupin nebo rolí.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Následuje příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

8. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava, a když se požadované položky zobrazí v poli Vybrané
položky, klepněte na OK.
Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu. Pro zobrazení položek uživatelů klepněte na Zobrazit uživatele v seznamu.
9. Zaškrtněte políčko vedle položky, pro kterou chcete nastavit přístup k funkci nebo vlastnosti.
10. V poli vedle seznamu zaškrtněte odpovídající políčka pro udělení oprávnění k provádění
pro položku.
11. Klepněte na Použít.
Ve sloupci Oprávnění se vedle prostoru jmen, uživatele, skupiny nebo role zobrazí ikona
udávající udělená oprávnění k provádění.
12. Kroky 8 až 10 opakujte pro každou položku.
13. Klepněte na OK.

Nastavení přístupu k profilům uživatelského rozhraní pro autory
sestav
Pro uspokojení potřeb profesionálních autorů sestav i obchodních uživatelů nabízí software IBM®
Cognos® různě přizpůsobená uživatelská rozhraní, jež obsahují funkce tvorby sestav určené pro
tyto role.
K použití přizpůsobených rozhraní pro tvorbu sestav uživatelé musejí mít funkci Report Studio.
Podporována jsou následující uživatelská rozhraní:
●

Profesionální režim tvorby
Profesionální režim tvorby je dostupný v aplikaci Report Studio.
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Profesionální režim tvorby nabízí uživatelům přístup k celému spektru funkčností. V tomto
režimu lze s použitím libovolného zdroje dat (relační nebo vícedimenzionální) vytvořit libovolný
typ sestavy, včetně grafů, map, seznamů a opakovačů. Profesionální režim tvorby podporuje
použití externích dat.
●

Režim tvorby Express®
Expresní režim tvorby je dostupný v aplikaci Business Insight Advanced.
Expresní režim tvorby poskytuje rozhraní, které je určeno pro obchodního uživatele. Uživatelé
mohou vytvářet sestavy seznamu, kontingenční tabulky a grafu k prozkoumání a analýze dat
podle daných informačních potřeb. Expresní režim tvorby podporuje použití externích dat a
dimenzionální i relační zdroje dat.

Pro podporu různých režimů tvorby IBM Cognos Administration nabízí dva Profily uživatelského
rozhraní nazvané Profesionální a Expresní. Pomocí profilu Profesionální lze nastavit přístup do
Profesionálního režimu a pomocí profilu Expresní do Expresního režimu.
Uživatelé mají přístup k profesionálnímu i expresnímu režimu tvorby; nicméně pro profesionální
režim tvorby musejí použít Report Studio, a pro expresní režim tvorby musejí použít Business Insight
Advanced. Pro přepnutí z profesionálního režimu tvorby do expresního režimu tvorby musí uživatel
ukončit Report Studio a spustit Business Insight Advanced. Stejně tak pro přepnutí z expresního
režimu tvorby do profesionálního režimu tvorby musí uživatel ukončit Business Insight Advanced
a spustit Report Studio. Další informace viz Uživatelská příručka Report Studio a Uživatelská
příručka Business Insight Advanced.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na volbu Profily uživatelského rozhraní.
3. Určete přístupová oprávnění pro požadovaný profil uživatelského rozhraní
●

Pro udělení přístupu k profesionálnímu režimu tvorby klepněte na tlačítko Akce

vedle

Profesionální a pak na Nastavit vlastnosti.
●

Pro udělení přístupu k expresnímu režimu tvorby klepněte na tlačítko Akcí vedle Expresní
a potom na Nastavit vlastnosti.

Zobrazí se stránka Oprávnění.
4. Zaškrtněte políčko Potlačit přístupová oprávnění získaná z nadřízené položky.
5. V poli vlevo zaškrtněte políčko vedle uživatele, skupiny nebo role, které chcete udělit přístup
do tohoto profilu uživatelského rozhraní.
6. V poli vpravo udělte oprávnění k provádění
skupiny nebo role.
Žádná jiná oprávnění nejsou nezbytná.
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7. Klepněte na OK.
Podrobnější informace o nastavování přístupových oprávnění viz "Nastavení přístupových oprávnění
pro položku" (str. 279).
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Mezi funkce objektů patří zabezpečené funkce a vlastnosti (str. 285), které mohou uživatelé, skupiny
a role používat nad různými balíky. Funkce objektů například určují, ve které aplikaci se balík
otevře a jaké funkce této aplikace budou při práci s balíkem k dispozici.
Zabezpečené funkce a jejich vlastnosti, označované také jako globální funkce, slouží k řízení přístupu
k jednotlivým komponentám a funkcím softwaru IBM® Cognos®. Mají-li funkce objektů správně
fungovat, musí být zkombinovány s příslušnými globálními funkcemi. Nastavujete-li například
funkce objektů pro balík, který obsahuje sestavy aplikací Report Studio a Query Studio, zajistěte
uživateli také přístup k zabezpečeným funkcím aplikací Report Studio a Query Studio a relevantním
zabezpečeným vlastnostem.
Při opakovaném publikování existujícího balíku z klientského nástroje (jako např. Framework
Manager) nebudou přepsány ani změněny funkce objektů, které byly v produktu IBM Cognos
Connection dosud zadány.
K nastavení možností objektu slouží zabezpečená funkce Nastavit funkce pro konkrétní
položky(str. 291).
Pro jednotlivé balíky můžete nastavit následující funkce objektů (str. 299).

Adaptive Analytics
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k sestavám v balících vytvořených pomocí součásti Adaptive
Analytics.

Analysis Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Analysis Studio.
Zabezpečená funkce přidružená k této funkci je
●

Otevírat sestavy služby PowerPlay v produktu Analysis Studio
Z aplikace PowerPlay Studio mohou uživatelé otevřít sestavy PowerPlay Studio v aplikaci
Analysis Studio.

Administrace
Tato zabezpečená funkce řídí přístup ke stránkám pro správu softwaru IBM Cognos. V rámci Správy
je možné zadat funkce objektů pro následující zabezpečené vlastnosti.
●

Administrace Adaptive Analytics
Uživatelé mají přístup k Adaptive Analytics, aby mohli provádět úlohy administrace.

●

Planning - Administrace
Uživatelé mohou provádět úlohy administrace pomocí přístupu k produktům IBM Cognos
Planning - Contributor Administration Console a IBM Cognos Planning - Analyst.

●

Administrace Metric Studio
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Uživatelé mohou vytvořit nové balíky metrik pomocí Průvodce vytvořením nového balíku
metrik v systému IBM Cognos Connection a v aplikaci Metric Studio přistoupit k nabídce
Nástroje.

Event Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Event Studio.

Glosář
Tato zabezpečená funkce řídí přístup ke glosáři IBM InfoSphere® Business Glossary.

Metric Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Metric Studio.
Zabezpečená funkce přidružená k této funkci je
●

Upravit zobrazení
Funkce úprav v aplikaci Metric Studio lze použít k úpravě obsahu metriky.

Planning Contributor
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k produktům IBM Cognos Planning - Contributor a IBM
Cognos Planning Analyst.

Query Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Query Studio, kterou lze použít k vytvoření
jednoduchých ad hoc sestav.
Zabezpečené funkce přidružené k této funkci jsou
●

Vytvořit
Vytvoření nové sestavy a pro nové sestavy a uživatelská zobrazení použití možnosti Uložit jako.

●

Pokročilé
Použití pokročilých funkcí tvorby, např. vytváření složitých filtrů, styl formátování a podpora
více jazyků.

Report Studio
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k aplikaci Report Studio používané k vytváření profesionálních
sestav.
Zabezpečené funkce přidružené k této funkci jsou
●

Povolit externí data
Uživatelé mohou používat externí data v sestavách.

●

Diferencování
Uživatelé mohou vytvořit a spustit diferencované sestavy.

●

Vytvořit/Vymazat
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Uživatelé mohou vytvořit nové sestavy, použít možnosti Uložit jako pro nové sestavy a zobrazení
sestav a změnit modely.
●

Položky HTML v hlášení
Uživatelé mohou k tvorbě sestav použít tlačítko HTMLItem a prvky hypertextového odkazu
ze specifikace sestavy.

●

Otevřít sestavy PowerPlay v aplikaci Report Studio
Z aplikace PowerPlay Studio mohou uživatelé otevřít sestavy PowerPlay Studio v aplikaci
Report Studio.

●

Uživatelem definované SQL
Uživatelé mohou upravovat příkazy SQL přímo ve specifikaci dotazu a spouštět specifikace
dotazu, které obsahují tyto upravené příkazy SQL.
Poznámka: V aplikaci Framework Manager nejsou vynucena omezení, kdo může tuto funkci
používat. Příklad: uživatel aplikace Framework Manager, který nemá v aplikaci IBM Cognos
Administration práva Uživatelem definované SQL, může pořád vytvořit předmět dotazu a
použít ručně vytvořené dotazy SQL k prohledání databáze.

Původ
Tato zabezpečená funkce řídí přístup k akci Původ. Lze ji použít k zobrazení informací o položkách
dat nebo metadat z IBM Cognos Viewer nebo ze zdrojového stromu v aplikacích Report Studio,
Query Studio a Analysis Studio.

Provedení specifikace
Tato zabezpečená funkce určuje, že uživatel nebo aplikace SDK (Software Development Kit) může
použít vložené specifikace.
Studia IBM Cognos BI a některé služby interně používají vložené specifikace k provádění úloh.
Služba spouštějící tuto specifikaci testuje celou řadu funkcí a kontroluje, zda uživatel smí používat
vloženou specifikaci. Další informace viz metoda runSpecification v příručce Developer Guide.
Tato funkce je vyžadována k vytváření úloh Data Manager.

Pravidla sledování
Tato zabezpečená funkce řídí v systému IBM Cognos Connection přístup na kartu Pravidla stránky
Moje sledované položky. Tato zabezpečená funkce slouží k vytvoření a spuštění pravidel sledování.

Nastavení funkcí objektů pro balík
Tento postup slouží k nastavení zabezpečených funkcí a vlastností (str. 297), které mohou uživatelé,
skupiny a role používat nad různými balíky.
Funkce objektů lze zadat na úrovni balíku nebo na úrovni složky, pokud je balík uložen ve složce.
Funkce zadané na úrovni složky platí pouze pro balíky uložené v této složce a jejích podsložkách,
a neplatí tedy pro žádné jiné položky (např. sestavy). Dejme tomu, že určitá složka obsahuje balíky,
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sestavy a podsložku obsahující další balíky a sestavy. V takovém případě je nastavení funkcí
relevantní pouze pro balíky v dané složce a její podsložce.
Funkce objektů mohou používat jen uživatelé, kteří:
●

mají přístup k zabezpečeným funkcím a vlastnostem přidruženým k danému balíku (str. 285)

●

mají přístup k zabezpečené funkci Funkce objektů(str. 291)

●

mají k balíku oprávnění nastavit zásadu (str. 275) nebo jsou vlastníkem balíku

Při počátečním nastavování funkcí objektů po instalaci softwaru IBM Cognos doporučujeme začít
s Veřejnými složkami. Je vhodné, aby funkce nastavené pro Veřejné složky odpovídaly globálním
funkcím. Vytvoříte tím přesně definovaný základ, z něhož budete vycházet při dalším upřesňování
funkcí objektů.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Vlastnosti

vedle požadovaného balíku

nebo složky, ve které je balík uložen.
Tip: Nastavujete-li funkce objektů pro Veřejné složky, klepněte na tlačítko Vlastnosti
panelu nástrojů produktu.

v

2. Klepněte na kartu Funkce.
3. Zaškrtněte políčko Potlačit funkce získané z nadřízené položky.
4. V poli vlevo zaškrtněte políčko vedle uživatele, skupiny nebo role, pro které chcete zadat funkce
objektů.
Pokud požadovaný uživatel, skupina nebo role v seznamu chybí, klepněte na Přidat. Chcete-li
uživatele, skupinu nebo roli ze seznamu odebrat, zaškrtněte příslušné políčko a klepněte na
Odebrat.
Další informace o přidávání a odebírání položek ze seznamu viz postup v "Nastavení
přístupových oprávnění pro položku" (str. 279).
5. V poli vpravo zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí požadovaných políček. Tím povolíte nebo
odepřete funkce objektů jednotlivým uživatelům, skupinám nebo rolím.
Vedle uživatele, skupiny nebo role se zobrazí ikona označující povolené nebo odepřené funkce.
Odepřením přístupu k určité zabezpečené funkci automaticky odepřete přístup ke všem jejím
zabezpečeným vlastnostem.
6. Chcete-li, zaškrtněte políčko Odstranit funkce oprávnění všech podřízených položek.
Tato možnost slouží k zadání funkcí objektů pro celou hierarchii položek, například pro všechny
balíky ve složce.
7. Klepněte na OK.
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Když je úložiště obsahu inicializováno, je sada objektů zabezpečení vytvořena a uložena v prostoru
jmen Cognos®. Jsou navrženy ke zjednodušení administrace softwaru IBM® Cognos. Počáteční
zásady zabezpečení udělují všem uživatelům neomezený přístup ke všem objektům úložiště obsahu.
Správce zabezpečení musí upravit počáteční nastavení zabezpečení, aby zabezpečil úložiště obsahu
(str. 304).
Shrnutí počátečních přístupových oprávnění pro objekty Content Manager viz "Počáteční přístupová
oprávnění " (str. 847).

Vestavěné položky
Mezi vestavěné položky patří účet Anonymní uživatel, skupiny Všichni ověření uživatelé a Každý
a role Správci systémů. Vestavěné položky nelze odstranit. Jsou zobrazeny v zabezpečeném i
nezabezpečeném prostředí.

Anonymní
Tato položka reprezentuje účet uživatele sdílený členy široké veřejnosti, kteří mohou na software
IBM Cognos přistupovat bez vyzvání k ověření. Tento typ přístupu je ku příkladu použitelný při
distribuci on-line katalogu.
Anonymní uživatelé mohou vidět pouze takové položky, pro které nejsou nastavena přístupová
oprávnění, nebo jsou speciálně nastavena pro tento účet nebo pro skupinu Každý.
Změnou konfiguračních parametrů v konfiguračním nástroji lze účet Anonymní uživatel deaktivovat.

Všichni ověření uživatelé
Tato skupina reprezentuje uživatele ověřené poskytovateli ověření. Členství v této skupině je
udržováno produktem a nelze jej zobrazit ani změnit.
Tuto skupinu nelze rozmístit (str. 385).

Každý
Tato skupina reprezentuje všechny ověřené uživatele a účet uživatele Anonymní. Členství v této
skupině je udržováno produktem a nelze jej zobrazit ani změnit.
Skupinu Každý lze použít k rychlému nastavení výchozího zabezpečení. Příklad: pro zabezpečení
sestavy lze skupině Každý udělit oprávnění pro čtení, zápis nebo provádění sestavy. Po vložení
tohoto zabezpečení lze udělit přístup k sestavě ostatním uživatelům, skupinám nebo rolím a skupinu
Každý odstranit ze zásady zabezpečení pro tuto sestavu. Potom mají k sestavě udělený přístup pouze
určení uživatelé, skupiny a role.
Skupinu Každý lze použít k aplikaci zabezpečení během rozmístění (str. 380), ale samu skupinu nelze
rozmístit (str. 385).
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Správci systémů
Jedná se o zvláštní roli v softwaru IBM Cognos. Členové této role jsou pokládáni za kořenové
uživatele nebo superuživatele. Mohou přistoupit a upravit jakýkoli objekt v úložišti obsahu bez
ohledu na zásady zabezpečení pro něho nastavené. Změnit členství v této roli mohou změnit pouze
členové role Správci systémů.
Role Správci systémů nemůže být prázdná. Nehodláte-li používat Správce systémů, lze v prostoru
jmen Cognos nebo v poskytovateli ověření vytvořit prázdnou skupinu a přidat ji do členství role
Správci systémů.
Když je tato role v průběhu inicializace úložiště obsahu vytvořena, skupina Každý je zahrnuta v
jejím členství. Znamená to, že všichni uživatelé mají neomezený přístup do úložiště obsahu. Okamžitě
po instalaci a konfiguraci softwaru IBM Cognos musíte upravit počáteční nastavení zabezpečení
pro tuto roli a z jejího členství odstranit skupinu Každý (str. 304).
Tuto roli lze rozmístit (str. 385).

Předdefinované položky
Předdefinované položky zahrnují několik rolí Cognos®(str. 270). Každá z rolí má určitou sadu
přístupových oprávnění a lze ji použít k zabezpečení jiných komponent a funkcí v softwaru IBM®
Cognos. Předdefinované role je možno použít nebo odstranit.
Když jsou v průběhu inicializace úložiště obsahu vytvořeny předdefinované role, skupina Každý je
členem některých z nich. Některé z těchto rolí jsou Zákazníci, Uživatelé dotazů, Uživatelé analýzy
a Autoři. Chcete-li použít předdefinované role, doporučujeme upravit jejich počáteční členství
okamžitě po instalaci a konfiguraci softwaru IBM Cognos (str. 304).
Mezi předdefinované role patří následující.

Role

Popis

Správci Adaptive
Analytics

Členové mohou spravovat sestavy v balících vytvořených pomocí součásti
Adaptive Analytics.

Uživatelé Adaptive
Analytics

Členové mohou používat sestavy v balících vytvořených pomocí součásti
Adaptive Analytics.

Uživatelé analýzy

Členové mají stejná přístupová oprávnění jako Zákazníci. Mohou též
používat IBM Cognos Analysis Studio.

Autoři

Členové mají stejná přístupová oprávnění jako Uživatelé dotazů a Uživatelé
analýzy. Mohou používat Report Studio, IBM Cognos Business Insight
Advanced, Query Studio a Analysis Studio, a ukládat veřejný obsah, jako
jsou sestavy a výstupy sestav.

Zákazníci

Členové mohou číst a provádět veřejný obsah, jako jsou sestavy.
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Role

Popis

Controller - Správci

Členové mají plný přístup k nabídkám IBM Cognos Controller a mohou
vytvořit jednotlivé uživatele IBM Cognos Controller a definovat jejich
omezení.

Controller - Uživatelé Členové mají obecný přístup do nabídek IBM Cognos Controller.
Autoři Data Manager Členové mohou použít Data Manager pro vytvoření a správu datových
skladů a datových úložišť k tvorbě sestav, analýze dat a správě výkonu.
Správci adresářů

Členové mohou spravovat obsah prostorů jmen. V prostoru jmen Cognos
spravují skupiny, účty, kontakty, rozesílací seznamy, zdroje dat a tiskárny.

Správci metrik

Členové mohou v IBM Cognos Connection spravovat balíky metrik a úlohy.

Autoři metrik

Členové mohou vytvářet a upravovat aplikace záznamu s vyhodnocením v
Metric Studio.

Uživatelé metrik

Členové mohou v aplikaci Metric Studio sledovat výkon.

Správci portálu

Členové mohou spravovat portlety Cognos a další portlety v produktu IBM
Cognos Connection. To zahrnuje přizpůsobení portletů, definování stylů
portletů a nastavení přístupových oprávnění pro portlety.

Uživatelé aplikace
Členové mají přístup k webovému klientu Contributor, doplňku Contributor
Planning Contributor pro Microsoft® Excel nebo Analyst.
Správci plánovacích
oprávnění

Členové mají přístup ke konzoli Contributor Administration Console,
Analyst a ke všem objektům přidruženým k dané aplikaci.

Uživatelé dotazů

Členové mají stejná přístupová oprávnění jako Zákazníci. Mohou též
používat IBM Cognos Query Studio.

Čtenáři

Členové mají do softwaru IBM Cognos přístup pouze ke čtení. Mohou
procházet některé části úložiště obsahu, zobrazovat uložené výstupy sestavy
v portálu, vybírat buňky v uložených výstupech sestav v IBM Cognos Viewer
a používat místní nabídku IBM Cognos Viewer k provádění akcí, jako je
přechod.

Správci hlášení

Členové mohou spravovat veřejný obsah, ke kterému mají plný přístup.
Mohou také používat IBM Cognos Report Studio a IBM Cognos Query
Studio.

Správci serverů

Členové mohou spravovat severy, dispečery a úkoly.
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Zadání nastavení zabezpečení po instalaci
Když jsou vytvořeny předdefinované role během inicializace úložiště obsahu, skupina Každý je
členem role Administrátoři systému. Znamená to, že všichni uživatelé mají úplný přístup do úložiště
obsahu. K omezení tohoto přístupu je nutno jako členy této role přidat důvěryhodné uživatele a
pak z jejího členství odebrat skupinu Každý.
Je také nutné upravit členství pro předdefinované role zahrnující skupinu Každý, jako jsou
Spotřebitelé, Uživatelé dotazů a Autoři. Pro ně je třeba provést stejné úpravy jako pro roli Správci
systémů. Tyto úpravy by také měly brát v úvahu licenční podmínky.
Nechcete-li použít předdefinované role, je možno je odstranit.
Prostor jmen Cognos® lze zabezpečit změnou jeho počátečních přístupových oprávnění udělením
přístupu pro požadované uživatele.
Když nastavíte přístupová oprávnění, neměli byste explicitně odepřít přístup k položkám pro skupinu
Každý. Odepření přístupu potlačí všechny ostatní zásady zabezpečení pro položku. Pokud by byl
odepřen přístup pro položku Každý, položka by se stala nepoužitelnou.
Chcete-li udržovat zabezpečenou instalaci, uživatelům by měly být udělovány pouze funkce a
oprávnění, jež jim umožní dokončit přidělené úlohy. Např. čtenáři jsou obvykle omezeni na čtecí
a procházecí oprávnění k Veřejným složkám, a této roli by nemělo být povoleno vytvářet sestavy
pomocí jakéhokoli studia. Spotřebitelé jsou obvykle omezeni na čtení, procházení a provádění.
Určité funkce, jako jsou Položka HTML v sestavě a Kód SQL definovaný uživatelem, je třeba přísně
spravovat. Tyto funkce jsou kontrolovány během procesu autorské tvorby i při spouštění sestav.
Pokud spotřebitel musí spustit sestavu vyžadující tyto funkce, pomocí funkce Spustit jako vlastník
lze omezit počet uživatelů systému, kteří tyto funkce potřebují. Funkce Spustit jako vlastník používá
pověření vlastníka sestavy k provádění kontrol funkcí a k přístupu k datům.
Informace o udělování funkcí viz Funkce objektů
Instalace softwaru IBM® Cognos musí již být zkonfigurována pro použití poskytovatele ověření,
což je zdokumentováno v příručce Installation and Configuration Guide.

Postup pro Správce systémů a předdefinované role
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
3. Klepněte na prostor jmen Cognos.
4. Pro roli, kterou chcete, klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti ve sloupci Akce.
5. Na kartě Členové upravte seznam členství:
●

Ověřte, že jeden nebo více členů definovaných v poskytovatelích ověření jsou členové.

●

Odeberte skupinu Každý.

6. Klepněte na OK.
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7. Na kartě Oprávnění nastavte přístupová oprávnění pro tuto roli, abyste neoprávněným
uživatelům zabránili vytvořit, aktualizovat či odstranit obsah a pak klepněte na OK.
Kroky 3 až 6 opakujte pro každou roli.

Postup pro prostor jmen Cognos
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
3. Ve sloupci Akce vedle prostoru jmen Cognos klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti.
4. Na kartě Oprávnění nastavte přístupová oprávnění pro prostor jmen Cognos, abyste
neoprávněným uživatelům zabránili vytvořit, aktualizovat nebo odstranit obsah.
Skupinu Každý doporučujeme odstranit. V závislosti na požadavcích ji ale lze ponechat.
5. Chcete-li, zaškrtněte políčko Odstranit přístupová oprávnění všech podřízených položek.
6. Klepněte na OK.

Zabezpečení úložiště obsahu
Aby se zajistilo zabezpečení a integrita, přistupuje služba Content Manager k úložišti obsahu pomocí
jednotného přihlášení k databázi, které určuje IBM® Cognos® Configuration. Přihlášení k databázi
je šifrováno podle vašich standardů šifrování. Zabezpečení úložiště obsahu však nespoléhá jen na
zabezpečení IBM Cognos BI, ale i na nativní zabezpečení databáze, zabezpečení operačního systému
a zabezpečení sítě.
Pro zabezpečení databáze dodržujte tyto pokyny:
❑

Zabezpečte databázi a API databáze pomocí mechanismů poskytovaných databází, sítí a
operačním systémem.

❑

K údržbě databáze určete omezený počet uživatelů.

❑

Pomocí nativního zabezpečení databáze udělte účtům uživatelů, které přistupují k databázi,
pouze minimální oprávnění, takto:
●

MS SQL Server
Uživatelé musí mít oprávnění k vytvoření a zrušení tabulky v databázi. Zajistěte, aby byl
účet uživatele členem rolí db_ddladmin, db_datareader a db_datawriter a vlastníkem jejich
výchozího schématu.

●

ORACLE
Uživatelé musí mít oprávnění pro připojení k databázi. Také musí být schopni vytvářet,
upravovat a rušit tabulky, aktivační události, zobrazení, postupy a sekvence a vkládat,
aktualizovat a odstraňovat data v databázových tabulkách. Oprávnění musí být účtu
uživatele přidělena přímo a ne prostřednictvím členství ve skupině nebo v roli.

●

DB2
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Uživatelé musí mít oprávnění vytvořit, zrušit tabulku, CREATETAB, CONNECT a
IMPLICITSCHEMA pro danou databázi. Také musí mít oprávnění typu USE pro tabulkový
prostor USER TEMPORARY a další příslušné tabulkové prostory přidružené k databázi.
●

Sybase Adaptive Server Enterprise
Uživatelé musí mít oprávnění vytvořit, zrušit tabulku, vytvořit výchozí, vytvořit postup,
vytvořit pravidlo, vytvořit tabulku a vytvořit zobrazení pro danou databázi.

❑

Omezte počet uživatelů, kteří mají přístup pro čtení a zápis k tabulkám služby Content Manager.

❑

Řiďte se dalšími doporučeními pro zabezpečení databáze. Další informace viz dokumentace
databáze.
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IBM® Cognos® Connection je portál k softwaru IBM Cognos. IBM Cognos Connection představuje
jeden přístupový bod ke všem podnikovým datům, které jsou v softwaru IBM Cognos k dispozici.
V produktu IBM Cognos Connection lze pracovat s položkami, jako jsou sestavy, analýzy, dotazy,
agenty, metriky a balíky. IBM Cognos Connection můžete používat k vytváření zástupců, odkazů
URL a stránek a k uspořádání položek. IBM Cognos Connection si můžete přizpůsobit dle vlastních
potřeb.
IBM Cognos Connection můžete používat k vytváření a spouštění sestav a krychlí (str. 421) a k
publikování sestav (str. 452). Můžete jej rovněž používat k tvorbě a spouštění agentů (str. 463) a
plánování položek (str. 369).
Jako administrátor můžete IBM Cognos Connection využívat ke administraci serverů, optimalizaci
výkonu a nastavování přístupových oprávnění (str. 275). Lze jej také používat k administraci položek,
včetně plánování a publikování sestav, agentů a metrik.
Pokud používáte přizpůsobené uživatelské rozhraní, je možné, že nebudete mít přístup ke všem
zdokumentovaným funkcím.

Přihlásit
Software IBM® Cognos® podporuje přístup ověřených i anonymních uživatelů. Chcete-li software
IBM Cognos používat jako ověřený uživatel, musíte se úspěšně přihlásit. Během procesu přihlašování
je nutné poskytnout pověření dle požadavků vaší organizace, např. uživatelské ID a heslo. Anonymní
uživatelé se nepřihlašují.
Tip: Chcete-li vidět souhrn přihlašovacích informací pro aktuální relaci, klepněte v portálu na
Možnosti Mojí oblasti, Moje předvolby a pak na kartu Osobní. Tato možnost není pro anonymní
uživatele dostupná.

Postup
1. Klepněte v portálu na Přihlásit.
2. Jestliže se objeví stránka Přihlášení prostoru jmen, klepněte v seznamu Prostor jmen na prostor
jmen, který chcete použít.
3. Klepněte na OK a zadejte uživatelské ID a heslo.
4. Klepněte na OK.
Je zahájena relace.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Odhlásit
Odhlášením ukončíte relaci. Odhlašujete se pouze jednou, a to i v případě, že jste v rámci relace
použili více prostorů jmen.
Zavřete-li webový prohlížeč bez odhlášení, relace bude ukončena.

Postup
1. Klepněte v portálu na Odhlásit.
Nyní jste odhlášeni ze všech prostorů jmen, které jste používali.
2. Zvolte, zda má být provedeno nové přihlášení:
●

Nechcete-li se znovu přihlásit, zavřete webový prohlížeč.

●

Chcete-li se přihlásit jako ověřený uživatel, klepněte na Přihlásit znovu.

●

Chcete-li se přihlásit jako anonymní uživatel, klepněte na Otevřít relaci jako anonymní
uživatel. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud ji administrátor nastavil.

Vytvořit zástupce
Zástupce ukazuje na jinou položku, např. sestavu, zobrazení sestavy, složku, úkol, agent, stránku
nebo odkaz URL.
Zástupce lze použít k uspořádání pravidelně používaných informací. Používáte-li například často
sestavu ve Veřejných složkách, můžete vytvořit zástupce v Mých složkách.
Chcete-li vytvořit novou položku, může být jednodušší vytvořit kopii již existující položky (str. 319)
a následně ji upravit. Chcete-li spustit existující agent nebo sestavu s drobnými změnami, vytvořte
zobrazení agenta (str. 465) nebo zobrazení sestavy (str. 430). Chcete-li například změnit formát, jazyk
nebo metodu doručení sestavy, vytvořte zobrazení sestavy.
Zdrojovou položku nelze aktualizovat klepnutím na zástupce. Aktualizací zdroje jsou automaticky
aktualizovány všichni zástupci položky.
Tip: Pokud byla zdrojová položka odstraněna nebo přesunuta do jiného umístění, ikona zástupce
se změní a upozorní na neplatný odkaz.
Můžete změnit přístupová oprávnění pro položku zástupce, ale tato změna nemá vliv na přístupová
oprávnění zdrojové položky.

Postup
1. Vyhledejte v IBM® Cognos® Connection položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce.
2. V části Akce klepněte na Další a pak na Vytvořit zástupce této položky
3. Do pole Název zadejte název zástupce.
4. Chcete-li, můžete do polí Popis a Tip na obrazovce zadat popis položky.
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Popis se zobrazí v portálu, když nastavíte předvolby pro použití zobrazení detailů (str. 329). Tip
na obrazovce, který je omezen na 100 znaků, se zobrazí, když nad ikonou dané položky v
portálu zastavíte ukazatel myši.
5. Pokud nechcete použít cílovou složku zobrazenou v části Umístění, vyberte jiné umístění:
●

Klepněte na Vybrat jinou složku, vyberte cílovou složku a klepněte na OK. Je-li pole složky
prázdné, vraťte se pomocí cesty v horní části dialogového okna o jednu úroveň složky zpět.

●

Jako umístění klepněte na volbu Vybrat Moje složky.

6. Klepněte na Dokončit.
Položky zástupců jsou v portálu označeny ikonou Zástupce

.

Vytvořit odkaz URL
Odkaz URL je standardním způsobem identifikace umístění libovolného externího souboru nebo
webové stránky. Vytvářejte odkazy URL, abyste měli často používané a navštěvované soubory a
webové stránky po ruce. Klepnutím na odkaz URL se otevře soubor nebo webová stránka v
prohlížeči. Po otevření odkazu URL klepněte na tlačítko Zpět v prohlížeči pro návrat na portál.
Odkaz URL musí obsahovat platný název serveru, který je uveden v seznamu platných domén, jenž
definoval administrátor. V opačném případě nebudete moci odkaz URL vytvořit.
Administrátoři udržují seznam platných domén v IBM® Cognos® Configuration v kategorii IBM
Cognos Application Firewall, vlastnost Platné domény nebo hostitelé. Další informace viz příručka
Installation and Configuration Guide.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection přejděte do složky, kde chcete vytvořit nový odkaz URL.
2. Klepněte na tlačítko Nový odkaz URL

v panelu nástrojů.

3. Do pole Název zadejte název nového odkazu URL.
4. Chcete-li, můžete do polí Popis a Tip na obrazovce zadat popis položky.
Popis se zobrazí v portálu, když nastavíte předvolby pro použití zobrazení detailů (str. 329). Tip
na obrazovce, který je omezen na 100 znaků, se zobrazí, když nad ikonou dané položky v
portálu zastavíte ukazatel myši.
5. Do pole URL zadejte umístění odkazu URL.
Pokud odkaz URL odkazuje na adresu webových stránek, musí být uveden protokol. Chcete-li
například vytvořit odkaz URL pro webové stránky IBM Cognos, zadejte http://www.cognos.
com.
Odkaz URL musí použít platnou doménu, kterou určuje administrátor. Chcete-li zobrazit
seznam přijatelných domén, klepněte na Zobrazit přijatelné domény.
6. Pokud nechcete použít cílovou složku zobrazenou v části Umístění, vyberte jiné umístění:
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●

Klepněte na Vybrat jinou složku, vyberte cílovou složku a klepněte na OK. Je-li pole složky
prázdné, vraťte se pomocí cesty v horní části dialogového okna o jednu úroveň složky zpět.

●

Jako umístění klepněte na volbu Vybrat Moje složky.

7. Klepněte na Dokončit.
Položky odkazů URL jsou v portálu označeny ikonou Odkaz URL

.

Vytvořit záložku pro položku
Pro položku IBM® Cognos® můžete vytvořit záložku ve webovém prohlížeči, abyste později mohli
rychleji provést výchozí akci přidruženou k položce. Použijete-li například záložku pro sestavu,
můžete si prohlédnout nejaktuálnější výstup sestavy, spustit ji nebo ji otevřít v nástroji pro tvorbu.
Další informace viz "Nastavení výchozích možností sestavy" (str. 423).
V záložce je uložen odkaz URL položky a její výchozí akce platná v okamžiku vytvoření záložky.
Některé výchozí akce jsou k dispozici pouze pro uživatele, kteří
●

mají požadovaná přístupová oprávnění pro položky.

●

mají nainstalovány požadované komponenty produktu.

●

mají přístup ke specifickým zabezpečeným funkcím a vlastnostem.
Například k funkcím pro používání konkrétního studia IBM Cognos Business Intelligence.

●

používají určité webové prohlížeče.

Chce-li například uživatel otevřít agent, musí mít oprávnění ke čtení a k procházení agenta, musí
mít nainstalovánu aplikaci Event Studio a disponovat oprávněními k jejímu používání a jako webový
prohlížeč musí používat Microsoft® Internet Explorer.

Postup pro Internet Explorer
1. V produktu IBM Cognos Connection vyhledejte položku, pro kterou chcete vytvořit záložku.
2. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
3. V seznamu akcí dostupných pro tuto položku klepněte na Přidat k záložkám

.

Zobrazí se pole aplikace Internet Explorer sloužící k přidání oblíbených položek.
4. Vytvořte záložku způsobem obvyklým v aplikaci Internet Explorer.

Postup pro všechny webové prohlížeče
1. V produktu IBM Cognos Connection vyhledejte položku, pro kterou chcete vytvořit záložku.
2. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

pro danou položku.

3. Na kartě Obecné klepněte na volbu Zobrazit vyhledávací cestu, ID a odkaz URL.
4. Klepněte pravým tlačítkem na odkaz, který se zobrazí pod Odkaz URL výchozí akce.
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Odkaz zobrazuje název položky a akci, která bude provedena. Nemá-li položka přiřazenu
žádnou výchozí akci, je odkaz nahrazen hodnotou Žádný. Použitý odkaz URL je zobrazen jako
text pod daným odkazem.
Zobrazí se nabídka lišící se dle webového prohlížeče.
5. Klepněte v nabídce na volbu týkající se vytváření záložek.
Například používáte-li Internet Explorer, klepněte na Přidat k oblíbeným položkám. Používáteli Firefox, klepněte na Přidat odkaz do záložek.
6. Vytvořte záložku způsobem obvyklým v používaném prohlížeči.

Vlastnosti položky
Úpravou vlastností položky můžete kontrolovat způsob, jakým se zobrazuje a chová. Vlastnosti
jednotlivých položek se liší v závislosti na typu vybrané položky a vašich povoleních. Například
sestavy mají vlastnosti, díky kterým lze ovládat možnosti spuštění, zatímco složky nikoli. Pokud
nelze určitou vlastnost u upravovaného typu položky použít, nebude na stránce Nastavit vlastnosti
zobrazena.

Obecné vlastnosti
Obecné vlastnosti jsou zobrazeny na stránce Nastavit vlastnosti v kartě Obecné.

Vlastnost

Popis

Typ

Typ položky.

Vlastník

Vlastník položky. Při výchozím nastavení je vlastníkem osoba, která položku
vytvořila. Pokud vlastník v prostoru jmen již neexistuje nebo je z jiného prostoru
jmen než aktuální uživatel, zobrazí se jako vlastník Neznámý.
Máte-li oprávnění nastavit zásadu, klepněte na Stát se vlastníkem, abyste se stali
vlastníkem položky.

Kontakt

Osoba odpovědná za položku. Klepněte na Nastavit kontakt a po klepnutí na
Vybrat kontakt nastavte kontakt pro položku, nebo klepněte na Zadat emailovou adresu a zadejte e-mailovou adresu kontaktu.

Umístění

Umístění položky v portálu a její ID. Chcete-li zobrazit plně kvalifikované
umístění a ID položky v úložišti obsahu, klepněte na Zobrazit vyhledávací cestu,
ID a odkaz URL.
Každé položce je přiřazeno jedinečné identifikační číslo (ID). Další informace
viz "Uspořádání položek" (str. 318).

Vytvořeno

Datum vytvoření položky.
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Vlastnost

Popis

Změněno

Poslední datum úpravy položky.

Ikona

Ikona položky. Klepněte na Upravit, chcete-li zadat alternativní ikonu. Další
informace viz "Určit alternativní ikonu pro položku" (str. 326).

Indexováno

Časové razítko označující dobu, kdy byla položka naposledy indexována. Pokud
nebyla položka indexována, vlastnost se nezobrazí.

Deaktivovat
tuto položku

Pokud je vybrána tato vlastnost, uživatelé, kteří nemají pro tuto položku
oprávnění k zápisu, k ní nemají přístup. Položka již dále není v portálu viditelná.
Pokud je položka deaktivována a vy k ní máte přístup k zápisu, zobrazí se vedle
položky ikona znázorňující deaktivaci.

Skrýt tuto
položku

Vyberte tuto vlastnost, chcete-li skrýt sestavy, balíky, stránky, složky, úkoly a
další položky. Položku skryjte, chcete-li zabránit jejímu zbytečnému používání
nebo uspořádat své zobrazení. Skrytá položka je stále přístupná jiným položkám.
Například skrytá sestava je přístupná jako cíl přechodu
Skrytá položka zůstává viditelná, ale její ikona je vybledlá. Zrušíte-li zaškrtnutí
políčka Zobrazit skryté položky v části Možnosti Mojí oblasti

, Moje

předvolby, položka ze zobrazení zmizí.
Abyste tuto vlastnost viděli, musí vám administrátor udělit přístup k funkci
Skrýt položky.
Jazyk

Seznam jazyků, které jsou k dispozici pro název položky, tip na obrazovce a
popis dle konfigurace nastavené administrátorem.
Chcete-li odebrat název položky, tip na obrazovce a popis pro zadaný jazyk,
klepněte na Odebrat hodnoty pro tento jazyk.

Název

Název položky ve vybraném jazyce.

Tip na
obrazovce

Volitelný popis položky. Tip na obrazovce se zobrazí, když zastavíte ukazatel
nad ikonou položky v portálu. Délka tipu na obrazovce může být až 100 znaků.

Popis

Volitelný popis položky. Zobrazí se v portálu, když nastavíte předvolby pro
použití zobrazení detailů.
Detaily se zobrazí pouze ve složkách Veřejné složky a Moje složky.

Historie
spouštění
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Vlastnost

Popis

Verze výstupu
sestavy

Počet výskytů nebo časové období, po které mají být uchovávány výstupy sestavy.

Balík

Balík, který je přidružen k položce. Pokud byl zdrojový balík přesunut nebo
odstraněn, je zobrazen text "Nedostupný".

Při nastavení této hodnoty na nulu (0) bude uložen neomezený počet verzí.

Klepněte na Odkaz na balík, chcete-li položku propojit s jiným balíkem. Další
informace viz "Vybrat odkaz pro položku" (str. 323).
URL

Odkaz URL na soubor nebo na webové stránky. Další informace viz "Vytvořit
odkaz URL" (str. 309).
Toto pole je viditelné pouze tehdy, máte-li pro tuto položku oprávnění ke čtení.
Máte-li oprávnění k zápisu bez oprávnění ke čtení, tato vlastnost není viditelná.

Zdrojová
sestava

Cesta ke zdrojové položce pro zobrazení sestavy. Pokud byla zdrojová položka
přesunuta nebo odstraněna, je zobrazen text "Nedostupná".
Chcete-li zobrazit vlastnosti zdrojové sestavy, klepněte na Vlastnosti sestavy.
Klepněte na Odkaz na sestavu, chcete-li položku propojit s jiným balíkem. Další
informace viz "Vybrat odkaz pro položku" (str. 323).

Zdrojový agent Cesta ke zdrojové položce pro zobrazení agenta. Pokud byla zdrojová položka
přesunuta nebo odstraněna, je zobrazen text "Nedostupná".
Chcete-li zobrazit vlastnosti zdrojové sestavy, klepněte na Vlastnosti agenta.
Klepněte na Odkaz na agent, chcete-li položku propojit s jiným balíkem. Další
informace viz "Vybrat odkaz pro položku" (str. 323).
Zástupce k

Cesta k položce, na kterou odkazuje zástupce. Pokud již odkazovaná položka
neexistuje, je zobrazen text "Zdrojová položka nenalezena."
Chcete-li zobrazit vlastnosti zdrojové položky, klepněte na Vlastnosti zdroje.

Rozšířené
směrování

Seznam klíčových slov používaných ke směrování požadavků dle balíku,
uživatelské skupiny nebo uživatelské role na dispečery v identifikovaných
skupinách serverů.
Chcete-li přidat klíčová slova pro směrování pro balíky, uživatelské role nebo
uživatelské skupiny, klepněte na Nastavit. Pravidla platná pro směrování
požadavků jsou součástí IBM Cognos Administration.

Brána

Umístění webového serveru, na kterém se nachází zdrojový produkt IBM Cognos.
Týká se pouze sestav Series 7 PowerPlay.
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Oprávnění
Oprávnění jsou zobrazena v kartě Oprávnění na stránce Nastavit vlastnosti.

Vlastnost

Popis

Potlačit přístupová
oprávnění

Určuje, zda nahradit oprávnění, která jsou zděděna z nadřízené položky.

Přístupová oprávnění Oprávnění, která jsou pro položku nastavena. Můžete udělit nebo odepřít
(název, typ, oprávnění) oprávnění ke čtení, zápisu, provádění, oprávnění nastavit zásadu a
oprávnění k procházení. Další informace viz "Přístupová oprávnění a
přihlašovací údaje" (str. 275).
Chcete-li přidat do seznamu další názvy, klepněte na Přidat. Chcete-li
názvy ze seznamu odstranit, klepněte na Odstranit.
Odstranit přístupová
oprávnění všech
podřízených položek

Určuje, zda mají být odebrána existující přístupová oprávnění pro všechny
podřízené položky, které tak budou používat přístupová oprávnění platná
pro tuto položku.

Vlastnosti sestav Report, Query, Analysis a PowerPlay
Vlastnosti sestav jsou zobrazeny v následujících kartách na stránce Nastavit vlastnosti:
●

sestavy Report Studio v kartě Report

●

sestavy Query Studio v kartě Query

●

sestavy Analysis Studio v kartě Analysis

●

sestavy Series 7 PowerPlay v kartě PowerPlay Report

Můžete vybrat dostupné formáty papíru. Klepněte v IBM Cognos Connection na IBM Cognos
Administration a poté na Konfigurace. Klepněte na Dispečery a služby a pak na tlačítko Definovat
formáty papíru

. Chcete-li přidat nové formáty papíru, klepněte na Nové. Chcete-li formáty

papíru odstranit, klepněte na Odstranit.

Vlastnost

Popis

Výchozí akce

Výchozí akce při spuštění sestavy.

Možnosti sestavy:
Potlačit výchozí
hodnoty

Určuje, zda mají být potlačeny výchozí možnosti spuštění sestavy. Pokud je
tato vlastnosti vybrána, zobrazí se hodnoty, které lze potlačit.

Formát

Výchozí rozměry, orientace a formát papíru, který má být použit při spuštění
sestavy. Zobrazí se, pouze když je vybrána volba Potlačit výchozí hodnoty.
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Vlastnost

Popis

Usnadnění

Zda se má vytvořit výstup sestavy, který podporuje usnadnění. Aktivace
podpory vygeneruje výstup sestavy, který lze číst pomocí čtecího zařízení
obrazovky.

Jazyk

Výchozí jazyk, který má být při spuštění sestavy použit pro data sestavy.
Zobrazí se, pouze když je vybrána volba Potlačit výchozí hodnoty.

Hodnoty výzev

Hodnoty, které jsou použity při spuštění sestavy k filtrování dat (str. 437).

Spustit jako
vlastník

Určuje, zda při spuštění sestavy použít pověření vlastníka (str. 280).

Možnosti HTML:
Otevřít v režimu
návrhu

Určuje, zda má být sestava Series 7 PowerPlay® ve formátu HTML otevřena
v režimu návrhu.

Počet řádků na
Počet řádků, které se mají zobrazit na jedné webové stránce v sestavách ve
webovou stránku v formátu HTML
sestavách ve
formátu HTML
Aktivovat interakce Určuje, zda aktivovat v sestavách HTML prohlížených v IBM® Cognos®
na základě výběru Viewer následující: stoupání a klesání úrovněmi, přecházení, IBM Cognos
v sestavách HTML Search, pravidla sledování a upozornění agenta. Další informace viz
"Deaktivování interakcí založených na výběru" (str. 450).
Vezměte na vědomí, že pokud chcete mít v uloženém výstupu sestavy
vyhodnocena pravidla sledování, musíte zaškrtnout políčko Aktivovat
rozšířené uživatelské funkce v uložených verzích výstupu.
Aktivovat
Určuje, zda mohou uživatelé sestav přijímat upozornění ohledně nových verzí
upozornění na nové uložené sestavy. Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, budete dotázáni,
verze
zda mají být ze seznamu výstrah odebráni všichni uživatelé.
Aktivovat rozšířené Určuje, zda mají být vytvořeny další formáty výstupu, aby bylo možné
uživatelské funkce vyhodnocovat pravidla sledování a importovat uložené verze výstupu do IBM
v uložených verzích Cognos pro Microsoft® Office.
výstupu
Vezměte na vědomí, že chcete-li aktivovat pravidla sledování, musíte
zaškrtnout políčko Aktivovat interakce na základě výběru v sestavách HTML.
Aktivovat
komentáře v
uložených verzích
výstupů

Určuje, zda mohou uživatelé přidávat k uloženým sestavám komentáře. Další
informace viz "Komentáře v uložených sestavách" (str. 448).
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Vlastnost

Popis

Obnovit mezipaměť Určuje, zda se mají v mezipaměti vytvořit nová data, pokud je sestava spuštěna
sestavy
interaktivně a v mezipaměti žádná data nejsou.
Doba trvání
mezipaměti

Počet dnů nebo měsíců do vypršení platnosti dat mezipaměti sestavy. Chceteli aktivovat dobu trvání mezipaměti, zaškrtněte políčko Obnovit mezipaměť
sestavy.

Vlastnosti úkolu
Vlastnosti úkolu jsou zobrazeny v kartě Úkol na stránce Nastavit vlastnosti.

Vlastnost

Popis

Postup

Seznam kroků v úkolu.

Odeslání
kroků

Určuje, zda budou úlohy úkolu spuštěny najednou nebo postupně.

Výchozí
Nastavte výchozí hodnoty na úrovni úkolu. Klepněte na Nastavit a poté určete
hodnoty pro výchozí hodnoty pro všechny kroky daného úkolu. Pokud nejsou nastaveny žádné
všechny kroky výchozí hodnoty, jsou použity výchozí hodnoty jednotlivých kroků.
Úroveň detailů Klepněte na Vše, chcete-li po úspěšném dokončení aktivity spuštění uložit úplné
historie
detaily historie spouštění pro kroky úkolu. Úplné detaily historie kroků úkolu
spouštění
zahrnují Název, Čas požadavku, Čas spuštění, Čas dokončení, Stav.
Klepnutím na Omezené dojde k uložení omezených detailů historie spouštění pro
daný úkol. Omezené detaily historie spouštění zahrnují čas spuštění, čas dokončení,
stav a zprávy úkolu.
Nezdaří-li se spuštění úkolu, uloží se úplné detaily historie. Výchozí nastavení je
Vše.
Nastavení úrovně detailů historie spouštění potlačuje nastavení kroků úkolu.

Vlastnosti agenta
Vlastnosti agenta jsou zobrazeny v kartě Agent na stránce Nastavit vlastnosti.

Vlastnost

Popis

Úlohy

Seznam úloh v agentu.

Výchozí akce

Výchozí akce při spuštění agenta.
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Vlastnost

Popis

Hodnoty výzev

Hodnoty, které jsou použity při spuštění agenta k filtrování dat (str. 463).

Spustit jako vlastník

Určujte, zda při spuštění agenta použít pověření vlastníka (str. 280).

Seznam výstrah

Určuje, zda uživatelé mohou přidat sami sebe do seznamu výstrah
agenta.

Vlastnosti stránky
Vlastnosti stránky jsou zobrazeny na stránce Nastavit vlastnosti v kartách Rozvržení a obsah a Styl
stránky.

Vlastnost

Popis

Počet sloupců Počet sloupců použitý k uspořádání obsahu stránky.
Lze použít nanejvýš tři sloupce.
Obsah

Typ obsahu přidaného na stránku.
Použijte k přidávání a odebírání portletů, rozložení portletů do sloupců, změně
pořadí sloupců a určení jejich šířky.

Jazyk

Jazyk, ve kterém lze zadat nadpis stránky a pokyny. Měl by být shodný s jazykem
produktu.

Nadpis

Nadpis stránky. Můžete jej naformátovat změnou písma a stylu a zarovnáním textu.
Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení prohlížeče, klepněte na Návrat k
výchozímu nastavení. Chcete-li výchozí nastavení upravit, klepněte na Uživatelské.
Nadpis lze skrýt.

Pokyny

Další informace o stránce. Text pokynů můžete naformátovat změnou písma a stylu
a zarovnáním textu. Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení prohlížeče, klepněte
na Návrat k výchozímu nastavení. Chcete-li výchozí nastavení upravit, klepněte na
Uživatelské.
Pokyny lze skrýt.

Styl portletů

Určuje způsob, jakým jsou portlety zobrazeny na stránce. Abyste předešli
znepřehlednění stránky, můžete skrýt hranice portletu, pruh nadpisu a tlačítko
Upravit v pruhu nadpisu.
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Vlastnosti pravidla
Použijte vlastnosti pravidla k definici nebo úpravě pravidla sledování. Vlastnosti pravidla jsou
dostupné z karty Pravidla v části Moje sledované položky po klepnutí na ikonu Nastavit vlastnosti
u položky pravidla sledování. Vlastnosti se nacházejí v kartě Pravidlo na stránce Nastavit vlastnosti.
Vlastnosti pravidla určují podmínky v uloženém výstupu sestavy ve formátu HTML; pokud je
sestava uložena a jsou splněny podmínky, budete upozorněni.
Informace o vytváření pravidel sledování viz "Vytvoření pravidla sledování pro určitou
podmínku" (str. 445).
Následující tabulka popisuje dostupné vlastnosti pravidel.

Vlastnost

Popis

Deaktivovat pravidlo

Určuje, zda bude pravidlo sledování deaktivováno. Pokud je pravidlo
sledování deaktivované, není při generování výstupu sestavy použito.

Odeslat výstrahu, když
sestava název_sestavy
obsahuje:

Název sestavy a definice pravidla sledování.

Pro vybraný kontext

Objekty v sestavě, na které se pravidlo vztahuje.

Typ výstrahy

Typ výstrahy, kterou obdržíte při splnění pravidla. Můžete být
upozorněni e-mailem nebo pomocí informace zpravodajství.

Chcete-li upravit definici, klepněte na existující podmínku filtru,
např. > (větší než), a v zobrazeném seznamu klepněte na jinou
podmínku. Zadejte do pole jinou hodnotu.

Uspořádání položek
Uspořádejte položky, jako jsou sestavy, analýzy, agenty a balíky, smysluplným způsobem, abyste
je mohli snadno nalézt. Je důležité naplánovat, jak položky v portálu co nejlépe zorganizovat.
Zkontrolujte položky a pokuste se je seskupit logickým způsobem. Zvažte jejich seskupení dle typu
nebo frekvence používání.
Můžete se rozhodnout pomocí vnořených složek vytvořit hierarchii složek. Struktura složek by měla
být logická a měla by podporovat zvolenou metodu seskupení.
K identifikaci položek v portálu používejte smysluplné názvy a detailní popisy.
Položky lze kopírovat, přesouvat, přejmenovávat a odstraňovat. Můžete vytvářet kopie položek a
ukládat je kvůli snadné dostupnosti do různých složek. Můžete položky deaktivovat a určovat jejich
pořadí. Můžete pro položku vybrat odkaz. Pokud je například sestava odstraněna, můžete vytvořit
odkaz z přidruženého zobrazení sestavy na jinou sestavu. Položku lze rovněž skrýt a zabránit tak
jejímu nežádoucímu použití.
Mějte na paměti, že jedna položka často odkazuje na jiné položky, např. balíky, sestavy, analýzy
nebo dotazy. Kromě toho mohou existovat odkazy na položky v krocích úkolu, úlohách agentů,
cílech přechodů nebo metrikách. ID odkazu je pevně dané ve specifikaci každé položky.
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Vezměte na vědomí, že odkazy na objekty rozmístění vycházejí z vyhledávacích cest, nikoli z ID.
ID jsou specifické pro instalaci, vyhledávací cesty nikoli.

Kopírovat položku
Když vytvoříte kopii položky, vytvoříte tak repliku dané položky v jiném umístění v portálu.
Například kopii sestavy vytvořte tehdy, chcete-li použít generickou sestavu jako základní strukturu
pro další sestavy. Kopie položky má nové ID. Pokud v cílovém umístění existuje jiná položka se
stejným názvem, budete dotázáni ohledně nahrazení existující položky kopírovanou položkou.
Rozhodnete-li se nahradit existující položku, bude použito její ID.
Kopírujete-li složku, odkazy na položky v této složce, které na sebe navzájem odkazují, jsou
aktualizovány tak, aby odkazovaly na položky v kopírované složce.
Chcete-li spustit existující agent nebo sestavu s drobnými změnami, vytvořte zobrazení agenta
(str. 465) nebo zobrazení sestavy (str. 430). Chcete-li například změnit formát, jazyk nebo metodu
doručení sestavy, vytvořte zobrazení sestavy. Současně lze do stejného umístění kopírovat více
položek.
Chcete-li sestavu zobrazit ve více umístěních, vytvořte zástupce (str. 308).
Pro položku, kterou se pokoušíte kopírovat, musíte mít oprávnění ke čtení. Také musíte mít
oprávnění k procházení pro aktuální složku a oprávnění k zápisu a procházení pro cílovou složku
(str. 275).

Postup
1. Zaškrtněte v IBM® Cognos® Connection políčka vedle položky nebo položek, které chcete
kopírovat.
2. Klepněte na tlačítko Kopírovat

v panelu nástrojů.

3. Přejděte do požadovaného umístění nové položky či položek a klepněte na tlačítko Vložit
v panelu nástrojů.
4. Je-li název položky stejný jako název určité položky v cílové složce, vyberte, zda chcete stávající
položku nahradit položkou kopírovanou:
●

Chcete-li nahradit stávající položku, klepněte na Ano.

●

Chcete-li kopírování zrušit, klepněte na Ne.

Přesunout položku
Při přesunu položky je položka odebrána z aktuální složky a umístěna do jiné složky.
Můžete se rozhodnout přesunout položku tehdy, když je složka natolik zaplněná, že je obtížné
vyhledat konkrétní položky. Můžete vytvořit řadu podsložek a přesunout položky s ohledem na
novou hierarchii složek. Například složku obsahující sestavy s týdenním prodejem lze rozdělit na
sestavy s prodejem po měsících nebo dle autora.
Při přesunu položky se nemění ID. Odkazy na danou položku z jiných položek nebudou přerušeny.
Zástupci této položky však již fungovat nebudou.
Příručka administrace a zabezpečení 319

Kapitola 18: IBM Cognos Connection
K určité sestavě je například přiřazeno několik zobrazení sestavy. Když přesunete sestavu do jiného
umístění v IBM® Cognos® Connection, odkazy v přidružených zobrazeních sestavy nejsou přerušeny.
Zástupci této položky však již fungovat nebudou.
Pokud přesouváte položku a v cílovém umístění existuje jiná položka se stejným názvem, budete
dotázáni ohledně nahrazení existující položky přesouvanou položkou. Rozhodnete-li se existující
položku nahradit, bude zachováno její ID. Odkazy na přesunutou položku budou přerušeny.
Zástupci této položky již nefungují.
Chcete-li vytvořit generickou položku jako základní strukturu pro další položky, vytvořte kopii
položky (str. 319). Chcete-li položku zobrazit ve více umístěních, vytvořte zástupce (str. 308). Chceteli spustit existující agent nebo sestavu s drobnými změnami, vytvořte zobrazení agenta (str. 465)
nebo zobrazení sestavy (str. 430). Chcete-li například změnit formát, jazyk nebo metodu doručení
sestavy, vytvořte zobrazení sestavy.
Pro položku, kterou se pokoušíte přesunout, musíte mít oprávnění ke čtení. Také musíte mít
oprávnění pro zápis a procházení pro aktuální složku a cílovou složku.

Postup
1. Zaškrtněte v IBM® Cognos® Connection políčka vedle položky nebo položek, které chcete
přesunout.
2. Klepněte na tlačítko Vyjmout

v panelu nástrojů.

3. Přejděte do požadovaného umístění položky či položek a klepněte na tlačítko Vložit
panelu nástrojů.

v

4. Je-li název položky stejný jako název určité položky v cílové složce, vyberte, zda chcete stávající
položku nahradit položkou kopírovanou:
●

Chcete-li nahradit stávající položku, klepněte na Ano.

●

Chcete-li kopírování zrušit, klepněte na Ne.

Přejmenovat položku
Můžete se rozhodnout položku přejmenovat. Například proto, že aktuální název analýzy je matoucí,
nebo proto, že se změnil účel sestavy.
Při přejmenování položky se nemění ID. Ovšem změní se vyhledávací cesta. Odkazy na danou
položku z jiných položek nebudou přerušeny. Zástupci této položky již nefungují.
Balík má k sobě například přidruženy sestavy, agenty a definice přechodů. Když balík přejmenujete,
odkazy na přidružené sestavy, agenty a definice přechodů nebudou přerušeny.
Nemůžete přejmenovat položku zadáním stejného názvu, jaký již používá jiná položka ve stejném
umístění.
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Pro položku, kterou se pokoušíte přejmenovat, musíte mít oprávnění ke čtení. Také musíte mít
oprávnění pro zápis a procházení pro aktuální složku a cílovou složku.

Postup
1. Vyhledejte v IBM® Cognos® Connection položku, kterou chcete přejmenovat, a ve sloupci Akce
klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

.

2. Klepněte na kartu Vlastnosti.
3. Do pole Název zadejte nový název položky.
4. Klepněte na OK.

Deaktivovat položku
Položky můžete deaktivovat a zabránit tak uživatelům v přístupu k nim.
Deaktivace položek je užitečná, když chcete provádět operace údržby. Můžete například chtít
deaktivovat složku během reorganizace jejího obsahu. Když deaktivujete složku, je deaktivován i
její obsah.
Je-li položka deaktivována, zobrazí se vedle ní ikona Deaktivováno

jako indikace tohoto stavu.

Je-li deaktivována zdrojová položka, u všech zástupců této položky se zobrazí ikona Zdroj
deaktivován

, která indikuje nefunkčnost položky.

Chcete-li položku (str. 275) aktivovat nebo deaktivovat, musíte pro ni mít oprávnění ke čtení a
zápisu. Musíte mít také oprávnění k procházení pro složku, která danou položku obsahuje.

Postup
1. Vyhledejte v IBM® Cognos® Connection položku, kterou chcete zakázat, a ve sloupci Akce
klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

.

2. Klepněte na kartu Obecné.
3. Zaškrtněte políčko Deaktivovat tuto položku.
Tip: Chcete-li deaktivovanou položku aktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka Deaktivovat tuto
položku.
4. Klepněte na OK.
Máte-li pro deaktivovanou položku pouze práva ke čtení, provedení nebo procházení, položku v
portálu neuvidíte. Máte-li oprávnění k zápisu či nastavení zásad pro deaktivovanou položku, zobrazí
se v portálu s ikonou Deaktivováno

.

Skrýt položku
Položky, jako jsou například sestavy, balíky, stránky, složky, úkoly, zdroje dat a portlety, lze v
IBM® Cognos® Connection a v IBM Cognos Administration skrýt a zajistit tak, že k položkám není
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přistupováno nebo že nejsou spouštěny, pokud to není nutné. To se konkrétně týká sestav s přechody,
které by při spuštění mohly mít negativní vliv na výkonnost systému. Například výsledkem spuštění
sestav s přechody, které mají volitelné nebo žádné výzvy, by mohly být databázové dotazy využívající
značné množství prostředků. Když jsou tyto sestavy v portálu skryty, uživatelé je nemohou spouštět
a systém není přetížen následkem zbytečných požadavků.
Skrytí položky nemá vliv na její vlastnosti, včetně oprávnění zabezpečení. Ke skrytým položkám
můžete přistupovat různými způsoby, například použitím odkazu URL.
V závislosti na uživatelských předvolbách zadaných v Možnosti Mojí oblasti
, Moje předvolby,
skrytá položka buď z uživatelského rozhraní zcela zmizí, nebo zůstane viditelná, ale její ikona
vybledne. Další informace viz "Zobrazit skrytou položku" (str. 322).
Nelze skrýt uživatele, skupiny a role v externích prostorech jmen.
Administrátor určuje, kteří uživatelé, skupiny nebo role mohou skrývat položky, tím, že uživatelům
uděluje přístup k funkci Skrýt položky v IBM Cognos Administration. Pouze uživatelé s přístupem
k této funkci mohou provádět následující kroky.

Postup
1. V softwaru IBM Cognos najděte položku, kterou chcete skrýt, a klepněte na její tlačítko Nastavit
vlastnosti

.

2. V kartě Obecné zaškrtněte políčko Skrýt tuto položku.
3. Klepněte na OK.
Položka je nyní skryta; ovšem může stále být zobrazena v uživatelském rozhraní s vybledlou
ikonou. Postup při odebrání položky z vašeho zobrazení viz "Postup při změně předvolby pro
zobrazení skrytých položek" (str. 323).

Zobrazit skrytou položku
Uživatelé mohou změnit předvolby tak, aby se skryté položky v jejich uživatelském rozhraní buď
zobrazovaly, nebo byly odebrány. Ikony, které znázorňují skryté položky, jsou vybledlé.
V závislosti na předvolbách se skrytá položka může a nemusí zobrazit ve vyhledávacích stránkách,
průvodcích, polích 'uložit jako' a podobně. Pokud například nejsou v uživatelském rozhraní
zobrazeny skryté položky a uživatelé se pokusí otevřít vhodné studio, skryté balíky se nezobrazí v
seznamu dostupných balíků a nebudou obsaženy ve výsledcích hledání.
Níže jsou uvedena pravidla, která jsou uplatňována při zobrazování skrytých položek:
●

Skrytá sestava je přístupná jako cíl přechodu.
Cíle přechodů obsahují hodnoty parametrů, aby se předešlo dotazům náročným na prostředky.
Ovšem uživatel přesto vyžaduje oprávnění ke čtení a provádění, aby mohl tuto cílovou sestavu
použít při přechodu.

●

Pokud uživatelské rozhraní nezobrazuje skryté položky, není na stránce Jít na skrytá definice
přechodu zobrazena.
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●

Viditelný zástupce může odkazovat na skrytou položku. Pokud zástupce odkazuje na skrytou
složku, skryté položky v této složce nejsou viditelné.

●

Vyhledávací stránky nevracejí skryté položky, pokud uživatelské rozhraní tyto položky
nezobrazuje.

Následují příklady situací, kdy jsou skryté položky vždy viditelné, bez ohledu na uživatelské
předvolby týkající se zobrazování skrytých položek.
●

Skryté položky v kartách Oprávnění a Osobní
Ikony položek jsou vybledlé.

●

Karty portálu přiřazené ke skrytým stránkám

●

Portlety na stránce

●

Kroky úkolu, jež odkazují na skryté položky, které jsou v úkolu již obsaženy
Ikony položek jsou vybledlé.

●

Kroky agenta, jež odkazují na skryté položky, které jsou v agentu již obsaženy
Ikony položek jsou vybledlé.

●

Detaily v historii spouštění sestavy
Ikony, které představují skryté položky, se nemění.

Nastavení výchozí možnosti zobrazování skrytých položek v softwaru IBM® Cognos® je součástí
správy uživatelských profilů.
Pouze uživatelé s přístupem k funkci Skrýt položky v IBM Cognos Administration mohou provádět
následující kroky:

Postup při změně předvolby pro zobrazení skrytých položek
1. Přejděte do Možnosti Mojí oblasti

a klepněte na Moje předvolby.

2. V kartě Obecné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit skryté položky.
Pokud toto políčko zaškrtnete, skryté položky se zobrazí v uživatelském rozhraní s vybledlými
ikonami. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, skryté položky z uživatelského rozhraní
zmizí.
3. Klepněte na OK.

Vybrat odkaz pro položku
Některé položky jsou při svém vzniku propojeny s jinými položkami. Například zobrazení sestavy
je propojeno se sestavou a sestava nebo agent je propojen s balíkem. Metriky jsou propojeny s
balíky metrik.
Odkaz pro položku můžete změnit. Pokud je například sestava odstraněna, můžete vytvořit odkaz
z přidruženého zobrazení sestavy na jinou sestavu. Po změně odkazu zobrazení sestavy zohledňuje
obsah nové sestavy.
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Vyberte odkaz, který je pro položku vhodný. Například balík, na který odkazuje sestava, musí
obsahovat platný model, aby sestava byla spuštěna správně.
Není-li odkaz přidružený k položce k dispozici, je zobrazen text Nedostupný. Text Nedostupný je
zobrazen například při odstranění balíku, na který odkazuje sestava.
Pro položku, pro kterou se pokoušíte vybrat odkaz, musíte mít oprávnění k zápisu. Také musíte
mít oprávnění k zápisu a procházení pro aktuální složku.

Postup
1. Vyhledejte v IBM® Cognos® Connection požadovanou položku a klepněte na tlačítko Nastavit
vlastnosti

.

2. Klepněte na kartu Obecné a najděte aktuální odkaz pro položku.
Například v případě sestavy se podívejte do části Balík. V případě zobrazení sestavy se podívejte
do části Zdrojová sestava.
3. Klepněte na odkaz.
Například v případě sestavy klepněte na Odkaz na balík. V případě zobrazení sestavy klepněte
na Odkaz na sestavu.
4. Vyberte novou položku, na níž má daná položka odkazovat, a klepněte na OK.

Odstranit položku
Odstraněním položky ji natrvalo odeberete z portálu a bude odstraněno její ID. Můžete se rozhodnout
odstranit položku například proto, že je zastaralá nebo již nesplňuje vaše požadavky.
Odstraněním zdrojové položky pro zástupce je odebrána pouze zdrojová položka. Položky zástupce
zůstanou zachovány, ale je u nich zobrazena ikona Neplatný odkaz

a nejsou dostupné.

Odstraněním zástupce nebo zobrazení agenta či sestavy je odebrána pouze zvolená položka, nikoli
zdrojová položka. Odkazy z jiných položek již nadále nefungují.
Pro položku, kterou se pokoušíte odstranit, musíte mít oprávnění k zápisu nebo oprávnění nastavit
zásadu. Také musíte mít oprávnění k zápisu a procházení pro aktuální složku.

Postup
1. Zaškrtněte v IBM® Cognos® Connection políčka vedle položky nebo položek, které chcete
odstranit.
2. Klepněte na tlačítko Odstranit
Zobrazí se pole pro potvrzení.
3. Klepněte na OK.
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Určit pořadí položek
Můžete určit pořadí složek a položek v portálu. Můžete se rozhodnout uspořádat položky dle úrovně
využití a umístit denně používané položky na začátek seznamu.
Při výchozím nastavení jsou existující položky řazeny abecedně. Položky přidané po stanovení
způsobu řazení jsou zobrazeny na konci seznamu.
Chcete-li určit způsob řazení položek, musíte mít oprávnění ke čtení a k zápisu pro všechny položky
ve složce a oprávnění ke čtení a k procházení pro složku, která dané položky obsahuje.

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection klepněte na požadovanou kartu.
2. Klepněte na tlačítko Pořadí

v panelu nástrojů.

3. Vyberte položky v seznamu Zobrazit ve výchozím pořadí a klepnutím na tlačítko šipky vpravo
je přesuňte do seznamu Nejprve zobrazit.
Poznámka: Pořadí složek a položek určujete nezávisle.
4. Klepnutím na odkazy Nahoru, Dolů, Na začátek a Na konec přesunete složky a položky v
rámci seznamu.
5. Klepněte na OK.

Vytvořit složku
Položky můžete uspořádat do složek. Logicky označené a uspořádané složky usnadňují vyhledávání
sestav. Chtěli byste například vytvořit složky v Mých složkách nebo Veřejných složkách, abyste
lépe uspořádali své položky.
Složky můžete vytvářet v následujících umístěních:
●

Veřejné složky
Položky, které jsou umístěny ve Veřejných složkách, může prohlížet mnoho uživatelů, které
zajímají. Když je fokus na kartě Veřejné složky, obsah je seskupen dle balíků nebo složek. Každý
balík obsahuje jeden model a všechny související položky, jako jsou např. složky, sestavy, úkoly,
zobrazení sestav, agenty, metriky, odkazy URL a zástupci.

●

Moje složky
Osobní složky vytváříte a používáte k uspořádání položek dle vlastních předvoleb. Moje složky
jsou dostupné pouze vám, a to po přihlášení.

Abyste mohli ve složce vytvářet položky, musíte k ní mít přístup k zápisu.

Tipy
●

Chcete-li zobrazit úplný seznam akcí, které lze s položkou provést, klepněte na Další.
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●

Chcete-li změnit obecné vlastnosti, výchozí hodnoty, oprávnění a vlastnosti úkolu pro položku,
klepněte na Nastavit vlastnosti

. Některé vlastnosti nejsou u všech typů položek k dispozici.

Postup
1. Přejděte v IBM® Cognos® Connection do umístění pro novou složku.
2. Klepněte na tlačítko Nová složka

v panelu nástrojů.

3. Do pole Název zadejte název nové složky.
4. Chcete-li, můžete do polí Popis a Tip na obrazovce zadat popis položky.
Popis se zobrazí v portálu, když nastavíte předvolby pro použití zobrazení detailů (str. 329). Tip
na obrazovce, který je omezen na 100 znaků, se zobrazí, když nad ikonou dané položky v
portálu zastavíte ukazatel myši.
5. Pokud nechcete použít cílovou složku zobrazenou v části Umístění, vyberte jiné umístění:
●

Klepněte na Vybrat jinou složku, vyberte cílovou složku a klepněte na OK. Je-li pole složky
prázdné, vraťte se pomocí cesty v horní části dialogového okna o jednu úroveň složky zpět.

●

Jako umístění klepněte na volbu Vybrat Moje složky.

6. Klepněte na Dokončit.
Nová složka má stejná oprávnění jako nadřízená složka. Informace o změnách přístupových
oprávnění viz "Přístupová oprávnění a přihlašovací údaje" (str. 275).

Určit alternativní ikonu pro položku
Standardní ikony, které se v portálu zobrazují vedle položek, usnadňují identifikaci třídy, do které
daná položka náleží. Chcete-li usnadnit identifikaci položky umístěné mezi jinými podobnými
položkami, můžete nahradit standardní ikonu alternativní ikonou.
Když určujete alternativní ikonu, použijte rozlišení 16 x 16 pixelů, abyste zajistili, že ikona bude v
portálu správně zarovnána a umístěna.
Přizpůsobení, jako jsou např. alternativní ikony, nejsou automaticky udržována. V důsledku toho
musejí být alternativní ikony při upgradu přeneseny ručně.

Postup
1. Vyhledejte v IBM® Cognos® Connection požadovanou položku a klepněte na tlačítko Nastavit
vlastnosti.
2. Klepněte na kartu Obecné a vedle označení Ikona klepněte na Upravit.
3. Klepněte na Zadat ikonu a do editačního pole zadejte název obrázku, například mojeikona.gif.
Obrázek musí existovat ve složce umístění_c10/webcontent/ps/portal/images.
4. Klepněte na OK.
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Kdykoli se v portálu zobrazí příslušná položka, zobrazí se namísto standardní ikony ikona
alternativní.

Hledat položku
Můžete hledat položky, jejichž název, popis nebo oboje se shodují s řetězcem zadaným jako
vyhledávací kritérium. Při hledání je ignorováno psaní velkých a malých písmen.
Následující tabulka ukazuje příklady vyhledávacích kritérií a výsledků hledání.

Metoda

Vyhledávací kritéria

Výsledky

Obsahuje přesně stanovený řetězec Sestava 1

"Sestava 1", "Sestava 100", "Kopie
Sestavy 1"

Začíná na přesně stanovený řetězec sestava

"sestava 1", "Sestava 100"

Shoduje se s přesně stanoveným
řetězcem

"Sestava", "sestava"

Sestava

Ve výsledcích hledání jsou obsaženy položky, pro která máte přístupová oprávnění.
Informace o vícejazyčných hledáních viz "Vyhledání položky ve více jazycích" (str. 328).

Postup
1. Přejděte do nejvýše umístěné složky, kterou chcete zahrnout do hledání.
Tip: Zvýšit nebo snížit počet složek, které mají být zahrnuty do hledání, můžete změnou
parametru Rozsah při zadávání vyhledávacích kritérií.
2. Z položky Možnosti hledání určete používanou možnost hledání. K dispozici jsou následující
možnosti:
●

Fulltext a všechna pole

●

Pole názvu

●

Pole popisu

●

Pole názvu nebo popisu

3. Klepněte na tlačítko Hledat

v panelu nástrojů.

4. Do pole hledání zadejte slovní spojení, které chcete vyhledat.
5. Klepněte na Rozšířené.
6. Zvolte typ shody mezi hledaným řetězcem a výsledky:
●

Chcete-li vrátit položky, jejichž název nebo popis obsahuje hledaný řetězec, klepněte na
Obsahuje přesně stanovený řetězec.
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●

Chcete-li vrátit položky, jejichž název nebo popis začíná hledaným řetězcem, klepněte na
Začíná na přesně stanovený řetězec.

●

Chcete-li vrátit položky, jejichž název nebo popis přesně odpovídá hledanému řetězci,
klepněte na Shoduje se s přesně stanoveným řetězcem.

Poznámka: Tyto možnosti jsou k dispozici pouze pro možnosti hledání: Pole názvu, Pole názvu
nebo popisu nebo Pole popisu.
7. V poli Typ klepněte na typ položky, kterou chcete hledat.
Tip: Chcete-li ve vybraném umístění vyhledat všechny zástupce, klepněte na Zástupci.
8. V poli Změněno klepněte na datum poslední změny položky.
Chcete-li například hledat položky, které byly aktualizovány minulý týden, klepněte na V
posledním týdnu.
Poznámka: Tato volba je k dispozici pouze v prostoru jmen Cognos® .
9. V poli Rozsah klepněte na složky, které chcete do hledání zahrnout.
10. Klepněte na tlačítko Hledat

.

Položky, které odpovídají vyhledávacím kritériím a pro které máte oprávnění k zobrazení, se
zobrazí ve spodní části obrazovky pod Výsledky.
Tip: Chcete-li položku otevřít, klepněte na její odkaz.

Vyhledání položky ve více jazycích
Národní prostředí uživatele nastaví výchozí jazyk pro hledání. Toto nastavení lze přizpůsobit změnou
možnosti Jazyk obsahu na stránce Nastavit předvolby v části Moje předvolby. Má-li Jazyk obsahu
hodnotu Angličtina, budou výsledky hledání dodány v angličtině. Informace o vyhledávání položky
viz "Hledat položku" (str. 327).
Při provádění hledání lze použít hledaný termín v jiném jazyce než v tom, který je určen nastavením
Jazyk obsahu. Pro hledání ve více jazycích použijte následující syntaxi:
<search_term> +language: <locale>

Příklad: ventes +language: fr
Ačkoli lze hledat v různých jazycích, výsledky hledání budou obdrženy pouze v případě, že index
hledání podporuje daný jazyk. Podporované jazyky jsou určeny administrátorem.
Informace o určování národních prostředí dostupných pro hledání viz "Omezení indexu podle
jazyka" (str. 500).

Postup
1. Klepněte na tlačítko Hledat

v panelu nástrojů.

2. Do pole hledání zadejte slovní spojení, které chcete vyhledat. Použijte následující syntaxi:
<search_term> +language: <locale>
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Hledání vrátí seznam položek.

Přizpůsobit portál
Zobrazení dat v IBM® Cognos® Connection si můžete přizpůsobit změnou předvoleb. Můžete
například nastavit jazyk produktu a preferovaný formát výstupu sestav.
Změny se projeví okamžitě v aktuální relaci. Předvolby jsou uloženy a použity v dalších relacích,
pokud je nezměníte.
Můžete změnit následující nastavení:

Obecné

Popis

Počet položek v
zobrazení seznamu

Maximální počet řádků, které se zobrazí v seznamu, než bude nutné použít
posuvníky. Toto se týká řádků, u kterých je povoleno posouvání.

Oddělovače v
zobrazení seznamu

Metoda oddělování položek v seznamech ve Veřejných složkách a v Mých
složkách.
Zvolte možnost 'bez oddělovače', 'čáry mřížky' nebo 'alternující pozadí'.
Toto nastavení bude použito u všech seznamů kromě seznamu verzí výstupu.
Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud používáte webový
prohlížeč Microsoft® Internet Explorer nebo Firefox.

Styl

Jednotný vzhled uplatněný pro všechny komponenty softwaru IBM Cognos.
Můžete zvolit ze stylů, které máte k dispozici.

Zobrazit skryté
položky

Použijte toto nastavení k zobrazení nebo odebrání skrytých položek z vašeho
zobrazení v IBM Cognos Connection.
Pokud toto políčko zaškrtnete, skryté položky zůstanou viditelné, ale jejich
ikony budou vybledlé.
Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, skryté položky z vašeho zobrazení
zmizí. Například skryté balíky nejsou vidět v IBM Cognos Connection a v
přidružených studiích.
Abyste toto nastavení viděli, musí vám administrátor udělit přístup k funkci
Skrýt položky.

Výchozí zobrazení

Rozhodnutí, zda při výchozím nastavení použít zobrazení seznamu nebo
zobrazení detailů. Zobrazení seznamu zobrazuje název, datum úpravy a
akce. Zobrazení detailů zobrazuje název, popis, datum úpravy a možné
akce.
Zobrazení detailů funguje v IBM Cognos Connection pouze ve Veřejných
složkách a v Mých složkách. V ostatních komponentách je použito zobrazení
seznamu.
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Obecné

Popis

Počet sloupců v
zobrazení detailů

Maximální počet sloupců na řádek pro zobrazení detailů.

Formát sestavy

Preferovaný formát zobrazení sestavy. Zvolte HTML, PDF, Text s
oddělovači (CSV), tabulkový software Microsoft Excel nebo XML.

Zobrazit souhrn
možností spuštění

Tato volba slouží k zobrazení souhrnu možností spuštění, pokud není
sestava spuštěna interaktivně.

Při spuštění zobrazit Tato volba slouží k zobrazení nebo skrytí uvítací stránky při zahájení relace.
uvítací stránku
Aktivovat podporu
usnadnění pro
sestavy, které
spouštím či plánuji

Možnost pro generování přístupného výstupu sestavy, kdykoli spouštím či
plánuji sestavu.

Jazyk produktu

Jazyk použitý v uživatelském rozhraní IBM Cognos. Je použit ve všech
komponentách IBM Cognos, např. IBM Cognos Connection, IBM Cognos
Viewer a Report Studio.

Jazyk obsahu

Jazyk použitý k zobrazování a tvorbě obsahu v softwaru IBM Cognos,
např. názvů a popisů položek nebo dat v sestavách.

Časové pásmo

Použité časové pásmo. Vyberte výchozí časové pásmo serveru nastavené
administrátorem. Další informace viz příručka Installation and
Configuration Guide. Nebo můžete vybrat jiné časové pásmo.

Osobní nastavení se zobrazí, pokud máte pro svůj účet práva ke čtení.

Osobní

Popis

Primární
přihlášení

Prostor jmen a pověření, která jste použili při přihlášení k softwaru IBM Cognos.
Zobrazuje rovněž jméno, příjmení a e-mailovou adresu, pokud byly tyto údaje
definovány.

Sekundární
přihlášení

Seznam sekundárních přihlášení.
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Osobní

Popis

Výstrahy

Použijte k zadání e-mailové adresy pro výstrahy.
Když služba doručení zpracovává seznam výstrah, použije k upozornění daného
uživatele e-mailovou adresu zadanou v poli E-mail. Pokud není zadána žádná
e-mailová adresa, bude použita e-mailová adresa zadaná v části Primární
přihlášení.

Pověření

Oprávnění jiných uživatelů, skupin a rolí spouštět položky za použití pověření.
Klepněte na Obnovit pověření po změně hesla nebo tehdy, pokud jste přihlášeni
do více prostorů jmen a chcete se ujistit, že jsou dostupná všechna pověření.

Skupiny a role

Seznam skupin a rolí přiřazených k vašemu primárnímu a sekundárnímu
přihlášení.

Funkce

Seznam zabezpečených funkcí a vlastností, které můžete používat na základě
primárního a sekundárního přihlášení. Informace o vytvoření důvěryhodných
pověření viz "Důvěryhodná pověření" (str. 280).

Nastavení karet portálu se zobrazí, pokud máte pro svůj účet práva ke čtení.

Karty portálu Popis
Seznam položek Znázorňuje karty, včetně Veřejných složek a Mých složek, ve vašem prostředí
IBM Cognos Connection.
Přidat

Použijte k přidání karty na konkrétní stránku v IBM Cognos Connection.
Každá karta znázorňuje Veřejné složky, Moje složky nebo stránku.

Odebrat

Použijte k odebrání karty z IBM Cognos Connection.

Změnit pořadí

Použijte ke změně pořadí karet v IBM Cognos Connection.

Postup
1. V IBM Cognos Connection klepněte na Možnosti Mojí oblasti, Moje předvolby a na
požadovanou kartu.
2. Zvolte požadovaná nastavení.
3. Klepněte na OK.
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Moje sledované položky
Používejte oblast portálu Moje sledované položky k zobrazování (str. 332) a správě sledovaných
položek z jednoho místa. Sledované položky obsahují seznamy výstrah a pravidla sledování, které
usnadňují monitorování obchodních událostí, jež jsou pro vás důležité.
Karta Výstrahy zobrazuje seznamy výstrah, do kterých jste zařazeni. Použijte tuto kartu k odebrání
sebe sama ze seznamu výstrah pro sestavu nebo agent.
Karta Pravidla zobrazuje pravidla sledování, která jste vytvořili v uloženém výstupu sestavy ve
formátu HTML. Použijte tuto kartu k
●

úpravě pravidla sledování(str. 333)

●

aktivaci nebo deaktivaci pravidla sledování. Informace viz "Deaktivovat položku" (str. 321).

●

uspořádání pravidel sledování ve složkách. Informace naleznete v části "Vytvořit
složku" (str. 325).

●

odstranění pravidla sledování. Informace viz "Odstranit položku" (str. 324).

●

úpravě vlastností stránky Moje sledované položky. Informace viz "Úpravy stránky" (str. 338).

Můžete rovněž přidat sami sebe do seznam výstrah pro sestavu (str. 443), přidat sami sebe do seznamu
výstrah pro agent (str. 466) a vytvořit pravidlo sledování pro sestavu (str. 445).
Vlastník sestavy musí uživatelům sestavy umožnit přijímat upozornění a vytvářet pravidla sledování
pro sestavu.

Zobrazit sledované položky
Chcete-li zobrazit seznamy výstrah, do kterých jste zařazeni, a pravidla sledování, která jste vytvořili,
použijte oblast portálu Moje sledované položky.
Můžete rovněž odebrat sami sebe ze seznamu výstrah (str. 332) a upravit pravidlo sledování (str. 333).

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Možnosti Mojí oblasti

,

Moje sledované položky.
2. Chcete-li zobrazit seznamy výstrah, klepněte na Výstrahy.
3. Chcete-li zobrazit pravidla sledování, klepněte na Pravidla.

Odebrat sebe sama ze seznamu výstrah
Chcete-li odebrat sami sebe ze seznamu výstrah pro sestavu nebo agent, použijte oblast portálu
Moje sledované položky.
Pokud jste přidáni do seznamu výstrah, obdržíte e-mailové oznámení při uložení dané sestavy nebo
sestavy přidružené k úloze agenta. Po odebrání sebe sama ze seznamu výstrah již nebudete
upozorňováni.
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Tip: Sami sebe můžete odebrat ze seznamu výstrah pro sestavu (nebo se do něj přidat) rovněž pomocí
karty Sestava na stránce Nastavit vlastnosti(str. 443). V případě agenta můžete použít kartu Agenty
na stránce Nastavit vlastnosti(str. 466).

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Možnosti Mojí oblasti

,

Moje sledované položky.
2. Klepněte na kartu Výstrahy a ve sloupci Zdroj klepněte na seznam výstrah, který chcete odebrat.
Můžete vybrat více seznamů výstrah.
3. Klepněte na tlačítko Odebrat mě ze seznamu výstrah.
4. Klepněte na tlačítko Obnovit.
Povšimněte si, že ze sloupce Zdroj byl odebrán seznam výstrah.

Upravit pravidlo sledování
Po vytvoření pravidel sledování v uloženém výstupu sestavy ve formátu HTML můžete tato pravidla
upravit v oblasti portálu Moje sledované položky. Můžete například změnit obecné vlastnosti, jako
je název, jazyk a popis. Můžete také upravit vlastnosti, jako je podmíněný výraz pro pravidlo,
položky, na něž se pravidlo vztahuje, nebo typ výstrahy.
Informace o vytvoření pravidla sledování viz "Pravidla sledování v uložených sestavách" (str. 444).
Chcete-li v IBM® Cognos® Connection upravit pravidlo sledování, musíte mít oprávnění ke čtení a
k zápisu pro stránku Moje sledované položky.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Možnosti Mojí oblasti
a na Moje sledované položky.
2. Klepněte na kartu Pravidla a ve sloupci Akce klepněte u pravidla sledování, které chcete upravit,
na tlačítko Nastavit vlastnosti.
3. Kartu Obecné na stránce Nastavit vlastnosti používejte ke změně vlastností pravidla sledování,
jako je například název, jazyk nebo popis.
4. Klepněte na kartu Pravidla, chcete-li upravit vlastnosti pravidel, např. podmíněný výraz pro
pravidlo, položky, na něž se pravidlo vztahuje, nebo typ výstrahy.
Další informace o vlastnostech pravidel viz "Pravidla sledování v uložených sestavách" (str. 444).
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Panely dashboard lze vytvářet v IBM® Cognos® Connection pomocí stránek a portletů. Panely
dashboard lze také vytvářet v aplikaci IBM Cognos Business Insight, ke které můžete přistupovat
v IBM Cognos Connection. Tento oddíl obsahuje informace o panelech dashboard, které používají
stránky a portlety. Informace o aplikaci IBM Cognos Business Insight viz "IBM Cognos Business
Insight" (str. 352).
Stránky a řídicí panely IBM Cognos Connection poskytují rychlý přístup k informacím business
intelligence a správy výkonnosti IBM Cognos, jako jsou například sestavy, metriky a nové položky.
Tyto informace se týkají specifických uživatelů nebo obchodních cílů a lze je snadno monitorovat.
Řídicí panely jsou stránky s rozšířenou funkčností. Informace jsou zobrazeny na několika kartách,
které usnadňují navigaci. Každá karta může obsahovat jiný segment informací. K řídicímu panelu
lze přistupovat jako k samostatné aplikaci prostřednictvím odkazu URL. Vybrané stránky řídicího
panelu mohou uživatelé vytisknout.
Obsah stránek a řídicích panelů je poskytován portlety Cognos nebo jinými podporovanými portlety.
Každý portlet je nezávislou aplikací, která na stránku přidává různý obsah a funkčnost, například
schopnost procházet složkami a položkami, zobrazit sestavy a metriky a zahrnout uživatelský text
a obrázky nebo odkazy na jiné webové stránky.
Na své stránky můžete přidávat různé typy informací a můžete je uspořádat podle svých potřeb.
Můžete například chtít vidět určité sestavy a metriky systému IBM Cognos nebo odkazy na své
oblíbené webové stránky.
Následující tabulka uvádí typy obsahu, který lze přidat na stránku IBM Cognos Connection a
portlety, které tento obsah poskytují.

Obsah stránky

Portlet

Skupina portletů

Procházení složkami, sestavami a dalšími
položkami systému IBM Cognos

IBM Cognos Navigator Obsah IBM Cognos

Hledání sestav a dalších položek systému IBM
Cognos

IBM Cognos Search

Zobrazení sestav a dalších položek systému IBM IBM Cognos Viewer
Cognos a interakce s nimi
Zobrazení různých typů metrik výkonnosti,
například metrik, které chcete podrobně
monitorovat, nebo metrik, za které jste přímo
zodpovědni, a interakce s nimi

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

Seznam metrik IBM
Cognos

IBM Cognos Metric
Studio

335

Kapitola 19: Stránky a řídicí panely

Obsah stránky

Portlet

Skupina portletů

Přidání grafu historie metriky, který znázorňuje Graf historie IBM
historickou výkonnost metriky
Cognos
Zobrazení diagramu dopadů přidruženého k
metrice

Diagram dopadů IBM
Cognos

Zobrazení uživatelského diagramu přidruženého Uživatelský diagram
k záznamu s vyhodnocením
IBM Cognos
Zobrazení uživatelských aplikací vytvořených IBM Cognos Extended Portlet IBM Cognos
pomocí sady IBM Cognos Software Development Applications
Extended Applications
Kit a interakce s nimi
Registrace a zobrazení aktivních odkazů na jiné Prohlížeč záložek
webové stránky

IBM Cognos Utility

Přidání a zobrazení uživatelských obrázků, jako Prohlížeč obrázků
jsou logotypy
Vložení libovolné jiné webové stránky

Prohlížeč HTML

Přidání a zobrazení obsahu informačního kanálu Prohlížeč RSS
RSS (Real Simple Syndication) určeného adresou
URL
Přidání a zobrazení uživatelských textů a obrázků Zdroj HTML
Vytvoření a zobrazení řídicího panelu s více
kartami

Vícestránkový

Řídicí panel

Přidání jiných položek na stránku než položek
Cognos

Jiné podporované
portlety

Obsah přidružený k
jiným portletům

Poznámka: Portlety jsou někdy nazývány fragmenty HTML.
Seznam stránek je uložen v mezipaměti relace IBM Cognos Connection. Každá změna stavu stránky
během aktuální relace má dopad na uživatele, kteří mají na stránku přístup. Je-li stránka například
deaktivována nebo odstraněna, nelze ji již používat a její karty jsou odstraněny nebo nefungují.
Chcete-li aktualizovat portál nejnovějšími nastaveními, použijte tlačítko Obnovit
Connection.

v IBM Cognos

Po prvním přihlášení k IBM Cognos Connection máte přístup pouze na stránky, které vám zpřístupnil
administrátor. Později můžete vytvořit vlastní stránky.
V IBM Cognos Connection můžete se stránkami provádět následující úlohy:
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●

vytvořit stránky (str. 337) a řídicí panely (str. 343)

●

upravit stránky (str. 338)

●

sdílet stránky s ostatními uživateli (str. 339)

●

změnit portlety (str. 339)

●

aktivovat komunikaci mezi portlety (str. 339)

●

přidat nebo odebrat karty portálu, změnit jejich pořadí (str. 341)

●

změnit svou domovskou stránku (str. 343)

●

přidat interakce ke stránkám a řídicím panelům (str. 346)

Další informace o portletech viz "Rozmístění portletů Cognos na jiné portály" (str. 557).

Vytvoření stránky
V IBM® Cognos® Connection lze vytvářet vlastní stránky, které seskupují různé typy informací do
jednoho zobrazení.
Stránky jsou ukládány do Veřejných složek nebo Mých složek. Chcete-li stránku sdílet s ostatními
uživateli, uložte ji do Veřejných složek.
Po vytvoření můžete stránku upravit, změnit její obsah, rozvržení a styl a nastavit přístupová
oprávnění (str. 339).
Stránky IBM Cognos Connection můžete odstranit (str. 324), máte-li požadovaná přístupová oprávnění
pro tyto stránky. Odstranění stránek může mít dopad na vaše karty portálu (str. 341).

Postup
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Nová stránka

.

2. Zadejte název a umístění stránky, případně popis a tip na obrazovce.
3. Klepněte na Další.
Zobrazí se stránka Nastavit sloupce a rozvržení.
4. Definujte rozvržení stránky zadáním počtu sloupců a nastavením jejich šířky.
Tip: Používáte-li více sloupců a jeden ze sloupců obsahuje sestavu, která je zobrazena v prohlížeči
IBM Cognos Viewer, nastavte šířku alespoň na 50 % k minimalizaci posouvání.
5. Ve sloupci, do kterého chcete přidat portlety, klepněte na Přidat.
6. Klepněte na skupinu portletů, která obsahuje požadované portlety.
7. Vyberte portlety a klepnutím na tlačítko Přidat

je přesuňte do pole Vybrané položky.

Chcete-li portlet odebrat z pole Vybrané položky, klepněte na Odebrat.
Tip: Náhled obsahu portletů lze zobrazit klepnutím na tlačítko Zobrazit tento portlet

.
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8. Klepněte na OK.
9. Opakujte kroky 5 až 8 pro každou požadovanou skupinu portletů.
10. Klepněte na OK a potom na Další.
Zobrazí se stránka Nastavit styl stránky.
11. Přizpůsobte vzhled stránky podle potřeby.
●

Můžete přidat název stránky a pokyny v jazyce produktu.
Další informace viz "Úpravy stránky" (str. 338).
Název stránky a pokyny můžete skrýt zaškrtnutím příslušného políčka.
Tip: Chcete-li změnit formátování textu, klepněte na Uživatelské. Chcete-li se vrátit k
výchozímu formátování, klepněte na Návrat k výchozím hodnotám.

●

Ohraničení portletu, záhlaví a tlačítko Upravit v záhlaví portletu můžete skrýt. Zbavíte tak
stránku nepřehlednosti a dodáte jí jednotný vzhled.

12. Klepněte na Další.
13. Chcete-li stránku přidat do panelu karet portálu, zaškrtněte možnost Přidat tuto stránku ke
kartám portálu. Chcete-li stránku zobrazit, zaškrtněte možnost Zobrazit stránku.
14. Klepněte na Dokončit.

Úpravy stránky
Obsah stránky, její rozvržení a styl a přístupová oprávnění lze měnit. Můžete například zobrazit
jinou sestavu nebo změnit seznam uživatelů, kteří mají ke stránce přístup.

Název stránky a pokyny
Při vytváření stránky můžete zadat název stránky a pokyny pouze v jazyce produktu, který právě
používáte. Používáte-li např. francouzskou verzi softwaru IBM® Cognos®, můžete název stránky a
pokyny zadat pouze ve francouzštině. Po vytvoření stránky můžete přidat název stránky pro jiné
jazykové verze úpravou vlastností stránky na kartě Styl stránky.

Postup
1. Přejděte na stránku, kterou chcete upravit.
2. Klepněte na tlačítko Upravit stránku

.

Tip: Stránku lze také vyhledat v IBM Cognos Connection a klepnout na tlačítko Nastavit
vlastnosti.
3. Změňte vlastnosti stránky podle potřeby.
Další informace o změnách obsahu, rozvržení a stylu stránky viz "Vytvoření stránky" (str. 337).
Další informace o nastavení přístupových oprávnění stránky viz "Sdílení stránky" (str. 339).
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Sdílení stránky
Stránku můžete sdílet s jinými uživateli, pokud jim udělíte přístupová oprávnění pro tuto stránku.
Tato oprávnění lze nastavit tak, aby ostatní uživatelé mohli stránku buď pouze zobrazit, nebo ji
také měnit.
Zobrazení stránky jiným uživatelem vyžaduje oprávnění k procházení a provádění stránky a
oprávnění k provádění portletů stránky. Změny stránky jiným uživatelem vyžadují také oprávnění
k zápisu.

Postup
1. Pokud jste stránku nevytvářeli ve Veřejných složkách, zkopírujte ji do tohoto umístění ze svých
osobních složek (str. 319).
2. Zadejte uživatele, skupiny a role, kterým chcete pro tuto stránku udělit oprávnění ke čtení,
procházení, provádění nebo zápisu.
Další informace viz "Přístupová oprávnění a přihlašovací údaje" (str. 275).

Úprava portletu
Portlety dodávají stránkám různé typy informací. Obsah instance portletu na stránce můžete měnit,
pokud máte pro stránku požadovaná přístupová oprávnění (str. 339). Uživatelská nastavení zůstanou
zachována i v případě, že administrátor portlet resetuje. Ostatním uživatelům, kteří mají přístup
na stránku, která tuto instanci portletu obsahuje, se zobrazí provedené změny. Portlet ale nelze
konfigurovat, pokud jej uzamkne administrátor.
Konfigurovatelné vlastnosti pro portlety Cognos® se liší. Další informace získáte klepnutím na
tlačítko Nápověda v záhlaví portletu.

Postup
1. Přejděte na stránku, která portlet obsahuje.
2. Klepněte na tlačítko Upravit

v záhlaví portletu.

3. Vlastnosti upravte podle potřeby.
Tip: Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení, klepněte na tlačítko Reset.
4. Klepněte na OK.

Aktivace komunikace mezi portlety Cognos
Můžete aktivovat komunikaci mezi portlety, a umožnit tak vzájemnou spolupráci portletů. Této
funkčnosti můžete využít například v případě, že chcete procházet publikovanými sestavami IBM®
Cognos® a vybrané sestavy chcete zobrazit na téže stránce.
Tuto funkčnost lze používat pouze pro portlety Cognos. Funguje mezi portlety různých skupin.
Např. portlet Seznam metrik IBM Cognos může komunikovat s portletem IBM Cognos Viewer.

Příručka administrace a zabezpečení 339

Kapitola 19: Stránky a řídicí panely
Jeden z portletů je cílový portlet a ostatní portlety jsou zdrojové portlety. Výsledek akcí ve zdrojových
portletech je zobrazen v přidružených cílových portletech.
Portlety mohou mezi sebou komunikovat, i když jsou na různých stránkách.
Komunikaci lze aktivovat mezi následujícími zdrojovými a cílovými portlety.

Zdrojový portlet

Cílový portlet

IBM Cognos Navigator

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Search

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

Seznam metrik IBM Cognos

IBM Cognos Viewer
Graf historie IBM Cognos
Diagram dopadů IBM Cognos

Diagram dopadů IBM Cognos

IBM Cognos Viewer
Graf historie IBM Cognos

Uživatelský diagram IBM Cognos IBM Cognos Viewer
Seznam metrik IBM Cognos
Graf historie IBM Cognos
Prohlížeč záložek

Prohlížeč HTML

Prohlížeč obrázků

Prohlížeč HTML

Prohlížeč RSS

Prohlížeč HTML

Chcete-li tuto funkci aktivovat, zadejte název kanálu v cílovém portletu a odkaz na tento název v
přidružených zdrojových portletech.
Další informace o portletech Cognos viz "Rozmístění portletů Cognos na jiné portály" (str. 557).

Postup
1. Přejděte na stránku nebo do řídicího panelu s portlety, mezi kterými chcete komunikaci aktivovat.
2. Klepněte na tlačítko Upravit

v záhlaví portletu.

3. Zadejte název vlastnosti kanálu.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Příklady platných názvů: Cognos, Cognos_Portlets, CognosPortlets.
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Poznámka: Pole, do kterých zadáváte název kanálu, mají v různých portletech jiné popisky.
Příklad: Kanál, Portlety používající kanál a V cílovém portletu.
4. Klepněte na OK.
5. Opakujte tyto postup pro každý portlet, který chcete vysílat na stejném kanálu.
Zkontrolujte, zda jste zadali stejný název kanálu.

Karty portálu
Karty v IBM® Cognos® Connection slouží pro snadný a rychlý přístup k důležitým stránkám.
Karty znázorňují:
●

Veřejné složky

●

Moje složky

●

stránky a řídicí panely

Výchozí nastavení karet pro uživatele zadává administrátor. Chcete-li IBM Cognos Connection
přizpůsobit, můžete přidávat (str. 341) a odebírat (str. 342) karty nebo měnit jejich pořadí (str. 343).
Tyto změny nemají žádný dopad na ostatní uživatele.
Odstraníte-li stránku, bude karta přidružená k této stránce automaticky odebrána. Na vaše stránky
mohou mít dopad změny přidružených stránek provedené jinými uživateli, kteří mají na tyto stránky
přístup. Je-li například v průběhu aktuální relace stránka odstraněna, není již její karta funkční a
klepnete-li na ni, může se zobrazit chybová zpráva. Chcete-li zobrazit nejnovější nastavení karet, v
IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Obnovit

.

Poznámka: Je-li počet karet příliš velký, je automaticky přidán posuvník.

Přidání karty
V IBM® Cognos® Connection lze přidat kartu pro novou či stávající stránku a tím k ní získat rychlejší
přístup.
Můžete také přidat karty Veřejné složky nebo Moje složky, pokud nejsou v panelu karet k dispozici.
Pro každou složku nebo stránku může existovat pouze jedna karta.
K dispozici je několik různých metod přidávání karet. Zvolte metodu, kterou lze použít v aktuálním
zobrazení.

Postup při použití Mých předvoleb
1. Klepněte na tlačítko Moje oblast

, Moje předvolby a pak na kartu Karty portálu.

Zobrazí se seznam vašich aktuálních karet.
2. Klepněte na Přidat.
3. V seznamu dostupných stránek vyberte požadovanou stránku.
Můžete vybrat i více stránek.
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4. Pomocí tlačítka šipky vpravo

přesuňte stránku do pole Vybrané položky.

5. Klepněte na OK.
Karta pro danou stránku se zobrazí v portálu.
6. Klepnutím na OK zavřete Moje předvolby.

Postup při použití nabídky Karta
1. Z nabídky Karta

na levé straně panelu karet klepněte na příkaz Přidat karty.

2. V seznamu dostupných stránek vyberte požadovanou stránku.
Můžete vybrat i více stránek.
3. Pomocí tlačítka se šipkou doprava přesuňte stránku do pole Vybrané stránky.
4. Klepněte na OK.
Karta pro danou stránku se zobrazí v portálu.

Postup při použití tlačítka Přidat
1. V seznamu dostupných stránek vyhledejte požadovanou stránku.
2. Ve sloupci Akce klepněte na přidružené tlačítko Přidat

.

Karta pro danou stránku se zobrazí v portálu.

Odstranění karty
V případě potřeby můžete kartu odstranit.
Odstraníte-li stránku, která má kartu, je automaticky odebrána i karta. Odstraníte-li kartu stránky,
nebude stránka odstraněna.
Můžete odstranit i karty Veřejné složky a Moje složky a zase je v případě potřeby přidat (str. 341).
Odstraněním těchto karet neodstraníte Veřejné složky a Moje složky z aplikace Content Manager.

Postup při použití Mých předvoleb
1. Klepněte na tlačítko Moje oblast

, Moje předvolby a pak na kartu Karty portálu.

Zobrazí se seznam vašich aktuálních karet.
2. Zaškrtněte kartu, kterou chcete odebrat a klepněte na možnost Odebrat tuto kartu.
Můžete vybrat i více karet.
3. Klepněte na OK.
Karta je odstraněna z panelu karet.

Postup při použití nabídky Karta
1. Klepněte na kartu v panelu nabídek, kterou chcete odebrat.
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2. V nabídce Karta

na levé straně panelu karet klepněte na příkaz Odebrat tuto kartu portálu.

3. Zkontrolujte v poli zprávy, zda odstraňujete správnou kartu, a klepněte na OK.
Karta je odstraněna z panelu karet.

Změna pořadí karet
Pořadí karet můžete změnit tak, aby byly uspořádány podle vašich potřeb.

Postup při použití Mých předvoleb
1. Klepněte na tlačítko Moje oblast

, Moje předvolby a pak na kartu Karty portálu.

Zobrazí se seznam vašich aktuálních karet.
2. Klepněte na Změnit pořadí.
3. Přesouvejte karty v okně Karty nahoru a dolů podle potřeby.
4. Klepněte na OK.
Karty se zobrazí v novém pořadí.
5. Klepnutím na OK zavřete Moje předvolby.

Postup při použití nabídky Karta
1. V nabídce Karta

na levé straně panelu karet klepněte na příkaz Změnit pořadí karet.

Zobrazí se seznam vašich aktuálních karet.
2. Přesouvejte karty nahoru a dolů pomocí příslušných tlačítek.
3. Klepněte na OK.
Karty se zobrazí v novém pořadí.

Změna domovské stránky
Jako domovskou stránku lze zvolit kteroukoli stránku IBM® Cognos® Business Intelligence.

Postup
1. Přejděte na stránku, kterou chcete nastavit jako svou novou domovskou stránku.
2. Klepněte na šipku vedle ikony Domů

a pak na Nastavit jako domovskou stránku.

Vytvoření řídicího panelu s více kartami
Řídicí panel je vizuální zobrazení většiny důležitých informací, které uživatel potřebuje. Tyto
informace jsou sloučeny do jedné obrazovky a jsou přehledně uspořádány, takže je lze snadno
monitorovat.
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Různé segmenty informací jsou zobrazeny na různých kartách. Chcete-li vytvořit řídicí panel, sestavte
různé segmenty informací do jednoho zobrazení pomocí portletu Vícestránkový (str. 335). Tento
portlet je propojen se zdrojovou složkou, která obsahuje položky zobrazené v řídicím panelu jako
karty. Karty můžete měnit přidáním přidružených položek do zdrojové složky nebo jejich odstraněním
z této složky.
Mezi položky, které lze použít jako karty v řídicím panelu, patří:
●

Složky a zástupci složek.
Pomocí složek lze vytvořit druhou úroveň karet.

●

Balíky a zástupci balíků.
Pomocí balíků lze vytvořit druhou úroveň karet.

●

Sestavy a zástupci sestav.
Použijte pro zobrazení nebo spuštění sestavy produktu Report Studio.

●

Zobrazení sestavy a zástupci zobrazení sestavy.
Použijte pro zobrazení nebo spuštění sestavy produktu Report Studio.

●

Dotazy a zástupci dotazů.
Použijte pro zobrazení nebo spuštění sestavy aplikace Query Studio.

●

Analýza a zástupci analýzy.
Použijte pro zobrazení nebo spuštění sestavy aplikace Analysis Studio.

●

Stránky a zástupci stránek.
Použijte pro přidání stránky nebo řídicího panelu.

●

Odkazy URL a zástupci odkazů URL.
Použijte pro integraci jiné webové stránky.

●

Sestavy PowerPlay.
Použijte pro zobrazení nebo spuštění sestavy PowerPlay®.

●

Dokumenty Microsoft®
Použijte, chcete-li zahrnout odkaz na dokument společnosti Microsoft, jako jsou například
dokumenty aplikací Excel, PowerPoint a Word.

Obecné vlastnosti řídicích panelů jsou stejné jako vlastnosti stránek. Můžete upravit rozvržení a
styl řídicího panelu (str. 338), změnit vlastnosti portletu Vícestránkový (str. 339), nastavit přístupová
oprávnění pro řídicí panel (str. 339) a přidat jej ke kartám portálu (str. 341).

Nastavení struktury složek řídicího panelu
Než začnete vytvářet řídicí panely, měli byste nastavit hierarchii složek ve Veřejných složkách.
Pomůže vám udržovat pořádek ve zdrojích řídicího panelu. Vytvořte například složku pro všechny
řídicí panely, které chcete vytvořit. Pro každý řídicí panel potom vytvořte podsložku, která bude
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použita jako zdrojová složka pro položky, které chcete do řídicího panelu zahrnout, jako jsou
například sestavy, stránky nebo zástupci. Struktura složek může vypadat takto:
Koeno vá složka
ídicí panely
Odbyt
(1)
Marketing
Prostedky odbytu
(2)
Prostedky marketingu
Zástupce
(3)

Zástupce
Stránka
Složka

1.

Stránky Sales a Marketing jsou vícestránkové řídicí panely. Jedná se o hlavní stránky řídicího panelu, které jsou
vytvořeny pomocí portletu Vícestránkový.

2.

Složka Sales Resources je zdrojovou složkou řídicího panelu Sales a složka Marketing Resources je zdrojovou složkou
řídicího panelu Marketing.

3.

Zdrojové složky mohou obsahovat položky, jako jsou sestavy, stránky, složky, zástupci apod. Tyto položky se v
řídicím panelu zobrazí jako karty.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nová stránka

.

2. Zadejte název a vyberte umístění své stránky.
3. Klepněte na Další.
4. Na stránce Nastavit sloupce a rozvržení nastavte počet sloupců na hodnotu 1 a šířku sloupce
na hodnotu 100 %.
5. Klepněte na Přidat.
Zobrazí se skupina portletů.
6. V poli Dostupné položky klepněte na možnost Řídicí panel.
7. Vyberte portlet Vícestránkový a klepnutím na tlačítko šipky vpravo

přesuňte portlet do

pole Vybrané položky.
8. Klepněte na OK a potom na Další.
9. Na stránce Nastavit styl stránky zadejte smysluplný název stránky, vyberte libovolné ze
zbývajících vlastností a klepněte na Další.
10. Na stránce Vybrat akci můžete zaškrtnout možnost Přidat tuto stránku ke kartám portálu.
11. Klepněte na Dokončit.

Příručka administrace a zabezpečení 345

Kapitola 19: Stránky a řídicí panely
Vytvořená stránka je hlavní stránkou řídicího panelu.
12. Otevřete vytvořenou stránku.
Zobrazí se prázdný rámec portletu Vícestránkový.
13. Klepněte na tlačítko Upravit

v panelu nástrojů portletu.

Zobrazí se stránka vlastností portletu.
14. V části Složka klepněte na možnost Vybrat položku.
15. Procházejte složkami a balíky, které obsahují zdroje pro řídicí panel, jako jsou například
zástupci, stránky a záložky. Vyberte položku a klepněte na OK.
Tip: Chcete-li do řídicího panelu přidat Moje složky jako kartu, vytvořte zástupce Mých složek.
16. Zadejte další vlastnosti portletu podle potřeby. Zadejte například v části Styl zobrazení, jak
mají být karty řídicího panelu zobrazeny - vodorovně na začátku stránky, nebo svisle na levé
straně stránky.
Další informace o vlastnostech portletu viz "Vícestránkový" (str. 904).
17. Klepněte na OK.
Nyní můžete stránku řídicího panelu otevřít a zobrazit.
Tip: Ostatní uživatelé mají k panelu dashboard přístup pomocí jeho odkazu URL. Chcete-li tento
odkaz URL zobrazit, přejděte na IBM Cognos Connection, vyhledejte hlavní stránku řídicího panelu
a otevřete její stránku vlastností. Na kartě Obecné klepněte na volbu Zobrazit vyhledávací cestu,
ID a odkaz URL.

Přidání interakce ke stránkám a řídicím panelům
Stránky a řídicí panely budou mnohem efektivnější při tvorbě datových sestav a analýze dat, přidáteli k nim interakce. Jedna akce v jedné sestavě může způsobit, že se současně aktualizují jiné sestavy
a zobrazí data přidružená k této akci.
Interakce stránek mohou vylepšit následující faktory:
●

definice globálních filtrů (str. 346),

●

aktivace sdílení akcí stoupání a klesání úrovněmi (str. 351),

●

aktivace sdílení akcí přechodu (str. 351).

Definice globálních filtrů
Pomocí globálních filtrů lze řídit zobrazení jedné či více sestav na jedné stránce portálu nebo v
řídicím panelu. Globálním filtrem může být například sestava, která obsahuje pouze výzvu nebo
ovládací prvky výzev. Globální filtr umožňuje jednomu výběru spustit několik sestav najednou.
Změní-li se odpověď na výzvu, všechny související sestavy se dynamicky aktualizují tak, že zobrazují
data odpovídající této výzvě. Zadáte-li například na výzvu pro zadání země odpověď Brazílie,
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všechny související sestavy budou filtrovány tak, aby zobrazily data pro Brazílii. Použijete-li tuto
funkci v řídicím panelu, bude kontext předán všem odpovídajícím kartám.
Nastavení stránky nebo řídicího panelu s globálními filtry v následujících úlohách:
❑

Příprava sestav (str. 347).

❑

Vytvoření globálních filtrů (str. 347).

❑

Sestavení sestav na stránce (str. 348).

Příprava sestav
Než začnete stránku nebo řídicí panel s globálními filtry vytvářet, měli byste vědět, které sestavy
smíte použít, a měli byste je připravit. Tyto sestavy lze vytvořit v aplikacích Report Studio, Query
Studio a Analysis Studio.
Pro sestavy v balíku globální filtry sdílejí parametry pomocí položky modelu.

Vytvoření globálních filtrů
Globální filtr je hodnota, která je sdílena různými sestavami. Alespoň jedna ze sestav, které používáte
pro řídicí panel, by měla obsahovat výzvu nebo ovládací prvek výzvy. Sestava na výzvu k zadání
je integrována do stránky či panelu dashboard pomocí portletu IBM® Cognos® Viewer a propojena
s jinými sestavami pomocí vlastností portletu globálních filtrů. Výzvy, které jsou použity jako
globální filtry, řídí zobrazení vybraných propojených sestav. Je-li tato funkčnost implementována
do jedné stránky, řídí výzvy propojené sestavy v různých sekcích stránky.
Je-li tato stránka řídicím panelem s více kartami, mohou výzvy řídit filtrování sestav ve všech
kartách. Poznámka: u filtrování přes karty pro portlety IBM Cognos Viewer existuje omezení. Aby
mohly výzvy k zadání řídit filtrování sestav, musí portlet IBM Cognos Viewer existovat jako
sourozenec na stejné stránce jako Vícestránkový portlet.
Doporučujeme vytvářet sestavy s výzvami v aplikaci Report Studio. Bohaté prostředí úprav v tomto
studiu zajišťuje autorům přístup k mnoha různým ovládacím prvkům, jako jsou například tlačítka
Další, Opakovat dotaz a Dokončit. Tyto ovládací prvky dodávají stránkám portálu další možnosti
interakce.
Další informace o sestavování výzev k zadání a stránek výzev k zadání viz příručka IBM Cognos
Report Studio User Guide.

Použití metrik jako globálních filtrů
Metriky a prvky strategie v portletech IBM Cognos Metric Studio lze použít jako globální filtry.
Na stránce nebo v panelu dashboard s více kartami mohou portlety Seznam metrik IBM Cognos,
Diagram dopadů IBM Cognos a Uživatelský diagram IBM Cognos filtrovat parametry výzvy k
zadání pro portlet IBM Cognos Viewer. Chcete-li zobrazit sestavu přidruženou k metrice nebo
prvku strategie a nastavit komunikaci mezi portlety pomocí stejného názvu kanálu, musíte
zkonfigurovat portlet IBM Cognos Viewer (str. 339).
Jakmile uživatel klepne na název metriky v portletu Seznam metrik IBM Cognos, Diagram dopadů
IBM Cognos nebo Uživatelský diagram IBM Cognos, portlet IBM Cognos Viewer sestavu dynamicky
zaktualizuje, jsou-li parametry výzvy k zadání sestavy založeny na hodnotách metriky. Když uživatel
klepne na prvek strategie v portletu Uživatelský diagram IBM Cognos, portlet IBM Cognos Viewer
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sestavu dynamicky zaktualizuje, jsou-li parametry výzvy k zadání sestavy založeny na hodnotách
prvků strategie.
Činnost této funkčnosti vyžaduje, aby se následující parametry, které jsou na kanálu vysílány po
akci klepnutí v portletu IBM Cognos Metric Studio, shodovaly s názvy parametrů výzvy k zadání
sestavy:
●

scorecard_extid

●

scorecard_sid

●

strategy_sid

●

metric_sid

●

metric_extid

●

time_period_sid

Postup vytváření sestavy na výzvu
1. V aplikaci Report Studio vytvořte výzvu na stránce sestavy, ne na stránce výzvy sestavy.
Nastavte vlastnost Automaticky odeslat pro výzvu na hodnotu yes.
Chcete-li používat kaskádové výzvy, stačí, aby na stránce sestavy byla pouze poslední výzva v
pořadí.
K některým výzvám, jako například k výzvám hodnot, může být potřebné přidat tlačítko
Dokončit, které signalizuje dokončení výběru výzvy. Kaskádové výzvy vyžadují také tlačítko
Opakovat dotaz, pomocí kterého je posloupnost výzev spuštěna znovu.
2. Přidejte další detaily, například obrázky pozadí, pokyny a název.
Výzvu nyní můžete přidat ke stránce portálu nebo k řídicímu panelu (str. 348).

Sestavení sestav na stránce
Výzvy a cílové sestavy na stránce nebo v řídicím panelu vytvářejí interaktivní a snadný způsob
přístupu do prostředí IBM® Cognos® Business Intelligence.
Každá sestava je zobrazena pomocí portletu IBM Cognos Viewer. Sestavy mezi sebou komunikují
prostřednictvím vlastností tohoto portletu.
Při implementaci globálních filtrů na stránku můžete použít různé strategie návrhu. Uvádíme příklad
základního rozvržení:
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Sestava s výzvou
Cílová sestava 1

Cílová sestava 2

Globální filtry na jedné stránce můžete definovat pomocí následujících kroků. Chcete-li tuto funkčnost
implementovat v řídicím panelu, musíte provést další postup. Další informace viz "Vytvoření řídicího
panelu s více kartami" (str. 343).

Postup
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Nová stránka

.

2. Zadejte název a vyberte umístění své stránky.
3. Klepněte na Další.
4. Na stránce Nastavit sloupce a rozvržení nastavte počet a šířku sloupců.
Například sestavy, které zobrazují výzvy a ovládací prvky výzev, lze umístit do jednoho sloupce
a cílové sestavy do samostatného sloupce vpravo.
5. Klepněte na Přidat v dolní části prvního sloupce.
6. V poli Dostupné položky klepněte na možnost Obsah IBM Cognos.
7. Vyberte portlet IBM Cognos Viewer, klepnutím na tlačítko šipky vpravo

přesuňte portlet

do pole Vybrané položky a klepněte na OK.
8. Opakujte kroky 5 až 7 pro každý sloupec.
Ke každé sestavě, kterou chcete do sloupce zahrnout, musíte přidat portlet IBM Cognos Viewer.
Bude-li např. levý sloupec obsahovat výzvu k zadání a ovládací prvky výzvy k zadání, přidejte
dva portlety IBM Cognos Viewer.
9. Klepněte na Další.
10. Dokončete případné zbývající kroky průvodce a klepněte na Dokončit.
Další informace viz postup v části "Vytvoření stránky" (str. 337).
11. Přejděte do složky, do které jste uložili novou stránku, a otevřete ji.
Ve sloupcích stránky vidíte prázdné rámce portletů IBM Cognos Viewer.
12. Pro libovolný portlet na stránce klepněte na tlačítko Upravit

v panelu nástrojů portletu.
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13. Na stránce vlastností portletu klepněte na volbu Vybrat položku a vyberte sestavu, kterou
chcete zobrazit v portletu.
14. Klepněte na Vlastnosti sestavy.
Zobrazí se stránka Nastavit vlastnosti.
15. Pro vlastnost Akce fragmentu zadejte výchozí akci portletu, která bude provedena, jakmile
bude portlet na stránce vyvolán.
Můžete zvolit zobrazení ikony spuštění, spuštění sestavy nebo zobrazení nejnovějšího uloženého
výstupu.
Tip: Další informace o vlastnostech portletů získáte klepnutím na tlačítko Nápověda v portletu.
16. Pro vlastnost Vyzvat uživatele zadejte, jak mají být výzvy prováděny.
●

Když vyberete volbu Vždy a sestava obsahuje volitelné nebo povinné výzvy, bude uživatel
před spuštěním sestavy vyzván k zadání hodnot výzev.

●

Když vyberete volbu Pouze když chybí hodnoty nezbytných parametrů, bude uživatel
vyzván, pokud sestava obsahuje povinné výzvy a příslušné hodnoty chybí. Jinak je sestava
úspěšně spuštěna.

●

Když vyberete volbu Nikdy a sestavu zobrazit, pouze když jsou zadány nezbytné hodnoty,
pokusí se IBM Cognos Viewer sestavu spustit, ale stránka zůstane skrytá, dokud nebudou
poskytnuty hodnoty povinných výzev k zadání.

●

Když vyberete volbu Na základě nastavení výzev sestavy, použije IBM Cognos Viewer
výzvy k zadání určené v dané sestavě.

17. Pro vlastnost Nabízené hodnoty zaškrtněte možnost Komunikovat s ostatními portlety.
Tato vlastnost aktivuje komunikaci mezi tímto portletem a ostatními portlety na stránce, které
mají tuto vlastnost nastavenou.
18. Pokud chcete nastavit komunikaci pouze mezi konkrétními portlety na stránce, zadejte do
příslušného pole název kanálu.
Vstupovat do interakcí mohou pouze portlety, které sdílejí kanál se stejným názvem. Zadáním
názvu kanálu získáte větší kontrolu nad stránkou. Můžete například propojit pouze sestavy,
které mají odpovídající parametry.
Další informace o této vlastnosti získáte po klepnutí na tlačítko Nápověda v portletu.
19. Pokud jste zaškrtli políčko Komunikovat s ostatními portlety, můžete určit způsob porovnání
globálních výzev k zadání. Vyberte Název parametru nebo datová položka či Pouze název
parametru.
Hodnoty výzvy k zadání jsou zpravidla porovnány pouze pomocí názvu parametru. Nicméně
pro výzvy k zadání data a času, jako jsou Od a Do, zřejmě nebude název parametru fungovat,
protože názvy parametrů používají stejnou datovou položku, např. Datum objednávky. V těchto
situacích získáte správné výsledky v sestavách pomocí možnosti Název parametru nebo datová
položka.
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20. Chcete-li na stránce zobrazit panel nástrojů portletu, pro vlastnost Zobrazit panel nástrojů
zaškrtněte políčka Normální režim a Maximalizovat režim.
21. Klepnutím na OK zavřete stránku Nastavit vlastnosti a dalším klepnutím na OK zavřete stránku
obecných vlastností.
22. Opakujte kroky 12 až 20 pro každý portlet na stránce.

Aktivace sdílení akcí stoupání a klesání úrovněmi
Na stránkách můžete aktivovat akce stoupání a klesání úrovněmi mezi sestavami, které jsou založeny
na dimenzionálně modelovaných zdrojích dat. Akce procházení úrovněmi v jedné sestavě způsobí
stejnou akci v přidružené sestavě, je-li tato sestava na stejné stránce a obsahuje-li stejnou položku.
Klesáte-li například úrovněmi položky 2005 v jedné sestavě, klesne úroveň všech sestav na stránce
na stejné položce a ve všech sestavách se zobrazí data pro rok 2005.
Tato funkčnost je aktivována pomocí vlastností portletu IBM® Cognos® Viewer. Ve výchozím
nastavení jsou akce procházení úrovněmi na stránce deaktivovány.
Tato funkčnost není podporována pro řídicí panely s více kartami. Jednu stránku s aktivovanými
akcemi stoupání a klesání úrovněmi lze integrovat do řídicího panelu jako jednu z karet.

Postup
1. V IBM Cognos Connection vytvořte stránku obsahující portlet IBM Cognos Viewer pro každou
sestavu, kterou chcete přidat na stránku.
Podrobnější informace viz postup v části "Vytvoření stránky" (str. 337).
2. Zkonfigurujte portlety IBM Cognos Viewer tak, aby zobrazily sestavy, které chcete na stránku
přidat.
Na stránce vlastností portletu klepněte na volbu Vybrat položku a vyberte sestavu, kterou
chcete zobrazit v portletu.
3. Na stránce Nastavit vlastnosti portletů IBM Cognos Viewer pro vlastnost Klesat úrovněmi a
stoupat úrovněmi zaškrtněte políčko Komunikovat s ostatními portlety na stránce.
Tato vlastnost aktivuje komunikaci mezi všemi portlety na stránce prostřednictvím výchozího
kanálu.
Další informace získáte po klepnutí na tlačítko Nápověda v portletu.
4. Pokud chcete nastavit komunikaci pouze mezi konkrétními portlety na stránce, zadejte do
příslušného pole název kanálu.
Vstupovat do interakcí mohou pouze portlety, které sdílejí kanál se stejným názvem. Zadáním
názvu kanálu získáte větší kontrolu nad stránkou.

Aktivace sdílení akcí přechodu
Můžete aktivovat sdílení akcí přechodu na stránce. Když uživatel prochází úrovněmi ze zdrojové
sestavy do cílové, zobrazuje se cílová sestava v určité oblasti stránky.
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Fungování této funkčnosti vyžaduje, aby stránka obsahovala sestavu s vytvořenou cestou přechodu.
Stránka musí také obsahovat rezervované místo pro portlet IBM® Cognos® Viewer, který je nastaven
tak, aby přijímal požadavky na přechod.
Přechod založený na sestavě pracuje s aktivními sestavami i uloženými výstupy sestav. Funguje však
pouze pro jeden požadavek přechodu. Obsahuje-li přechod více cílů, musí být vyvolán z místní
nabídky.
Tato funkčnost je aktivována pomocí vlastnosti Kanál portletu IBM Cognos Viewer. Musíte zadat
stejný název kanálu pro portlet obsahující zdrojovou sestavu a pro portlet přijímající cílovou sestavu.
Ve výchozím nastavení jsou akce přechodu na stránce deaktivovány.
Tato funkčnost není podporována pro řídicí panely s více kartami. Jednu stránku s aktivovanými
akcemi přechodu lze integrovat do panelu dashboard jako jednu z karet.

Postup
1. V IBM Cognos Connection vytvořte stránku obsahující portlety IBM Cognos Viewer pro cílovou
sestavu a zdrojovou sestavu přechodu.
Podrobnější informace viz postup v části "Vytvoření stránky" (str. 337).
2. Zkonfigurujte jeden z portletů IBM Cognos Viewer tak, aby zobrazil zdrojovou sestavu aplikace
Report Studio, která obsahuje cestu přechodu.
Na stránce vlastností portletu klepněte na volbu Vybrat položku a vyberte sestavu, kterou
chcete zobrazit v portletu.
3. Zkonfigurujte jiný portlet IBM Cognos Viewer tak, aby zobrazil cílovou sestavu přechodu.
Doporučujeme vybrat takovou cílovou sestavu, která obsahuje výzvy.
Na stránce vlastností portletu klepněte na volbu Vybrat položku a vyberte sestavu, kterou
chcete zobrazit v portletu.
4. Pro oba portlety zkonfigurované v krocích 2 a 3 na stránce Nastavit vlastnosti pro vlastnost
Přechod založený na sestavě zaškrtněte políčko Komunikovat s ostatními portlety na stránce
a v zobrazeném poli zadejte název kanálu.
Název kanálu je povinná položka.
Další informace o této vlastnosti získáte po klepnutí na tlačítko Nápověda v portletu.

IBM Cognos Business Insight
IBM® Cognos® Business Insight je nové prostředí pro spotřebu sestav, které poskytuje integrované
zkušenosti Business Intelligence pro obchodní uživatele. Tento webový nástroj umožňuje využívat
obsah IBM Cognos a externí zdroje dat k sestavení propracovaných interaktivních panelů dashboard.
Další informace o aplikaci IBM Cognos Business Insight viz příručka IBM Cognos Business Insight
User Guide.
Panely dashboard lze také vytvářet v IBM Cognos Connection pomocí stránek a portletů. Další
informace viz "Stránky a řídicí panely" (str. 335).
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Spouštění IBM Cognos Business Insight
IBM® Cognos® Business Insight lze spustit
●

Ze stránky IBM Cognos Business Intelligence - Uvítání

●

Z portálu IBM Cognos Connection klepnutím na tlačítko Nový panel dashboard
nástrojů

●

Ve webovém prohlížeči zadáním odkazu URL pro IBM Cognos Business Insight ve formátu
http://název_počítače/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=icd nebo odkazu URL, který
poskytne administrátor

●

Klepnutím na název s hypertextovým odkazem stávajícího objektu panelu dashboard z IBM
Cognos Connection

●

Z nabídky Spustit v IBM Cognos Connection a IBM Cognos Administration.

●

Z panelu dashboard uvedeného ve výsledcích hledání v IBM Cognos Connection

v panelu

Okrasy prohlížeče
K okrasám prohlížeče patří panely nástrojů a nabídky ve webovém prohlížeči. To, zda jsou okrasy
prohlížeče zobrazeny, závisí na způsobu spuštění Business Insight. Business Insight se otevře v
prohlížeči bez okras v případě spuštění ze stránky Uvítání systému IBM® Cognos® Business
Intelligence. Spustíte-li aplikaci přímo v prohlížeči zadáním odkazu URL, prohlížeč zobrazí okrasy.
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Kapitola 20: Správa aktivit
Aktivity v IBM® Cognos® 8 můžete spravovat v oblasti Moje aktivity a plány v IBM Cognos
Connection.
Můžete zobrazit seznam svých aktuálních aktivit, minulých aktivit, aktivit nadcházejících v konkrétní
den, nebo plánovaných aktivit. Seznam je možné filtrovat tak, aby se zobrazily pouze ty položky,
které chcete. Hodinový přehled aktivit se zobrazí ve vodorovném sloupcovém grafu. Tento graf lze
použít k usnadnění výběru optimálního data pro přeplánování aktivit.
Položkám lze nastavit prioritu spuštění (str. 363). Lze také zobrazit historii spouštění položek (str. 364),
zadat dobu, po kterou má být historie spouštění položek uchovávána (str. 365), a znovu spustit
nezdařené položky (str. 366).
Chcete-li jako správce spravovat aktivity pro všechny položky, nejen pro své vlastní, můžete použít
produkt IBM Cognos Administration. Pro každou položku můžete zobrazit uživatele, který ji spustil,
a můžete provádět s položkami akce podle potřeby. Můžete např. stornovat nebo pozastavit rozsáhlý
úkol uživatele, pokud zdržuje důležité položky ve frontě. Můžete také potlačit prioritu instance
položky nebo ji trvale změnit pro samotnou položku (str. 363).
Po přepnutí zobrazení byste měli provést aktualizaci, aby se zobrazila aktuální data. Přepnete-li
například ze zobrazení Minulé aktivity do zobrazení Nadcházející aktivity, aktuální data se v
podoknech zobrazí až po aktualizaci.
Chcete-li mít přístup na Moje aktivity a plány v IBM Cognos Connection, musíte mít nezbytná
oprávnění pro funkci Spustit činnosti a plány.

Správa aktuálních aktivit
Aktuální aktivity jsou položky, které jsou právě zpracovávány softwarem IBM® Cognos®. Každá
položka je uvedena v seznamu podle názvu a zobrazuje čas požadavku, stav a prioritu pro aktivity
na pozadí. Ve sloupcovém grafu je znázorněn celkový počet položek rozdělený podle počtu
nevyřízených, prováděných, čekajících a pozastavených položek. Při zpracovávání aktivity je
zobrazeno dané číslo procesu.
Můžete řadit sloupce Čas požadavku, Stav a Priorita. Můžete zvolit, zda chcete zobrazit seznam
aktivit na pozadí nebo seznam interaktivních aktivit.
U položek zpracovávaných na pozadí lze klepnutím na Zobrazit detaily

zobrazit další informace.

To pro každou položku zobrazí Dobu odezvy posledního provedení a Cestu, např. Veřejné složky
> Ukázky > Krychle > Tržby Great Outdoor (krychle).
V produktu IBM Cognos Administration je uveden také uživatel, který položku spustil. Řadit lze
dle uživatele.
Položky na pozadí můžete pozastavit a uvolnit je později, až je budete chtít spustit. Můžete trvale
zrušit spuštění položek, které mají jeden z následujících stavů:
●

nevyřízené ve frontě,
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●

prováděné,

●

pozastavené,

●

čekající na dokončení procesu, který je externí pro software IBM Cognos

Položky můžete filtrovat, aby se zobrazily pouze ty, které chcete. Můžete zobrazit pouze položky s
určitým stavem nebo prioritou, nebo položky určitého typu nebo rozsahu.
V produktu IBM Cognos Administration můžete aktuální interaktivní položky filtrovat podle stavu
a dispečera, ve kterém jsou položky spuštěny. Aktuální položky na pozadí můžete filtrovat podle
stavu, priority, typu, rozsahu, podle uživatele, který položku spustil, podle uživatele, který položku
vlastní, a podle dispečera.
Když je položka aktuálně spuštěna, zobrazí se dispečer, ID procesu a čas začátku. Všimněte si, že
ID procesu a dispečer aktuálních položek pozadí mohou být nedostupné, když se aktivita poprvé
objeví. Chcete-li zobrazit aktualizované ID procesu a dispečer, obnovte stránku.
Zrušíte-li položku obsahující další položky, jako je úkol nebo agent, budou zrušeny také kroky či
úlohy, které ještě nebyly dokončeny. Kroky a úkoly, které již byly dokončeny, zůstanou dokončené.
Můžete měnit prioritu položek (str. 363) a zobrazit historii spouštění (str. 364).

Postup
1. Jste-li administrátorem, v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na kartě
Stav klepněte na Aktuální činnosti. V části Filtr klepněte na Aktivity na pozadí nebo Interaktivní
aktivity.
Jste-li uživatelem, klepněte v pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection na tlačítko
Možnosti Mojí oblasti

, pak na Moje aktivity a plány a v levém podokně na Aktuální

činnosti.
2. V části Filtr klepněte na filtrovací položky, které chcete použít.
Tip: Chcete-li použít rozšířené možnosti filtrování, klepněte na Rozšířené možnosti. Chcete-li
obnovit výchozí nastavení všech výběrů, klepněte na Obnovit výchozí nastavení.
3. Klepněte na Použít.
Vámi vybrané položky se zobrazí v seznamu.
4. Chcete-li provést akci pro jednotlivou položku, klepněte na šipku vpravo od dané položky a
vyberte příslušnou akci. Chcete-li provést akci pro několik položek, zaškrtněte políčka
požadovaných položek a potom klepněte na jedno z následujících tlačítek na panelu nástrojů.
Tip: Chcete-li vybrat všechny položky, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním rohu,
vedle pole Název.

Cíl
Zobrazit detaily (pravý horní roh)
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Cíl

Ikona

Skrýt detaily (pravý horní roh)
Zrušit spuštění (nabídka Akce vedle položky)
Pozastavit spuštění (nabídka Akce vedle položky)
Spustit pozastavené položky (nabídka Akce vedle položky)
Nastavit prioritu (nabídka Akce vedle položky)

Správa minulých aktivit
Minulé aktivity jsou položky, jejichž zpracování bylo v softwaru IBM® Cognos® dokončeno.
Pro každou položku je uveden název, a také čas a stav požadavku. Sloupce Čas požadavku a Stav
můžete seřadit. Ve sloupcovém grafu je znázorněn celkový počet položek rozdělených podle stavu.
V případě, že se spuštění položky nezdaří, zobrazí se tlačítko ukazující závažnost chyby.
V produktu IBM Cognos Administration je uveden také uživatel, který položku spustil.
Položky můžete filtrovat, aby se zobrazily pouze ty, které chcete. Můžete zvolit zobrazení seznamu
aktivit, které nastaly v zadaném časovém období, například za poslední čtyři hodiny nebo poslední
den, nebo můžete zadat rozsah dat nebo časový rozsah. Můžete filtrovat podle stavu, typu a rozsahu.
V produktu IBM Cognos Administration můžete také filtrovat podle uživatele, který položku spustil,
podle uživatele, který položku vlastní, a podle dispečera, ve kterém byla aktivita spuštěna.
Můžete zobrazit historii spouštění (str. 364).

Postup
1. Jste-li administrátorem, v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na kartě
Stav klepněte na Minulé aktivity.
Jste-li uživatelem, klepněte v pravém horním rohu IBM Cognos Connection na tlačítko Možnosti
Mojí oblasti

, pak na Moje aktivity a plány a v levém podokně na Minulé aktivity.

2. V části Filtr klepněte na filtrovací položky, které chcete použít.
Tip: Chcete-li použít rozšířené možnosti filtrování, klepněte na Rozšířené možnosti. Chcete-li
obnovit výchozí nastavení všech výběrů, klepněte na Obnovit výchozí nastavení.
3. Jestliže během spuštění položky došlo k chybě, zobrazí se závažnost chyby při přechodu ukazatele
myši přes tlačítko chyby vedle stavu položky.
4. Klepněte na Použít.
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Vámi vybrané položky se zobrazí v seznamu.
5. Chcete-li provést akci pro jednotlivou položku, klepněte na šipku vpravo od dané položky a
vyberte příslušnou akci. Chcete-li provést akci pro několik položek, klepněte na jedno z
následujících tlačítek na panelu nástrojů.

Cíl

Ikona

Zobrazit detaily (pravý horní roh)
Skrýt detaily (pravý horní roh)

Správa nadcházejících aktivit pro zadaný den
Můžete zvolit, že chcete zobrazit seznam všech nadcházejících aktivit, které jsou naplánovány na
určitý den. Každá položka je uvedena v seznamu podle názvu a zobrazuje čas požadavku a prioritu.
Ve sloupcovém grafu je znázorněn celkový počet plánovaných a stornovaných položek pro každou
hodinu dne. Legenda grafu zobrazuje celkový počet plánovaných a stornovaných položek pro daný
den.
Můžete řadit sloupce Čas požadavku, Stav a Priorita. Můžete zvolit, zda chcete zobrazit seznam
aktivit na pozadí nebo seznam interaktivních aktivit.
V produktu IBM Cognos Administration označuje každá položka také uživatele, který ji naplánoval.
Řadit lze dle uživatele.
V IBM Cognos Administration můžete zrušit naplánovaná spuštění položek, přeplánovat zrušená
spuštění položek a nastavit priority. Položky lze pozastavit na dobu neurčitou nebo do určitého
data. (str. 360)
Další informace lze zobrazit klepnutím na Zobrazit detaily

. To pro každou položku zobrazí

Dobu odezvy posledního provedení a Cestu, např. Veřejné složky > Ukázky > Krychle > Tržby
Great Outdoor (krychle).
Položky můžete filtrovat, aby se zobrazily pouze ty, které chcete. Můžete zvolit datum a čas, pro
které chcete zobrazit nadcházející aktivity. Můžete filtrovat podle stavu, priority, typu a rozsahu.
V produktu IBM Cognos Administration můžete filtrovat také podle uživatele, který položku
naplánoval, a podle vlastníka položky.
V IBM Cognos Administration lze také filtrovat a určit, kolik naplánovaných položek je aktuálně
pozastaveno. Další informace viz "Správa pozastavených aktivit" (str. 360)
Můžete také změnit prioritu položky ve frontě (str. 363).

Postup
1. Jste-li administrátorem, v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na kartě
Stav klepněte na Nadcházející činnosti.
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Jste-li uživatelem, klepněte v pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection na tlačítko
Možnosti Mojí oblasti

, pak na Moje aktivity a plány a v levém podokně na Připravované

aktivity.
2. V části Filtr klepněte na filtrovací položky, které chcete použít.
Tip: Chcete-li použít rozšířené možnosti filtrování, klepněte na Rozšířené možnosti. Chcete-li
obnovit výchozí nastavení všech výběrů, klepněte na Obnovit výchozí nastavení.
3. Klepněte na Použít.
Po aplikování filtru:
●

Vámi vybrané položky se zobrazí v seznamu.

●

Řádek stavu filtru zobrazí kritéria použitá k vygenerování seznamu.

●

Sloupcový graf zobrazí naplánované a stornované položky po hodině pro určený den.

Seznam položek, řádek stavu filtru a graf jsou aktualizovány vždy po předefinování filtru a
klepnutí na Použít. Seznam položek a řádek stavu filtru se nezmění, když přecházíte v grafu na
jiné datum.
4. Chcete-li provést akci pro jednotlivou položku, klepněte na šipku vpravo od dané položky a
vyberte příslušnou akci. Chcete-li provést akci pro několik položek, zaškrtněte políčka
požadovaných položek a potom klepněte na jedno z následujících tlačítek na panelu nástrojů.
Tip: Chcete-li vybrat všechny položky, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním rohu,
vedle pole Název.

Cíl

Ikona

Zobrazit detaily (pravý horní roh)
Skrýt detaily (pravý horní roh)
Zrušit spuštění (nabídka Akce vedle položky)
Pozastavené položky (nabídka Akce vedle položky)
Spustit pozastavené položky (nabídka Akce vedle položky)
Znovu naplánovat zrušené spuštění (nabídka Akce vedle položky)
Nastavit prioritu (nabídka Akce vedle položky)
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Správa pozastavených aktivit
Pozastavení položek umožňuje reagovat na požadavky systému. Má-li např. systém tendenci být v
určitá období přetížen, můžete zredukovat zátěž a vyhnout se během těchto špiček pomalému
zpracování tím, že pozastavíte položky na dobu neurčitou nebo je přeplánujete na později.
Pozastavené položky lze také obnovit potom, co vypršel původní čas provedení. Pokud např.
naplánujete sestavu na 9:00 a pak ji pozastavíte, můžete tuto sestavu znovu spustit v 9:30.
Sloupcový graf nadcházejících činností napomáhá určit, kdy přeplánovat položky. Procházením
nadcházejících kalendářních dat v grafu lze zobrazit počet položek na konkrétní den. Když pozastavíte
ukazatel nad určitou hodinou dne, můžete zjistit počet položek na tuto hodinu. Tímto způsobem
zjistíte datum s nízkou zátěží, na které lze položku přeplánovat. Sloupce grafu znázorňují celkový
počet naplánovaných a stornovaných položek pro každou hodinu dne. Legenda grafu uvádí celkový
počet naplánovaných, stornovaných a pozastavených položek pro daný den.
Po pozastavení položek lze zobrazit seznam těch, které jsou pozastaveny na dobu neurčitou.

Postup pozastavení položek
1. Jste-li administrátorem, v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na kartě
Stav klepněte na Nadcházející činnosti.
Jste-li uživatelem, klepněte v pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection na tlačítko
Možnosti Mojí oblasti

, pak na Moje aktivity a plány a v levém podokně na Připravované

aktivity.
2. V části Filtr vyberte datum pro Den a pro Stav klepněte na Naplánované.
3. Klepněte na Použít.
Seznam zobrazí naplánované položky pro vybrané datum. Protože položky jsou nahromaděny
na toto datum, zřejmě budete chtít některé položky pozastavit na dobu neurčitou a některé
přeplánovat. Chcete tedy procházet nadcházejícími daty v grafu a vybrat jiné datum pro
pozastavené položky.
4. Klepnutím na ikony Další a Předchozí v grafu procházejte nadcházející data. Graf zobrazuje
plánované i stornované položky pro každý den po hodině.
Důležité: Seznam položek zobrazený pod grafem se nemění podle data, které v grafu vyberete.
Tento seznam položek odpovídá zadaným kritériím filtru a nezmění se do té doby, než určíte
a použijete nový filtr.
5. V seznamu naplánovaných položek zaškrtněte políčko vedle položek, které chcete pozastavit,
a klepněte na tlačítko Pozastavit v panelu nástrojů. V dialogovém okně Pozastavit aktivitu:
●

pro pozastavení položek na dobu neurčitou klepněte na Na neurčitou dobu.

●

pro přeplánování položek na jiné datum klepněte na Do a zvolte datum a čas.

Poznámka: graf i seznam položek se obnoví a pozastavené položky se již nezobrazí v seznamu
položek.
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Tip: Chcete-li pozastavit jednu položku, klepněte na šipku vpravo od ní a pak na Pozastavit.

Postup zobrazení seznamu pozastavených položek pro určitý den
1. V části Filtr pro nadcházející činnosti vyberte datum v části Den a v části Stav klepněte na
Pozastavené.
2. Klepněte na Použít.
Seznam zobrazí pozastavené položky pro tento den.
Pozastavené položky lze spustit, zrušit nebo přeplánovat. Chcete-li provést akci pro jednotlivou
položku, klepněte na šipku vpravo od ní a vyberte požadovanou akci. Chcete-li provést akci
pro několik položek, zaškrtněte políčka požadovaných položek a pak klepněte na příslušné
tlačítko v panelu nástrojů.
Tip: Chcete-li vybrat všechny položky, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním rohu,
vedle pole Název.

Cíl

Ikona

Zobrazit detaily (pravý horní roh)
Skrýt detaily (pravý horní roh)
Zrušit spuštění (nabídka Akce vedle položky)
Pozastavené položky (nabídka Akce vedle položky)
Spustit pozastavené položky (nabídka Akce vedle položky)
Znovu naplánovat zrušené spuštění (nabídka Akce vedle položky)
Nastavit prioritu (nabídka Akce vedle položky)

Správa naplánovaných aktivit
Můžete zvolit, že chcete zobrazit seznam naplánovaných položek. Pro každou položku je uveden
název, stav a priorita. Ve sloupcovém grafu je znázorněn přehled aktivit rozdělený podle aktivovaných
a deaktivovaných plánů.
V produktu IBM Cognos Administration je také uvedeno datum a čas, kdy byl plán změněn, a
uživatel, který položku naplánoval.
Položky můžete filtrovat, aby se zobrazily pouze ty, které chcete. Můžete zvolit zobrazení pouze
položek s určitým stavem či prioritou, nebo položek určitého typu či rozsahu.

Příručka administrace a zabezpečení 361

Kapitola 20: Správa aktivit
V produktu IBM Cognos Administration můžete filtrovat také podle uživatele, který položku
naplánoval, a podle vlastníka položky.
Můžete nastavit vlastnosti, spustit jednou plán, deaktivovat a aktivovat naplánované položky,
změnit plán, odebrat plán, nastavit prioritu (str. 363) a zobrazit historii spouštění (str. 364). V závislosti
na položce můžete mít k dispozici také další funkce, můžete například zobrazit výstupy nebo seznamy
událostí.
Další informace o plánech viz "Správa plánu" (str. 369).

Postup
1. Jste-li administrátorem, v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na kartě
Stav klepněte na Plány.
Jste-li uživatelem, klepněte v pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection na tlačítko
Možnosti Mojí oblasti

, pak na Moje aktivity a plány a v levém podokně na Plány.

2. V části Filtr klepněte na filtrovací položky, které chcete použít.
Tip: Chcete-li použít rozšířené možnosti filtrování, klepněte na Rozšířené možnosti. Chcete-li
obnovit výchozí nastavení všech výběrů, klepněte na Obnovit výchozí nastavení.
3. Klepněte na Použít.
Vámi vybrané položky se zobrazí v seznamu.
4. Chcete-li provést akci pro jednotlivou položku, klepněte na šipku vpravo od dané položky a
vyberte příslušnou akci. Chcete-li provést akci pro několik položek, zaškrtněte políčka
požadovaných položek a potom klepněte na jedno z následujících tlačítek na panelu nástrojů.
Tip: Chcete-li vybrat všechny položky, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním rohu,
vedle pole Název.

Cíl
Zobrazit detaily (pravý horní roh)
Skrýt detaily (pravý horní roh)
Aktivovat plán (nabídka Akce vedle položky)
Deaktivovat plán (nabídka Akce vedle položky)
Nastavit prioritu (nabídka Akce vedle položky)
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Správa priorit spuštění položek
Naplánovaným položkám lze přiřadit prioritu od 1 do 5. Například položka s prioritou 1 se spustí
dřív než položka s prioritou 5. Existuje-li více položek se stejnou prioritou, spustí se jako první ta,
která do fronty dorazila první. Výchozí priorita má hodnotu 3.
Interaktivní položky jsou vždy spouštěny ihned a jakmile jsou spuštěny, nelze jejich prioritu měnit.
Prioritu nastavujete při plánování položky (str. 370). Položkám ve frontě aktuálních, nadcházejících
a naplánovaných položek lze měnit prioritu.
Můžete nastavit nižší prioritu položkám, které mají dlouhou dobu spuštění, aby nezdržovaly ostatní
položky ve frontě.
Plánujete-li úkol (str. 372), můžete nastavit prioritu pouze pro celý úkol, a nikoli pro jednotlivé
položky v rámci úkolu. Můžete nastavit nižší prioritu úkolům s mnoha položkami, aby nezdržovaly
ostatní položky ve frontě.
Plánujete prioritu pro nadřízený úkol. Jakmile je úkol spuštěn, zdědí všechny podřízené položky
prioritu nadřízeného úkolu. Je-li úkol ve frontě a není ještě spuštěn, můžete jeho prioritu aktualizovat.
Pro jednotlivé položky v úkolu nelze takovou aktualizaci provádět. Změnou priority úkolu změníte
prioritu všech jeho podřízených položek. Můžete zobrazit historii spouštění úkolu (str. 364), i když
je úkol právě prováděn. Vidíte, které položky jsou dokončeny, které jsou spuštěny a které jsou
nevyřízené.
Priorita položek ve frontě nemá vliv na již spuštěnou položku. Spuštěná položka se dokončí a poté
se ve frontě zkontroluje priorita pro další položku ke spuštění.
Tip: V IBM Cognos Administration můžete změnit prioritu položek na základě filtrovaných možností.
Chcete-li např. změnit prioritu všech položek spuštěných Hanou Dvořákovou, vyberte ji v seznamu
Spustit pomocí v části Filtr. Potom můžete vybrat všechny zobrazené položky a změnit prioritu
všem najednou.
Pro správu priority spuštění položky musíte disponovat funkcí Spustit činnosti a plány.

Postup
1. Jste-li administrátorem, v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na kartě
Stav klepněte na Aktuální činnosti, Nadcházející činnosti nebo Plány.
Jste-li uživatelem, klepněte v pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection na tlačítko
Možnosti Mojí oblasti

, pak na Moje aktivity a plány a v levém podokně na Aktuální

aktivity, Připravované aktivity nebo Plány.
2. Chcete-li změnit prioritu jedné položky, klepněte na šipku vpravo od ní a vyberte možnost
Nastavit prioritu. Chcete-li změnit prioritu více položek, zaškrtněte políčka požadovaných
položek a pak klepněte na tlačítko Nastavit prioritu

v panelu nástrojů.

Tip: Chcete-li vybrat všechny položky, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním rohu,
vedle pole Název.
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3. V nabídce klepněte na požadovanou prioritu a potom na OK. Pokud jste vybrali jednu položku,
zobrazí se její aktuální priorita v poli Nastavit prioritu. Pokud jste vybrali více položek, obsahuje
pole Nastavit prioritu text (Různé).
Nová priorita se zobrazí vedle vybraných položek ve sloupci Priorita.

Zobrazení historie spouštění položek
Někdy jsou položky naplánovány tak, že jsou spuštěny na pozadí, nikdo tedy nečeká, až budou
zobrazeny. Patří mezi ně naplánované položky, položky, které jsou spuštěny jednou a uloženy, a
interaktivní položky, které jsou uloženy nebo odeslány poštou. Interaktivní položky nemají historii
spouštění.
Software IBM® Cognos® uchovává informace o každé položce spuštěné na pozadí. Tato historie
spouštění obsahuje informace, jako je čas požadavku, čas začátku, čas dokončení a zda bylo spuštění
sestavy úspěšně dokončeno.
Můžete se podívat na podrobnější historii spouštění pro danou položku. Obsahuje obecné, chybové
a varovné zprávy týkající se této položky a všechny akce, které lze provést. Existuje-li nějaký e-mail
přidružený k položce, je obsažen i stav doručení e-mailu.
Některé typy položek zobrazují další informace na stránce detailní historie spouštění:
●

Pro sestavy je uchovávána verze výstupu sestavy (str. 441) pro každé spuštění sestavy podle
plánu. Verzi výstupu sestavy můžete zobrazit v detailní historii spouštění.

●

Pro úkoly a agenty lze zobrazit seznam kroků úkolu a vidět detailní historii spouštění pro každý
z nich. Můžete také zobrazit části úkolu či agenta, které ještě nebyly dokončeny. Je-li položka
součástí nadřízené položky, můžete zobrazit nadřízenou položku, která spuštění iniciovala.

●

Pro lidské úlohy obsažené v agentu lze zobrazit seznam kroků a vidět detailní historii spouštění
pro každý z nich.

●

Pro položky exportu a importu nasazení můžete zobrazit obsah veřejných složek v IBM Cognos
Administration.
Může se zobrazit následující zpráva: V této chvíli jsou k dispozici pouze informace o průběhu.
Tyto informace budou aktualizovány po dokončení nadřízené aktivity.
To znamená, že nasazení již bylo dokončeno, ale nadřízená aktivita je ještě spuštěna. Po obdržení
informace o finálním dokončení aktivity z Content Manager se tato zpráva již nezobrazí.

●

Pro přesun dat můžete zobrazit uzly, které byly spuštěny jako součást položky přesunu dat, v
IBM Cognos Administration. Další informace o uzlech viz příručka Data Manager User Guide.

●

Pro úlohy aktualizace indexu můžete zobrazit složku nebo balík aplikace IBM Cognos
Connection, který je indexován. Můžete zobrazit rozsah indexu – všechny položky nebo pouze
položky, které byly změněny. Dále lze zobrazit typ dat shromážděných pro indexované položky.

Nezdařené položky můžete znovu spustit (str. 366) na stránce detailní historie spouštění. Můžete
zobrazit seznam souvisejících spuštění, které jsou součástí řady opětovných spuštění, a detailní

364 IBM Cognos Administration

Kapitola 20: Správa aktivit
historii spouštění pro každé z nich. Můžete zadat, kolik výskytů historie spouštění má být uchováváno
a jak dlouho (str. 365).

Postup
1. Jste-li administrátorem, v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na kartě
Stav klepněte na Plány nebo Minulé aktivity.
Jste-li uživatelem, klepněte v pravém horním rohu IBM Cognos Connection na tlačítko Možnosti
Mojí oblasti

, pak na Moje aktivity a plány a v levém podokně na Plány nebo Minulé

aktivity.
2. Klepněte na šipku vedle položky a pak na možnost Zobrazit historii spouštění

.

3. V případě potřeby vyberte Stav položek, které chcete zobrazit.
Zobrazí se seznam vybraných položek.
4. Chcete-li zobrazit detaily historie spouštění, ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Zobrazit
detaily historie spouštění

vedle požadované položky. Potom můžete vybrat závažnost

položek v seznamu Závažnost.
V části postupu úkolu jsou zobrazeny úplné detaily historie spouštění. Pokud byla úroveň
historie spouštění úkolu nastavena na hodnotu Omezená, nebudou pro postupy úkolů
zaznamenány žádné detaily historie.
5. Existuje-li verze výstupu sestavy, ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Zobrazit výstupy
pro požadovanou položku. Potom v seznamu Verze klepněte na požadovanou verzi. Chcete-li
verzi odstranit, klepněte na možnost Spravovat verze, zaškrtněte požadovanou verzi a potom
klepněte na Odstranit.
Poznámka: U úloh přesunu dat může být k položce přidružen soubor protokolu. Chcete-li
zobrazit soubor protokolu přidružený k položce, klepněte na tlačítko Zobrazit soubor protokolu.
6. Zprávy můžete zobrazit klepnutím na položku s odkazem ve sloupci Zprávy.
Tip: Zprávy jsou vnořeny. Podřízené zprávy mohou obsahovat další podřízené zprávy. Je-li
zpráva zobrazena jako odkaz, můžete klesat úrovněmi podřízených zpráv.

Doba uchování historie spouštění
Historii spouštění můžete uchovat pro určitý počet spuštění nebo pro určitý počet dní či měsíců.
Můžete například uchovat historii spouštění pro posledních deset spuštění (výskytů) nebo pro
poslední dva dny nebo šest měsíců. Můžete také zvolit, že chcete uchovat historii všech spouštění.
Musíte mít oprávnění ke čtení a k zápisu pro danou položku a oprávnění ke čtení a k procházení
pro složku, která danou položku obsahuje.

Postup
1. Jste-li administrátorem, v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na kartě
Stav klepněte na Aktuální činnosti, Nadcházející činnosti nebo Plány.
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Jste-li uživatelem, klepněte v pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection na tlačítko
Možnosti Mojí oblasti

, pak na Moje aktivity a plány a v levém podokně na Aktuální

aktivity, Připravované aktivity nebo Plány.
2. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

vedle požadované položky.

Zobrazí se stránka vlastností položky.
Jste-li administrátorem, máte přístup k dalším akcím. V nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos
Administration. Na kartě Stav klepněte na požadovaný typ položky. Klepněte na šipku vedle
položky a pak na Nastavit vlastnosti.
3. Na kartě Obecné v části Historie spouštění v levé dolní části obrazovky vyberte metodu uchování
a zadejte hodnotu:
●

Chcete-li uchovat historie pro určitý počet výskytů, klepněte na možnost Počet výskytů a
zadejte číslo. Chcete-li uložit neomezený počet historií spouštění, nastavte tuto hodnotu
na 0.

●

Chcete-li historie spuštění uchovávat po určitou dobu, klepněte na možnost Trvání a
klepněte buď na možnost Dny, nebo na možnost Měsíce. Do pole zadejte příslušnou
hodnotu.

4. Klepněte na OK.

Nové spuštění úlohy s nezdařenými položkami
Je-li určitá položka, např. sestava, úloha agenta či úkol, spuštěna podle plánu nebo na běží pozadí
a dojde k jejímu nezdaru, můžete neúspěšnou položku znovu odeslat se stejnými možnostmi, které
byly zadány v původním spuštění.
U úkolu nemusíte znovu spouštět celý postup sestávající z úspěšně i neúspěšně provedených kroků.
Stačí spustit znovu pouze jednotlivé kroky úkolu. Pokud jsou kroky úkolu spouštěny postupně,
můžete úkol spustit znovu od nezdařeného kroku úkolu. Můžete také vybrat kroky, které mají být
znovu spuštěny, a přeskočit nezdařené kroky. Vybrané kroky úkolu jsou ale spouštěny postupně a
nezdaří-li se spuštění některého kroku, nebudou spuštěny ani kroky, které za tímto nezdařeným
krokem následují.
Spustíte-li znovu samostatný krok úkolu, vytvoří se pro nadřízený úkol nová historie spouštění,
která obsahuje pouze jeden krok úkolu. Další informace o historii spouštění viz "Zobrazení historie
spouštění položek" (str. 364).
Spouštíte-li znovu položku agenta, spustí se znovu také přidružené úlohy, jako je například e-mail,
který odesílá výstup sestavy příjemcům e-mailu podle seznamu, pokud se jejich spuštění původně
také nezdařilo. Pokud jsou paralelně spuštěny dvě přidružené úlohy, jednu z nich se nepodaří
dokončit a druhá je úspěšně dokončena, nové spuštění agenta spustí znovu pouze nezdařenou úlohu.
Jsou-li ale úlohy vybrány tak, aby byly spuštěny při neúspěchu, budou spuštěny znovu, pokud se
nové spuštění nezdaří.
I když historie spouštění ukazuje položky, jejich spuštění bylo úspěšně dokončeno, nelze takové
úspěšné položky spustit znovu. Možnosti spuštění těchto položek nejsou uloženy.
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Nové spuštění se nemusí zdařit, je-li úloha přidružená k nezdařené položce odstraněna nebo
aktualizována.
Nové spuštění neúspěšné úlohy vyžaduje oprávnění k provádění.

Postup
1. Jste-li administrátorem, v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na kartě
Stav klepněte na Minulé aktivity.
Jste-li uživatelem, klepněte v pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection na tlačítko
Možnosti Mojí oblasti

, pak na Moje aktivity a plány a v levém podokně na Minulé aktivity.

2. Klepněte na šipku vedle položky a pak na možnost Zobrazit detaily historie spouštění

.

Stránka Zobrazit detaily historie spouštění ukazuje detaily spouštění, jako například čas zahájení
a dokončení, stav spuštění a chybová hlášení pro nezdařené spuštění. Další informace, které se
zobrazí na této stránce, závisí na tom, zda se jedná o položku pro jedinou úlohu, pro úkol s
více kroky, nebo pro agent s úlohami. Například pokud je to jediná úloha, zobrazí se možnosti
sestavy a výstupy sestavy. Jde-li o úkol s více kroky, zobrazí se část Úkol s detaily spuštění
jednotlivých kroků úkolu.
3. V části Stav vedle položky Nezdařené klepněte na Spustit znovu.
●

Pokud je znovu spouštěnou úlohou jediná úloha, obdržíte zprávu požadující potvrzení
nového spuštění.

●

Pokud je znovu spouštěnou úlohou úkol o více krocích nebo agent s úlohami, zobrazí se
stránka Spustit znovu. Zaškrtněte políčka vedle položek, které chcete znovu spustit.

Tip: Nezdařené položky lze také znovu spustit klepnutím na tlačítko Spustit znovu v části
Nevyřízené dokončení. Chcete-li znovu spustit jeden krok úkolu, v části Úkol ve sloupci Akce
klepněte na tlačítko Zobrazit detaily historie spouštění

pro nezdařený krok.
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Spuštění položek softwaru IBM® Cognos® lze naplánovat na příhodnou dobu. Například sestavy
nebo agenty je vhodné spustit během mimopracovní doby, kdy jsou nízké nároky na systém. Nebo
je lze spouštět v pravidelných týdenních či měsíčních intervalech.
Pro použití této funkčnosti musíte mít nezbytná oprávnění k zabezpečené funkci Plánování v IBM
Cognos Administration.
V IBM Cognos Administration můžete řídit přístup k plánování dnem, týdnem, měsícem, rokem a
aktivační událostí pomocí příslušné plánovací funkce. Denní plánování lze také omezit pomocí
funkcí Plánovat minutou a Plánovat hodinou(str. 285).
Máte-li povolení správce, můžete také plánovat úlohy, které:
●

udržují úložiště obsahu ((str. 161)

●

plánují úlohy ukládání do mezipaměti služby dotazu(str. 254)

●

importují nebo exportují položky z archivu rozmístění (str. 379)

●

spouštějí úkoly (str. 372)

●

spouštějí údržby metrik (str. 121)

Spuštění položek lze naplánovat v určených intervalech. Položky lze naplánovat jednotlivě (str. 370)
nebo pomocí úkolů pro naplánování více položek najednou (str. 372). Úkoly mají vlastní plány
nezávislé na plánech sestavy.
Spuštění položek lze naplánovat na poslední den každého měsíce (str. 372). Lze ale také naplánovat,
aby byly aktivovány při výskytech, jako jsou obnovení databáze a e-maily (str. 375).
Nebo lze spustit sestavy pro generování výstupů založených na definovaných možnostech, jako jsou
formát, jazyk a usnadnění.
Ke každé položce lze přidružit pouze jeden plán. Vyžadujete-li pro sestavu nebo položku agenta
více plánů, můžete vytvořit zobrazení sestavy (str. 430) či agenta (str. 465) a potom vytvořit plán pro
každé zobrazení.
Po vytvoření plánu dojde ke spuštění položky nebo úkolu v určenou dobu a datum. Naplánované
položky lze zobrazit a spravovat. Další informace viz "Správa aktivit" (str. 355).

Přihlašovací údaje pro naplánované položky
Když otevřete naplánovanou položku, přihlašovací údaje zobrazí aktuálního vlastníka plánu. Pokud
ještě nejste vlastníkem plánu, můžete se jím jmenovat (str. 372).
Když upravíte plán, přihlašovací údaje pro tento plán se nezmění automaticky. Přihlašovací údaje
musíte změnit explicitně.
Informace o přihlašovacích údajích zdrojů dat viz "Důvěryhodná pověření" (str. 280).
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Výzvy v naplánovaných položkách
Je-li položka obsahující výzvu naplánována, musíte uložit hodnoty výzvy nebo určit výchozí hodnoty
(str. 437) pro zajištění existence hodnot při spuštění sestavy podle plánu.
V úkolu lze určit hodnoty výzvy pro kroky úkolu. Běží-li položka jako součást úkolu, použijí se
místo hodnot uložených s položkou hodnoty výzvy uložené v definici úkolu. Nejsou-li v definici
úkolu určeny hodnoty, software IBM Cognos použije hodnoty uložené v položce.

Priorita naplánovaných položek
Při plánování položky lze vybrat prioritu spuštění od 1 do 5. Například položka s prioritou 1 se
spustí dřív než položka s prioritou 5. Existuje-li více položek s určitou prioritou, spustí se jako první
ta, která do fronty dorazila první. Výchozí nastavení je 3. Nemáte-li oprávnění pro záznam priorit,
priorita se zobrazí, nelze ji však změnit.
Plánujete-li úkol, lze nastavit prioritu pouze pro celý úkol, nikoli pro jednotlivé položky v rámci
úkolu. Lze však změnit prioritu jednotlivých nevyřízených položek ve frontě.
Priorita položek ve frontě nemá vliv na již spuštěnou položku. Spuštěná položka bude dokončena
a pak bude ve frontě zkontrolována priorita dalších položek ke spuštění.
Další informace viz "Správa priorit spuštění položek" (str. 363).

Historie spouštění naplánovaných položek
Software IBM Cognos uchovává informaci o historii vždy, když je spuštěna naplánovaná položka.
Historii spouštění lze použít pro položku, aby se ověřily doby, ve kterých byla spuštěna, a zda bylo
její spuštění úspěšné. Další informace viz "Zobrazení historie spouštění položek" (str. 364).

Plánování položky
Spuštění položky lze naplánovat na pozdější dobu nebo na opakující se datum a čas. Plánovat lze
například sestavu nebo agenta.
Není-li již plán potřeba, může být odstraněn. Může být také deaktivován, aniž by byly jeho detaily
ztraceny. Později lze plán opět zaktivovat. Další informace viz "Správa aktivit" (str. 355).
Spuštění položky lze naplánovat na poslední den každého měsíce (str. 372) nebo jako součást úkolu
(str. 372). Sestavy lze plánovat v závislosti na výskytech aktivačních událostí (str. 375).
Pro použití této funkčnosti musíte mít nezbytná oprávnění k zabezpečené funkci Plánování v IBM
Cognos Administration.
K naplánování položky jsou potřeba oprávnění požadovaná pro spuštění položky. Například pro
naplánování sestavy nebo zobrazení je třeba mít k nim oprávnění ke čtení, zápisu, provádění a k
procházení. K plánování podřízeného zobrazení sestavy je nutno mít oprávnění k provádění pro
nadřízenou sestavu. Pro všechny zdroje dat použité sestavou jsou nezbytná také následující přístupová
oprávnění:
●

dataSource - provádět a procházet

●

dataSourceConnection - provádět a procházet
S pouhým oprávněním provádět budete vyzváni k přihlášení do databáze.
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●

dataSourceSignon - provádět

K nastavení priority pro položku musíte mít požadovaná oprávnění pro zabezpečenou vlastnost
Plánování priority. Viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).
Chcete-li, můžete změnit aktuálního vlastníka plánu změnou přihlašovacích údajů pro naplánovanou
položku. Další informace viz "Příklad - Změna přihlašovacích údajů pro plán" (str. 372).

Postup
1. V IBM® Cognos® klepněte na tlačítko Plánování

pro položku, kterou chcete naplánovat.

2. Nastavte prioritu pro plánovanou položku.
Pro vyšší prioritu vyberte nižší číslo. Výchozí nastavení je 3.
3. V části Frekvence vyberte, jak často chcete plán spouštět.
Část Frekvence je dynamická a mění se spolu s výběrem. Před vybráním frekvence vyčkejte, než
se stránka zaktualizuje.
Určíte-li denní plánování v části Frekvence, můžete také vybrat denní frekvenci pro položky
plánu. Pokračujte krokem 4.
Pokud jste neurčili denní plánování, pokračujte krokem 5.
4. V části Denní frekvence vyberte, jak často každý den chcete plán spouštět. Můžete zvolit
plánovaní položky minutou nebo hodinou.
Když určíte denní frekvenci, máte také možnost vybrat časové období, které požadujete pro
spuštění položky během dne, např. od 9:00 do 17:00. Tímto způsobem lze omezit spouštění
položek na období během dne, když jsou nezbytné aktualizace.
5. V části Začátek vyberte datum, kdy chcete plán zahájit.
6. V části Konec vyberte, kdy chcete plán ukončit.
Tip: Chcete-li vytvořit plán, který nehodláte okamžitě použít, zaškrtněte políčko Deaktivovat
plán. Plán později zaktivujete zrušením zaškrtnutí políčka.
7. Jsou-li na stránce Plán dostupné další možnosti, můžete je určit.
Pro sestavy lze například vybrat formáty, jazyky, metodu doručení (včetně způsobu uložení
souborů výstupu sestav) a hodnoty výzvy.
8. Klepněte na OK.
Plán je vytvořen a sestava bude spuštěna v další naplánované době.
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Příklad - plán položky na poslední den měsíce
Hodláte naplánovat automatické spuštění finanční sestavy poslední den každého měsíce pro příští
rok.

Postup
1. V IBM® Cognos® klepněte na tlačítko Plánování

pro položku, kterou chcete naplánovat.

2. V části Frekvence zvolte nastavení Po měsících a vyberte volbu Den.
3. Zadejte Den 31 každé 1 měsíce.
Zadáním čísla 31 jako den je zajištěno, že položka bude spuštěna poslední den v měsíci bez
ohledu na to, kolik má měsíc dnů.
4. V části Začátek vyberte poslední den aktuálního měsíce jako den, kdy chcete měsíční plán
spustit.
5. V části Konec klepněte na Konec do a vyberte poslední den stejného měsíce příštího roku jako
den, kdy chcete měsíční plán ukončit.
6. Klepněte na OK.

Příklad - Změna přihlašovacích údajů pro plán
Zde chcete změnit přihlašovací údaje pro plán a tím se identifikovat jako aktuální vlastník plánu.

Postup
1. Přihlašte se k IBM® Cognos® Connection pomocí svého ID uživatele a hesla.
2. V portálu Cognos Connection klepněte na tlačítko Plánování
změnit přihlašovací údaje.

pro položku, u které chcete

V části Přihlašovací údaje se zobrazí jméno aktuálního vlastníka plánu.
3. Klepnutím na odkaz Použít moje přihlašovací údaje se stanete vlastníkem plánu. Uložte změny.
Při dalším otevření tohoto plánu vás přihlašovací údaje identifikují jako vlastníka daného plánu,
např. Sam Carter (scarter).
Poznámka: Jste-li přihlášen jako anonymní uživatel, informace o aktuálním vlastníkovi plánu
nebudou k dispozici.

Použití úkolů k naplánování více položek
Vytvořením úkolu lze nastavit stejný plán pro více položek. Úkol určuje kolekci sestav, zobrazení
sestav a dalších společně naplánovaných úkolů, které sdílejí stejná nastavení plánu. Dojde-li ke
spuštění naplánovaného úkolu, budou spuštěny všechny položky úkolu.
Tip: Není-li položka úkolu k dispozici, lze vybrat jiný odkaz klepnutím na volbu Odkaz na položku.
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Úkoly obsahují kroky, což jsou odkazy na jednotlivé sestavy, úkoly a zobrazení sestav. Lze stanovit,
zda všechny kroky budou spuštěny najednou nebo postupně.
●

Dojde-li ke spuštění všech kroků najednou, budou odeslány ve stejnou dobu. Úkol je úspěšný,
jsou-li úspěšně spuštěny všechny kroky. Není-li krok úspěšný, nejsou ostatní kroky úlohy
ovlivněny a dojde k jejich spuštění, ale úkol bude mít stav Neúspěšný.

●

Jsou-li kroky spouštěny postupně, lze určit pořadí, ve kterém budou kroky spuštěny. Krok je
odeslán pouze v případě, že předešlý krok je spuštěn úspěšně. Je-li krok neúspěšný, můžete
zvolit zastavení úkolu nebo pokračování jeho ostatních kroků.

Spuštění úkolu lze naplánovat na určitou dobu, na základě intervalů nebo na aktivačních událostech,
jako je obnovení databáze či e-mail (str. 375).
Jednotlivé sestavy, úkoly a zobrazení sestav v krocích mohou také obsahovat jednotlivé plány.
Možnosti spuštění pro položky jednotlivých kroků potlačují možnosti spuštění nastavené pro úkol.
Lze nastavit možnosti spuštění pro úkol, jež slouží jako výchozí pro položky kroku, který nemá
vlastní možnosti spuštění.
Nebo lze spustit sestavy pro generování výstupů založených na definovaných možnostech, jako jsou
formát, jazyk a usnadnění.
Do úkolu lze také zahrnout údržbu úložiště obsahu a importy a exporty rozmístění. Další informace
viz "Údržba úložiště obsahu" (str. 161) a "Rozmístění" (str. 379).

Data výzvy v mezipaměti
Pro sestavy, které zobrazují výzvu pro zadání hodnot při každém spuštění, můžete používat data
výzvy v mezipaměti. Sestavy běží rychleji, protože data jsou načítána z mezipaměti a nikoli z
databáze.
Mezipaměť je používána pouze tehdy, je-li požadovaný jazyk stejný jako jazyk v mezipaměti. Příklad:
mezipaměť obsahuje data pro angličtinu, americkou angličtinu a německou němčinu. Při výzvě
požádáte o americkou angličtinu pro sestavu. Jedná se o přesnou shodu a použijí se data z
mezipaměti. Data z mezipaměti se také použijí v případě částečné shody. Vyžádáte-li si kanadskou
angličtinu, použijí se data z mezipaměti pro angličtinu. Pokud ale vyžádáte rakouskou němčinu,
neexistuje shoda a data z mezipaměti se nepoužijí.
Mezipaměť lze použít pro sestavy a zobrazení sestav. Pro zobrazení sestav je nejprve použita
mezipaměť zobrazení sestav. Není-li mezipaměť zobrazení sestav nalezena, použije se mezipaměť
pro přidruženou sestavu.
Pro vytvoření nebo aktualizování mezipaměti musíte vytvořit úkol. Mezipaměť lze automaticky
aktualizovat naplánováním periodického spouštění úkolu. Chcete-li při příštím spuštění sestavy
použít živá data, můžete mezipaměť vymazat.

Oprávnění
Oprávnění požadovaná pro zahrnutí položky jako součásti úkolu se liší v závislosti na typu položky.
Oprávnění jsou stejná jako pro plánování položky (str. 370).

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nový úkol

.
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2. Zadejte název (volitelně popis a tip na obrazovce pro úkol), vyberte umístění pro uložení úkolu
a potom klepněte na Další.
Zobrazí se stránka Vybrat kroky.
3. Klepněte na Přidat.
4. Zaškrtněte políčka položek, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko šipky vpravo

. Když

se požadované položky zobrazí v poli Vybrané položky klepněte na OK.
Lze také klepnout na Vyhledat a do pole Hledaný řetězec zadat frázi, kterou chcete vyhledat.
Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Po nalezení požadované položky ji klepnutím
na tlačítko pravé šipky zobrazte v poli Vybrané položky a klepněte na OK.
Položky ze seznamu Vybrané položky odstraníte tak, že je označíte a klepnete na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu. Pro zobrazení položek uživatelů klepněte na Zobrazit uživatele v seznamu.
5. Chcete-li změnit možnosti spuštění jedné položky spouštěné jako součást úkolu, klepněte na
ikonu Nastavit

, potom na Vytvořit výstupy sestavy, vyberte Potlačit výchozí hodnoty,

proveďte změny a klepněte na OK.
Mobilním příjemcům lze sestavu odeslat tak, že zvolíte možnost Odeslat sestavu mobilním
příjemcům a klepnete na Vybrat příjemce.
Tip: Klepnutím na tlačítko Odstranit dojde k navrácení výchozích hodnot jednotlivých položek.
6. Chcete-li aktualizovat mezipaměť pro sestavu při spuštěném úkolu, klepněte na ikonu Upravit
umístěnou vedle sestavy, a v nabídce Spustit sestavu klepněte na Obnovit mezipaměť sestavy.
Klepněte na Potlačit výchozí hodnoty. Zobrazený jazyk přijmete klepnutím na OK. Pro změnu
jazyka klepněte na Vybrat jazyky, vyberte požadované jazyky a klepněte na OK. Zobrazené
jazyky přijmete klepnutím na OK.
Tip: Klepnutím na tlačítko Odstranit vymažete mezipaměť.
7. Chcete-li vytvořit nebo aktualizovat mezipaměť, klepněte na ikonu Nastavit, potom na Obnovit
mezipaměť sestavy, vyberte pole Potlačit výchozí hodnoty, případně přidejte jazyky a klepněte
na OK.
Tip: Pro vymazání mezipaměti klepněte na Více vedle sestavy, jejíž mezipaměť chcete vymazat,
potom na Vymazat mezipaměť a nakonec dvakrát na OK.
8. V nabídce Odeslání kroků vyberte, zda kroky odeslat Vše najednou nebo Postupně.
Zvolíte-li Postupně, budou se kroky provádět v pořadí, v jakém se zobrazují v seznamu Postup.
Chcete-li, aby úkol pokračoval ve spuštění i při neúspěchu jednoho z kroků, zaškrtněte políčko
Při chybě pokračovat.
Tip: Pro změnu pořadí klepněte na Změnit pořadí, proveďte změny a klepněte na OK.
9. Chcete-li zadat výchozí možnosti spuštění na úrovni úkolu, klepněte na Nastavit v nabídce
Výchozí hodnoty pro všechny kroky.
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Poznámka: Možnosti spuštění, jež jsou dostupné pro úkol s více položkami, se nemusí týkat
každé položky. Netýká-li se možnost nějaké položky, je ignorována.
10. Chcete-li potlačit výchozí nastavení, vyberte kategorii, zaškrtněte políčko Potlačit výchozí
hodnoty, vyberte požadované výchozí hodnoty pro úkol a klepněte na OK.
11. Klepnutím na Vše v seznamu úrovně detailů historie spouštění lze po úspěšném dokončení
činnosti spuštění uložit detaily historie pro kroky úkolu. Klepnutím na Omezené dojde k uložení
omezených detailů historie spouštění pro daný úkol. Nezdaří-li se spuštění úkolu, uloží se úplné
detaily historie.
Výchozí nastavení je Vše.
12. Vyberte požadovanou činnost:
●

Pro spuštění nyní či později klepněte na Spustit nyní nebo později a pak na Dokončit.
Zadejte čas a datum spuštění. Klepněte na Pouze najít nebo Najít a opravit a potom na
Spustit. Zkontrolujte čas spuštění a klepněte na OK.

●

Plánování v opakující se čas provedete klepnutím na Naplánovat spuštění na opakující se
čas a potom na Dokončit. Dále vyberte frekvenci a datum začátku a konce. Klepněte na
Pouze najít nebo Najít a opravit a potom na OK.
Tip: Plán lze dočasně deaktivovat zaškrtnutím políčka Deaktivovat plán. Zobrazení stavu
plánu viz "Správa aktivit" (str. 355).

●

Uložení bez plánování nebo spuštění provedete klepnutím na Pouze uložit a potom na
Dokončit.

Dojde k vytvoření úkolu a jeho spuštění v dalším naplánovaném čase.

Plánování na základě položek aktivačních událostí
Spuštění položek lze naplánovat na základě výskytu akce, jako je obnovení databáze nebo e-mail.
Výskyt se chová jako aktivační událost a způsobuje spuštění položky. Například lze požadovat
spuštění sestavy po každé aktualizaci databáze.
Plánování na základě aktivačních událostí lze použít pro automatické spouštění položek podle
výskytu. Lze jej také použít pro omezení doby, kdy mohou uživatelé spustit položky. Například v
prostředí skladu, kde je databáze aktualizována pouze jednou týdně, není zapotřebí spouštět sestavy
častěji.
Plánování sestavy lze vybrat podle aktualizace databáze tak, aby sestava byla spouštěna pouze
jednou týdně.
Plánování na základě aktivačních událostí se vztahuje pouze k položce, nikoli na přidruženou
položku zobrazení. Příklad: vztahuje-li se plánování na základě aktivačních událostí k sestavě,
nevztahuje se na zobrazení sestav k ní přidružených. Zobrazení sestavy lze ale naplánovat pomocí
aktivační události.
V IBM Cognos Administration můžete řídit přístup k plánování aktivační událostí pomocí funkce
Plánovat aktivační událostí. (str. 285)
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Nastavení plánování na základě aktivačních událostí
Pro naplánování položky na základě výskytu a potvrzení plánování na základě aktivačních událostí
musíte mít oprávnění ke čtení, zápisu, spuštění a k procházení. Ke všem zdrojům dat použitým
položkou jsou také vyžadována následující přístupová oprávnění.

Zdroj dat

Oprávnění

dataSource

provádět a procházet

dataSourceConnection

provádět a procházet
S pouhým oprávněním provádět budete vyzváni k přihlášení do databáze.

dataSourceSignon

provádět

Před nastavením plánování na základě aktivačních událostí ověřte, že vaše pověření existují a že
jsou aktuální.
Tip: Klepněte na tlačítko Možnosti Mojí oblasti

, Moje předvolby a na kartě Osobní klepněte

na Obnovit přihlašovací údaje.
Pomocí následujícího procesu nastavte plánování na základě aktivačních událostí:
❑

Naplánujte položku na základě výskytu (str. 376).

❑

Požádejte svého správce o nastavení výskytu aktivační události na serveru.

Výskyty aktivační události mohou být také nastaveny vývojářem SDK pomocí produktu IBM
Cognos Software Development Kit (SDK). Další informace viz příručka Software Development Kit
Developer Guide.
Viz informace o nastavení výskytu aktivační události na serveru (str. 673). Plánování na základě
aktivačních událostí lze také deaktivovat, viz (str. 672).

Plánování položky na základě výskytu
Jako součást nastavování plánování na základě aktivačních událostí musíte naplánovat položku na
základě výskytu.
Plánování na základě aktivačních událostí je aktivováno, má-li uživatel spouštějící aktivační událost:
●

oprávnění ke čtení a procházení pro položku plánu

●

oprávnění k procházení pro všechny předchůdce položky plánu

●

přístup k aplikaci IBM® Cognos® Administration

Postup
1. V Cognos Connection klepněte na tlačítko Plánování
naplánovat.
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2. V části Frekvence klepněte na kartu Po aktivačních událostech.
3. V části Název aktivační události zadejte název výskytu aktivační události.
Poznámka: Název aktivační události pro zadání může být poskytnut správcem nebo vývojářem.
Není-li tomu tak, musíte o použitém názvu aktivační události informovat správce nebo vývojáře.
4. Výchozí datum začátku je "nyní" a výchozí datum konce je "navždy", což znamená, že plán
aktivační události bude spuštěn při výskytu aktivační události (start z aplikace trigger.bat nebo
z SDK). Zadáte-li platné datumy začátku a konce, plán aktivační události může být spuštěn
pouze mezi nimi.
5. Klepněte na OK.
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Rozmístění zahrnuje přesun aplikací z jedné instalace do druhé. V softwaru IBM® Cognos® lze
nasadit balíky, složky nejvyšší úrovně nebo celé úložiště obsahu ze zdrojového prostředí do cílového.
Rozmístění zpravidla přenáší položky, jako jsou balíky, složky, sestavy a zobrazení sestav, z
vývojového prostředí do testovacího a následně do provozního. Rozmisťovat lze také mezi operačními
systémy.
K zajištění rozmístění správných informací a nenarušení cílového prostředí je důležité naplánovat
rozmístění. Zároveň je důležité zvážit zabezpečení ve zdrojovém i cílovém prostředí.
Spuštěním průvodce importem rozmístění lze upgradovat položky z předchozích verzí. Další
informace viz "Import do cílového prostředí" (str. 397).
K provedení rozmístění z příkazového řádku lze použít operační systém nebo skriptovací
mechanismus. IBM Cognos SDK (Software Development Kit) lze použít k automatizaci procesu
nasazení pro
●

vytvoření, aktualizaci a odstranění specifikace rozmístění,

●

načtení specifikace rozmístění z archivu rozmístění,

●

odeslání požadavků exportu a importu rozmístění,

●

přístup k historii rozmístění.

Nasazení služby lidské úlohy je oddělenou úlohou. Další informace viz "Nasazení služby lidské
úlohy a anotační služby" (str. 401).
Další informace viz příručka IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.

Specifikace rozmístění
Specifikace rozmístění je položka v úložišti obsahu, která definuje
●

položky pro rozmístění,

●

předvolby rozmístění,

●

název archivu rozmístění.

Existují dva typy specifikací rozmístění. Exportní specifikace jsou vytvářeny ve zdrojovém prostředí
a řídí tvorbu archivů rozmístění. Importní specifikace jsou vytvářeny v cílovém prostředí a řídí
import položek z archivu rozmístění.
Historii rozmístění lze prohlížet pro každou specifikaci rozmístění a zobrazit datum, čas a detaily
importu či exportu.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Archivy rozmístění
Archiv rozmístění je komprimovaný soubor obsahující skutečné položky, jež jsou rozmístěny. Archiv
rozmístění je vytvořen při exportu ze zdrojového prostředí. Při exportu do stávajícího archivu
rozmístění dojde k přepsání obsahu tohoto archivu.
Archiv rozmístění přesunete ze zdrojového prostředí do cílového. Potom importujete z archivu
rozmístění do cílového prostředí.
Pro přesun archivu nasazení potřebujete přístup k instalačním adresářům na počítači, kde je
nainstalován softwaru IBM® Cognos®. Toto umístění je nastaveno v konfiguračním nástroji. Výchozí
umístění je umístění_c10/deployment. Informace o změně umístění viz příručka IBM Cognos
Installation and Configuration Guide.

Plánování nasazení
Před nasazením je třeba zvážit, jak zacházet se zabezpečením a kterou metodu nasazení zvolit:
●

celé úložiště obsahu (str. 381)

●

vybraný obsah balíků, složek a adresářů (str. 383)

Aby nedošlo k přerušení odkazů v cílovém prostředí, musíte nasadit všechny položky, jež odkazují
na položky v jiném balíku či složce. K položkám ke zvážení patří:
●

úkoly, zástupci a zobrazení sestavy

●

členství a oprávnění k položkám

Zabezpečení a rozmístění
Před rozmístěním je nutné zvážit přístupová oprávnění (str. 380), zabezpečení archivů rozmístění
(str. 381) a odkazy na jiné prostory jmen než Cognos(str. 381).

Přístupová oprávnění
Na rozmisťované položky může být aplikováno zabezpečení, jako jsou přístupová oprávnění (str. 275)
pro určení uživatelů a skupin, jež k nim mohou přistupovat. Při rozmístění celého úložiště obsahu
(str. 381) dojde k rozmístění všech přístupových oprávnění. Při rozmístění vybraných balíků, veřejných
složek a obsahu adresáře lze zvolit, zda se mají rozmístit přístupová oprávnění (str. 383).
Zvažte následující:
●

Odkazovaní uživatelé a skupiny
Při rozmístění přístupových oprávnění do cílového prostředí v něm musejí existovat odkazovaní
uživatelé a skupiny.

●

Pravidla pro přístupová oprávnění
Aby po rozmístění položek fungovala přístupová oprávnění, zdrojové i cílové prostředí musí
používat stejného poskytovatele ověření se stejnou konfigurací. V jiném případě zřejmě nebudou
oprávnění fungovat.
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Abyste zajistili, že oprávnění ze zdrojového prostředí bude fungovat v cílovém prostředí,
používejte prostor jmen Cognos®. Ve zdrojovém prostředí vytvořte např. skupiny Cognos se
skupinou Každý jako člen, a pro tyto skupiny nastavte přístupová oprávnění. Po nasazení v
cílovém prostředí namapujte skupiny Cognos na příslušné uživatele a skupiny od poskytovatele
ověření, a následně odeberte skupinu Každý ze členství dané skupiny.
Informace o rozmisťování rolí a skupin Cognos viz "Zahrnutí skupin a rolí Cognos" (str. 385).

Zabezpečení archivů rozmístění
Archiv rozmístění (str. 380) může obsahovat citlivé informace, jako jsou přihlašovací údaje a důvěrná
čísla účtů či kreditních karet ve výstupech sestav. Při exportu lze archiv rozmístění zašifrovat pomocí
nastavení hesla. Při importu pak musí být toto šifrovací heslo zadáno. Heslo musí obsahovat nejméně
osm znaků.
Archiv rozmístění je nutné zašifrovat, když obsahuje přihlašovací údaje ke zdrojům dat (str. 235)
nebo při rozmístění celého úložiště obsahu (str. 381).
Nastavení šifrování jsou zkonfigurována v konfiguračním nástroji. Další informace viz příručka
IBM® Cognos Installation and Configuration Guide.

Zahrnutí odkazů na jiné prostory jmen
Některé položky, jako jsou skupiny, role, rozesílací seznamy, kontakty a přihlašovací údaje zdrojů
dat, a některé vlastnosti sestav, jako jsou příjemci e-mailu a kontakty sestav, mohou odkazovat na
entity v jiných prostorech jmen než prostor jmen Cognos. Při rozmisťování veřejných složek a obsahu
adresáře je možné tyto položky rozmístit s odkazy na tyto prostory jmen nebo bez nich.
Zvažte následující:
●

Zahrnuté odkazy
Zahrnete-li odkazy na jiné prostory jmen, systém ověřuje, zda všechny odkazované entity
existují v příslušných prostorech jmen. Proto musíte zajistit, že jste přihlášeni ke všem prostorům
jmen a že máte potřebná oprávnění pro přístup k požadovaným entitám v těchto prostorech
jmen. Nemáte-li k prostorům jmen přístup, během rozmístění dojde k chybám.

●

Nezahrnuté odkazy
Nezahrnete-li odkazy na jiné prostory jmen, dojde k odebrání odkazovaných entit ze seznamů
členství u skupin, rolí, rozesílacích seznamů, přihlašovacích údajů zdrojů dat a dalších případně
existujících vlastností.

Při rozmístění celého úložiště obsahu (str. 381) jsou zahrnuty odkazy na všechny prostory jmen.

Rozmisťování celého úložiště obsahu
Rozmisťování celého úložiště obsahu zajistí, že dojde ke zkopírování všech balíků, složek a obsahu
adresáře do nového umístění. Dochází-li např. k výměně počítače, na němž je nainstalován software
IBM® Cognos®, lze přesunout celé úložiště obsahu ze starého prostředí do nového a zároveň zachovat
všechny sestavy i další položky vytvořené administrátory a uživateli.
K dalším důvodům pro rozmístění celého úložiště obsahu patří:
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●

přesun celé aplikace z vývojového prostředí do prázdného prostředí, jako je nový počítač

●

aktualizace celé aplikace z vývojového prostředí do stávajícího prostředí, jako je existující
počítač

●

přesun aplikace ze stávajícího prostředí, které využívá odlišnou základní technologii, jako je
jiný typ databáze pro úložiště obsahu nebo jiný operační systém

●

upgradování obsahů úložiště obsahu

Při přesunu úložiště obsahu z jednoho prostředí do druhého musí být pro zajištění správné funkce
použity stejné prostory jmen pro pravidla, uživatele, role a skupiny.
Nedojde-li při rozmístění celého úložiště obsahu k žádným kolizím, budou obsahy cílového úložiště
obsahu odebrány a nahrazeny obsahy zdrojového úložiště obsahu s výjimkou konfiguračních dat.
Importované položky mají zachovány vlastníky ze zdrojového úložiště obsahu. Informace o řešení
kolizí viz "Pravidla pro řešení konfliktů" (str. 389).
Po dokončení rozmístění nemusí fungovat některé odkazy pro balíky přidružené k sestavám. Může
být nutné znovu vytvořit odkazy mezi balíky a sestavami. Informace o odkazech mezi balíky a
sestavami viz dokumentace produktů řady Studio.
Tip: Místo rozmisťování celého úložiště obsahu lze rozmístit pouze určité veřejné složky a obsah
adresáře (str. 383).

Úložiště obsahu
Úložiště obsahu zahrnuje všechny položky v portálu, jako jsou:
●

veřejné složky

●

balíky

●

sestavy

●

zdroje dat

●

rozesílací seznamy a kontakty

●

tiskárny

●

prostor jmen Cognos

●

specifikace rozmístění

Nezahrnuje historii rozmístění (str. 382). Konfigurační objekty (str. 383), např. dispečery, jsou ve
výchozím nastavení zahrnuty v exportech ale vyloučeny v importech.
Chcete-li nasadit osobní stránky a složky uživatelů, musíte zvolit zahrnutí informací o uživatelských
účtech při exportu a importu.

Historie rozmístění
Při exportu celého úložiště obsahu jsou vyexportovány specifikace rozmístění exportu a importu,
které existují ve zdrojovém úložišti obsahu. Jejich historie rozmístění nejsou vyexportovány.

382 IBM Cognos Administration

Kapitola 22: Rozmístění
Při následném importu celého úložiště obsahu dojde také k naimportování specifikací rozmístění
exportu a importu. Pro naimportované specifikace nejsou zobrazeny položky na stránce Zobrazit
historii nasazení.
Jsou-li některé naimportované specifikace rozmístění použity pro šifrovaný archiv rozmístění, lze
je odstranit. Před prvním importem celého úložiště obsahu musí být vytvořena nová specifikace
rozmístění importu.
Ve výchozím nastavení patří k informacím uloženým v záznamech rozmístění pouze sestavy souhrnu
a průběhu. Chcete-li zahrnout detailnější informace, změňte úroveň záznamu pomocí rozšířeného
nastavení CM.DEPLOYMENTDETAILENTIRECONTENT. Použijte postup v "Nastavení
rozšířených parametrů služby Content Manager" (str. 158). Více úrovní záznamu je k dispozici v
částečném rozmístění (str. 386).

Konfigurační informace
Při importu celého úložiště obsahu jsou konfigurační data ve výchozím nastavení zahrnuta v exportu
ale vyloučena z importu. Doporučujeme toto nastavení neměnit. Nicméně je-li nutné konfigurační
nastavení naimportovat, lze tuto předvolbu změnit v rozšířených nastaveních (str. 399).
Při importu konfiguračních dat - zejména v distribuovaném prostředí s více správci obsahu - může
dojít k přepsání aktuálních informací o stavu správce obsahu naimportovanými daty.
Tip: Pokud importujete konfiguraci, restartem služby v cílovém prostředí zajistěte řádnou aktualizaci
stavových informací.
Informace o zahrnutí konfiguračních dat v importu viz "Zahrnutí konfiguračních objektů v importu
celého úložiště obsahu " (str. 399).
Informace o způsobu importu konkrétních objektů v úložišti obsahu viz "Pravidla řešení konfliktů
pro nasazení celého úložiště obsahu" (str. 390).

Rozmisťování vybraných veřejných složek a obsahu adresáře
Místo rozmisťování celého úložiště obsahu lze zvolit provedení částečného rozmístění a rozmístit
pouze vybrané veřejné složky a obsah adresáře (str. 381).
Rozmístit lze jakékoli balíky a složky ve Veřejných složkách. Projděte hierarchii Veřejných složek
a vyberte balík nebo složku. Tím dojde k rozmístění celého obsahu. V balících či složkách nelze
vybírat konkrétní položky. Při exportu nejsou vyexportovány nadřízené balíky a složky, a Content
Manager pro ně nevytvoří zástupná umístění v cílovém prostředí. Při exportu i importu lze určit
nové cílové umístění v hierarchii Content Manager pro každý rozmístěný balík a složku.
K obsahu adresáře, který lze rozmístit, patří prostor jmen Cognos®, rozesílací seznamy a kontakty
i zdroje dat včetně jejich připojení a přihlašovacích údajů.
Při rozmístění veřejných složek a obsahu adresář nelze zahrnout objekty z oblastí konfigurace,
schopnosti, exportDeploymentFolder a importDeploymentFolder úložiště obsahu (str. 384). Další
informace viz "Zahrnutí odkazů na jiné prostory jmen" (str. 381).
Informace o způsobu importu konkrétních objektů v úložišti obsahu viz "Pravidla řešení konfliktů
nasazení při importu a exportu" (str. 388).
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Po dokončení rozmístění nemusí fungovat některé odkazy pro balíky přidružené k sestavám, i když
do tohoto rozmístění byly zahrnuty balíky a jejich sestavy. Může být nutné znovu vytvořit odkazy
mezi balíky a sestavami. Informace o odkazech mezi balíky a sestavami viz dokumentace produktů
řady Studio.
Tip: Chcete-li rozmístit určité položky, můžete vytvořit složku na kořenové úrovni Veřejných složek,
zkopírovat požadované položky do této složky a při rozmístění tuto složku vybrat.

Rozmisťování balíků
Balík je položka, která obsahuje publikované sestavy a metadata. Balíky jsou vytvářeny v
modelovacím nástroji Framework Manager a pak publikovány na IBM® Cognos Connection. Balíky
jsou ukládány v úložišti obsahu a zobrazují se jako položky v IBM Cognos Connection.
Při částečném rozmístění (str. 383) lze v daném okamžiku rozmístit nejméně jeden balík. Balík může
odkazovat na objekty mimo něj, jako jsou objekty zabezpečení, zdroje dat a rozesílací seznamy.
Nicméně odkazované objekty nejsou rozmístěny s tímto balíkem.
V průběhu importu lze v archivu rozmístění zrušit výběr balíků, které nehodláte naimportovat.

Přejmenování balíků a složek
Během částečného rozmístění (str. 383) lze přejmenovat balíky a složky, aby měly nový název v
cílovém prostředí. To je vhodné v případě, když nechcete přepsat balík či složku se stejným názvem
v cílovém prostředí. Původní balík či složka zůstanou netknuté a rozmístěná položka je přejmenována.
Pro balíky a složky je zřejmě vhodné přidat vícejazyčné názvy, aby uživatelé viděli názvy odpovídající
národnímu prostředí. Národní prostředí určuje jazykové informace a kulturní zvyklosti pro typ
znaků, kompletování, formát data a času, měnovou jednotku a zprávy.
Před přejmenováním balíků zvažte informace o přejmenování položek i to, co se stane přidruženým
odkazům na ostatní položky v "Uspořádání položek" (str. 318).

Deaktivace balíků a složek
Při částečném rozmístění (str. 383) lze deaktivovat balíky a složky v cílovém prostředí, aby k nim
uživatelé neměli přístup. Deaktivace balíků a složek je vhodná v případě, že je hodláte testovat v
cílovém prostředí ještě před jejich zpřístupněním uživatelům.
Balíky a složky lze deaktivovat v době exportu nebo importu.
Při deaktivaci balíku či složky nebudou po importu do cílového prostředí přístupné položky, které
obsahuje. Uživatelé nemohou položky spustit, zobrazit ani upravit. K deaktivovaným položkám
mají přístup pouze uživatelé disponující povoleními k zápisu. Další informace viz "Deaktivovat
položku" (str. 321).

Možnosti částečného rozmístění
Při částečném rozmístění (str. 383) lze v době exportu či importu vybrat následující možnosti. Neníli určitá možnost vybrána při exportu, není k dispozici při importu.
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Zahrnutí verzí výstupu sestavy
Můžete zvolit, zda mají být v rozmístění zahrnuty verze výstupu sestavy (str. 441). Pokud zvolíte
tuto možnost, můžete rozhodnout, co dělat, když dojde ke konfliktu. Stávající verze výstupu sestavy
v cílovém prostředí lze zachovat, nebo je nahradit verzemi výstupu sestavy z archivu rozmístění.

Zahrnutí historie spouštění
Historie spouštění sestavy obsahuje statistické údaje o stavu a dobách, kdy byla sestava spouštěna
(str. 364) v daném rozmístění. Můžete zvolit, zda má být historie spouštění sestav zahrnuta.
Pokud zvolíte tuto možnost, můžete rozhodnout, co dělat, když dojde ke konfliktu. Stávající historie
spouštění sestav v cílovém prostředí lze zachovat, nebo je nahradit historiemi spouštění sestav z
archivu rozmístění.

Zahrnutí plánů
Můžete zvolit, zda mají být v rozmístění zahrnuty plány (str. 369). Pokud plány nerozmístíte, dojde
k jejich odebrání z úkolů a sestav v cílové prostředí.
Pokud zvolíte tuto možnost, můžete rozhodnout, co dělat, když dojde ke konfliktu. Stávající plány
v cílovém prostředí lze zachovat, nebo je nahradit plány z archivu rozmístění.
Když se rozhodnete importovat plány v rozmístění, můžete změnit naimportovaná pověření plánu
na svá pověření. Pověření plánu je pověření používané ke spouštění sestavy v daném plánu. Toto
pověření určuje oprávnění na sestavě i schopnosti, které se týkají jejího provedení. Není-li vlastnost
sestavy Spustit jako vlastník nastavena na hodnotu pravda, je dané pověření použito také pro přístup
ke zdroji dat, připojením dat a objektům přihlášení. Změna pověření může ovlivnit činnost
následujícími způsoby:
●

žádný dopad

●

sestava generuje různá data v důsledku výběru jiného připojení či přihlášení ve zdroji dat

●

spuštění sestavy není úspěšné, protože uživatel nemá řádné schopnosti nebo oprávnění

Postup pro změnu pověření naimportovaných plánů na pověření uživatele provádějícího import:
●

Přidejte rozšířené nastavení CM.DeploymentUpdateScheduleCredential a nastavte hodnotu na
True. Viz procedura "Nastavení rozšířených parametrů služby Content Manager" (str. 158).

●

Při importu do cílového prostředí pomocí Průvodce novým importem (str. 397) nezapomeňte
klepnout na Zahrnout plány a vybrat Nahradit stávající položky v části Řešení konfliktů. Potom
v části Vlastnictví položky vyberte Uživatel provádějící import.

Zahrnutí skupin a rolí Cognos
Můžete zvolit, zda mají být v rozmístění zahrnuty skupiny a role Cognos (str. 269).
Při rozmístění skupin a rolí Cognos musejí být rozmístěny všechny. Nedojde však k rozmístění
následujících vestavěných skupin:
●

Anonymní

●

Všichni ověření uživatelé
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●

Každý

Při rozmístění skupin jsou členové skupiny Administrátoři systémů sloučeni se členy této skupiny,
kteří již existují v cílovém prostředí. Tím je zajištěno, že cílové prostředí je přístupné i v případě
neplatných rozmístěných členů. Po dokončení rozmístění však bude zřejmě nezbytné upravit seznam
členství.
Pokud zvolíte tuto možnost, můžete rozhodnout, co dělat, když dojde ke konfliktu. Stávající skupiny
a role v cílovém prostředí lze zachovat, nebo je nahradit skupinami a rolemi z archivu nasazení.

Zahrnutí rozesílacích seznamů a kontaktů
Můžete zvolit, zda mají být v rozmístění zahrnuty rozesílací seznamy a kontakty. Zvolíte-li rozmístění
rozesílacích seznamů a kontaktů, musíte je rozmístit všechny.
Pokud zvolíte tuto možnost, můžete rozhodnout, co dělat, když dojde ke konfliktu. Stávající rozesílací
seznamy a kontakty v cílovém prostředí lze zachovat, nebo je nahradit rozesílacími seznamy a
kontakty z archivu nasazení.

Zahrnutí zdrojů dat
Můžete zvolit, zda mají být v rozmístění zahrnuty zdroje dat a jejich přidružená připojení (str. 201).
Zvolíte-li rozmístění zdrojů dat, musíte je rozmístit všechny.
Zdroje dat lze rozmístit s jejich přihlášeními nebo bez nich. Pokud přihlášení nerozmístíte, musíte
příslušně zkonfigurovat zdroje dat v cílovém prostředí. Pokud přihlášení rozmístíte, musíte zašifrovat
archiv rozmístění.
Pokud zvolíte tuto možnost, můžete rozhodnout, co dělat, když dojde ke konfliktu. Stávající zdroje
dat v cílovém prostředí lze zachovat, nebo je nahradit zdroji dat z archivu rozmístění.
Pokud nahradíte cílové zdroje dat a jejich připojení ve zdrojovém a cílovém prostředí se nebude
shodovat, zřejmě dojde ke ztrátě připojení k databázím. V tomto případě musíte po importu znovu
ručně připojit zdroje dat v cílovém prostředí pomocí klienta databázového softwaru.

Zahrnutí přístupových oprávnění
Můžete zvolit, zda mají být v rozmístění zahrnuta přístupová oprávnění (str. 380).
Pokud zvolíte tuto možnost, můžete rozhodnout, co dělat, když dojde ke konfliktu. Stávající
přístupová oprávnění v cílovém prostředí lze zachovat, nebo je nahradit přístupovými oprávněními
z archivu rozmístění.

Záznam detailů rozmístění
Nastavením Úrovně záznamu v rozmístění lze určit, jaký typ informací je uložen v záznamech
rozmístění. Objem informací uchovávaný v záznamech má vliv na výkon.
Nastavit lze následující úrovně záznamu:
●

Základní
Ukládá souhrnné informace a průběh rozmístění. Jedná se o výchozí možnost.

●

Minimální
Ukládá pouze souhrnné informace rozmístění. Tato možnost vyžaduje nejméně paměti.
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●

Trasování
Ukládá všechny detaily rozmístění. Tato možnost vyžaduje nejvíce paměti.

Informace o záznamu detailů rozmístění při rozmisťování celého úložiště obsahu viz "Historie
rozmístění" (str. 382).

Aspekty vlastnictví
Vlastnictví naimportovaných položek lze změnit na uživatele provádějícího import. Tuto možnost
lze vybrat v době exportu nebo importu. Použijete-li vlastníky ze zdroje, dojde k naimportování
položek včetně vlastníků. Možnosti vlastnictví lze použít na nové položky nebo na nové a stávající
položky.

Rozšířená nastavení nasazení
Následující rozšířená nastavení lze použít k určení způsobu funkce nasazení v daném prostředí:
●

určení, je-li součástí nasazení výstup sestav (str. 387)

●

určení, jsou-li součástí nasazení konfigurační a podřízené objekty (str. 388)

Určení, je-li součástí nasazení výstup sestav
Můžete určit, je-li součástí nasazení výstup sestav. Existují dvě rozšířená nastavení, jež lze použít:
●

CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT pro zahrnutí či vynechání veškerého výstupu
sestav z umístění Moje složky a Veřejné složky.

●

CM.DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT pro zahrnutí či vynechání pouze
uživatelského výstupu sestav z umístění Moje složky.

Tato nastavení mají standardně hodnotu Pravda (zahrnout). Chcete-li změnit výchozí hodnoty na
vynechat, nastavte je na Nepravda.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle položky Systémy a klepněte na Nastavit vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
7. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
8. Ve sloupci Parametr zadejte CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT nebo CM.
DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT.
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9. Ve sloupci Hodnota zadejte nastavení, které chcete použít.
10. Klepněte na OK.
11. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Určení, jsou-li součástí nasazení konfigurační a podřízené objekty
Můžete určit, jsou-li jako součást nasazení zahrnuty konfigurační a podřízení objekty. Standardně
zahrnuty nejsou.
Výchozí nastavení můžete změnit pomocí rozšířeného nastavení CM.
DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION. Standardně je nastaveno na Nepravda (nezahrnout
konfigurační objekty v nasazení). Chcete-li změnit výchozí hodnotu na zahrnout konfigurační a
podřízené objekty, nastavte ji na Pravda.
Pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration musíte mít nezbytná oprávnění (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. Klepněte na šipku nabídky Akce vedle položky Systémy a klepněte na Nastavit vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Klepněte na Upravit vedle položky Pokročilá nastavení.
7. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
8. Ve sloupci Parametr zadejte CM.DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION.
9. Ve sloupci Hodnota zadejte nastavení, které chcete použít.
10. Klepněte na OK.
11. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Pravidla řešení konfliktů nasazení při importu a exportu
Tato část vysvětluje pravidla řešení konfliktů, která jsou použita při importu či exportu do cílového
prostředí. Tato pravidla se liší v závislosti na tom, zda jde o rozmístění celého úložiště obsahu nebo
vybraných veřejných složek a obsahu adresáře. Vybraní metoda určuje, které objekty jsou zahrnuty
v importu a jak jsou řešeny konflikty v případě, že objekt již v cílovém prostředí existuje.
Objekty v úložišti obsahu reprezentují položky v portálu a vlastnosti těchto položek. Například
objekt reportView reprezentuje položku zobrazení sestavy v portálu a objekt runHistory reprezentuje
historii spouštění položky. Další informace o objektech viz příručka IBM® Cognos® Software
Development Kit Developer Guide.
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Objekty ve Veřejných složkách ve výchozím nastavení dědí pravidla rozmístění v závislosti na tom,
zda jde o rozmístění celého úložiště obsahu (str. 381) nebo pouze vybraných Veřejných složek a
obsahu adresáře (str. 383).
Ačkoli ke konfliktům může dojít pouze při importu a nikoli exportu, stejná pravidla jsou použita
při zpracování objektů v archivu při exportu. Je-li pravidlo pro objekt KEEP při operaci exportu,
nedojde k jeho zahrnutí do archivu. Pro všechna ostatní nastavení k jeho zahrnutí do archivu dojde.

Pravidla pro řešení konfliktů
Ke konfliktu může dojít, pokud již v cílovém úložišti obsahu existuje položka, kterou chcete
importovat z archivu rozmístění. Pokud k tomu dojde, bude použito jedno z následujících pravidel
řešení konfliktů v závislosti na položce a použitých rozšířených nastaveních. Viz "Rozšířená nastavení
nasazení" (str. 387).

Pravidlo

Popis

Nahradit

Nahradí položku a její podřízené objekty.
Položka a všechny její podřízené objekty jsou odebrány ze zdrojového úložiště obsahu. Nová
položka a všechny její podřízené objekty jsou přidány do zdrojového úložiště obsahu.

Zachovat

Zachová položku.
Vlastnosti položky a všech jejích podřízených objektů nejsou aktualizovány. Stávající podřízené
prvky položky jsou zachovány. Je možné přidat nové podřízené prvky.

Aktualizovat

Aktualizuje položku.
Vlastnosti položky a všech jejích podřízených objektů jsou aktualizovány. Stávající podřízené
prvky položky jsou zachovány. Je možné přidat nové podřízené prvky.

Sloučit

Sloučí vlastnosti položek se stávajícími položkami.
Nemá-li položka žádné podřízené objekty, náhrada a aktualizace mají stejný konečný výsledek.

Obsah
Všechny objekty v oblasti obsahu úložiště obsahu jsou zahrnuty a nahrazeny při importu celého
úložiště obsahu.

Adresář
Pokud zahrnete zdroje dat, připojení i přihlášení a zachováte stávající položky, dojde ke sloučení
přidružených objektů z archivu s objekty v cílovém prostředí. I když jsou objekty sloučeny, pravidla
pro uchování stále platí. Nemusí dojít k úplnému sloučení, protože některé objekty mohou být
vyřazeny.
Všimněte si, že chcete-li zahrnout skupiny a role Cognos® nebo rozesílací seznamy a kontakty, tyto
položky musejí být uloženy ve složce v rámci prostoru jmen za účelem rozmístění.
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Členové rozesílacích seznamů, skupin a rolí v archivu nejsou sloučeni s obsahy v cílovém prostředí.
Místo toho je sloučena sada rozesílacích seznamů, skupin a rolí se sadou, která již existuje v cílovém
prostředí. Nicméně členové skupiny Administrátoři systémů jsou vždy sloučeni, když je tato skupina
naimportována. Další informace viz "Zahrnutí skupin a rolí Cognos" (str. 385).

Pravidla řešení konfliktů pro nasazení celého úložiště obsahu
Výchozím pravidlem řešení konfliktů pro nasazení celého úložiště obsahu je nahradit.
Výjimky výchozího pravidla řešení konfliktů jsou uvedeny v následující tabulce:

Název objektu

Pravidlo pro řešení konfliktů

OUTPUT, GRAPHIC, PAGE

Zachovat, pokud
●

rozšířené nastavení CM.
DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT má hodnotu Pravda

●

objekt je pod uživatelskými účty a rozšířené nastavení CM.
DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT má hodnotu
Pravda

Další informace o těchto nastaveních viz "Určení, je-li součástí
nasazení výstup sestav" (str. 387).
ACCOUNT

Aktualizovat, pokud je při nasazení vybráno Zahrnout informace
uživatelského účtu, zachovat, pokud ne.
Další informace o zahrnutí informací o uživatelských účtech viz
"Rozmisťování celého úložiště obsahu" (str. 381).

SESSION, CACHEOUTPUT,
REPORTCACHE,
REPORTMETADATACACHE,
DEPLOYMENTDETAIL

Zachovat

FOLDER, MRUFOLDER,
SUBSCRIPTIONFOLDER

Nahradit, pokud „přímo“ pod objektem uživatelského účtu v
prostoru jmen Cognos (složka 'Moje složky') nebo „přímo“ pod
objektem uživatelského účtu v prostoru jmen třetí strany (složka
'Moje složky').
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Název objektu

Pravidlo pro řešení konfliktů

CAPABILITY, SECUREDFUNCTION,
Aktualizovat
CONFIGURATION,
CONFIGURATIONFOLDER,
DISPATCHER, DIRECTORY,
NAMESPACE, NAMESPACEFOLDER,
PORTAL, PORTALPACKAGE,
PORTALSKINFOLDER,
PORTLETFOLDER, PORTLETPRODUCER,
PORTLET, PAGELETFOLDER, PAGELET,
PAGELETINSTANCE,
PORTLETINSTANCE
ROLE, GROUP

Nahradit (ale zachovat ID objektu).

CONTENT, ADMINFOLDER,
TRANSIENTSTATEFOLDER

Nahradit.
Všimněte si, že možnost nasazení entireContentStoreReplace lze
změnit na hodnotu nepravda (aktualizovat) pouze pomocí aplikace
SDK (Software Development Kit). Další informace naleznete
v dokumentaci k sadě SDK (Software Development Kit).

HISTORY, HISTORYDETAIL,
Zachovat, pokud pod objektem ADMINFOLDER.
HISTORYDETAILREQUEST ARGUMENTS

Pravidla řešení konfliktů pro částečné nasazení
Při nasazení veřejných složek a obsahu adresáře a nikoli celého úložiště obsahu můžete vybrat obsah,
který hodláte nasadit: Některá pravidla řešení konfliktů budou záviset na zvolených možnostech.
Je-li aktualizován nadřízený objekt, jsou přidány nové podřízené objekty z archivu rozmístění a
připojeny ke stávající sadě podřízených objektů v cílovém prostředí. Pokud dojde ke konfliktu,
pravidlo pro řešení konfliktů zní nahradit podřízené prvky.
Protože jsou nahrazeny všechny kroky úkolu, při importu objektů jobStepDefinition není možný
žádný konflikt.
Pokud zahrnete verze výstupu sestavy i historie spouštění a zachováte stávající položky, dojde ke
sloučení přidružených objektů z archivu s objekty v cílovém prostředí. I když jsou objekty sloučeny,
pravidla pro uchování stále platí. Nemusí dojít k úplnému sloučení, protože některé objekty mohou
být vyřazeny.
Výchozí pravidlo řešení konfliktů pro částečná nasazení je nahradit.
Výjimky výchozího pravidla řešení konfliktů jsou uvedeny v následující tabulce:
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Název objektu

Pravidlo pro řešení konfliktů

REPORTVERSIONSQL

Závisí na tom, zda Zahrnout verze výstupu sestavy je
nastaveno na nahradit nebo zachovat (str. 385).

OUTPUT

Zachovat, pokud rozšířené nastavení
DEPLOYMENTSKIPREPORTOUTPUT má hodnotu
Pravda (str. 387).
Jinak závisí na tom, zda Zahrnout verze výstupu
sestavy je nastaveno na nahradit nebo zachovat
(str. 385).

GRAPHICPAGE

Zachovat, pokud rozšířené nastavení
DEPLOYMENTSKIPREPORTOUTPUT má hodnotu
Pravda (str. 387).
Jinak závisí na tom, zda Zahrnout verze výstupu
sestavy je nastaveno na nahradit nebo zachovat
(str. 385).

HISTORY

Závisí na tom, zda Zahrnout historii spouštění je
nastaveno na nahradit nebo zachovat (str. 385).

SCHEDULE

Závisí na tom, zda Zahrnout plány je nastaveno na
nahradit nebo zachovat (str. 385).

JOBSTEPDEFINITION

Nahradit.

JOBDEFINITION

Aktualizovat a odebrat všechny podřízené objekty
JOBSTEPDEFINITION. Je-li určeno PackageHistories
a packageHistoriesConflictResolution je nastaveno na
nahradit, odebrat také objekty HISTORY.

DATASOURCE,
DATASOURCECONNECTION,
DATASOURCENAMEBINDING

Závisí na tom, zda Zahrnout zdroje dat a připojení je
nastaveno na zachovat nebo nahradit (str. 386).

DATASOURCESIGNON

Závisí na tom, zda Zahrnout zdroje dat a připojení a
Zahrnout přihlášení jsou nastaveny na zachovat nebo
nahradit (str. 386).

DISTRIBUTIONLIST, CONTACT

Závisí na tom, zda Zahrnout rozesílací seznamy a
kontakty je nastaveno na zachovat nebo nahradit
(str. 386).
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Název objektu

Pravidlo pro řešení konfliktů

ROLE, GROUP

Závisí na tom, zda Zahrnout skupiny a role Cognos
je nastaveno na zachovat nebo nahradit (str. 385). (Jeli nastaveno na nahradit, bude zachováno ID objektu.)

CACHEOUTPUT, REPORTCACHE,
REPORTMETADATACACHE

Zachovat

Nasazení položek IBM Cognos
K nasazení softwaru IBM® Cognos® je třeba
❑

exportovat do archivu rozmístění ve zdrojovém prostředí

❑

přesunout archiv rozmístění do cílového prostředí

❑

zahrnout konfigurační objekty v případě importu celého úložiště obsahu

❑

importovat z archivu rozmístění do cílového prostředí

❑

otestovat rozmístěné položky

V IBM Cognos Connection lze uspořádat specifikaci rozmístění ve složkách stejným způsobem,
kterým se organizují všechny položky. Viz "Uspořádání položek" (str. 318).

Rozmístění a agenty
Rozmístění může být součástí agenta. Další informace viz "Agenty" (str. 463).

Plány rozmístění a historie spouštění
Rozmístění lze naplánovat k automatickému spuštění v určenou dobu nebo jako součást úkolu.
Software IBM Cognos ukládá historii spouštění pro každou specifikaci nasazení. Po exportu nebo
importu lze zobrazit datum a čas i stav rozmístění. Zároveň lze zobrazit jakékoli chybové zprávy
vytvořené rozmístěním a seznam položek, které byly vyexportovány nebo naimportovány. Další
informace viz "Správa aktivit" (str. 355).

Oprávnění
K nasazení položek IBM Cognos musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou vlastnost
Úlohy administrace(str. 849) a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Administrace.
Zároveň doporučujeme, abyste patřili do skupiny Administrátoři systémů a měli přístup pro čtení
a zápis k prostoru jmen Cognos, abyste mohli skupinu Administrátoři systémů rozmístit. Další
informace viz "Nastavení přístupových oprávnění pro položku" (str. 279).
Při provádění částečného exportu veřejných složek a obsahu adresáře (str. 383) a ne exportu celého
úložiště obsahu (str. 381) musíte mít oprávnění pro čtení a procházení k exportovaným položkám.
Zároveň potřebujete oprávnění pro zápis, protože při exportu vytváříte specifikace rozmístění a
historii rozmístění. Při importu musíte mít oprávnění pro zápis a nastavení zásad k importovaným
položkám.
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Nezbytné předpoklady
Software IBM Cognos a ostatní produkty musejí být nainstalovány i zkonfigurovány ve zdrojovém
a cílovém prostředí. Další informace viz příručka IBM Cognos Installation and Configuration
Guide.
Před exportem a importem doporučujeme, abyste zastavili službu Content Manager. Uživatelé tak
nebudou získávat nepředvídatelné výsledky v případě, že provádějí operace v průběhu rozmístění.
Pokud např. uživatelé zobrazují sestavy v balíku, který je právě importován, může dojít k chybám
v okamžiku nahrazení výstupů sestav. Další informace viz "Zastavení a spuštění dispečerů a
služeb" (str. 144).
Před začátkem rozmístění jej musíte naplánovat a určit, jaké možnosti rozmístění použít a které
položky rozmístit (str. 380). Před nasazením bude zřejmě nutné zálohovat (str. 257).

Vytvoření specifikace rozmístění exportu
K exportu položek IBM® Cognos® je třeba vytvořit specifikaci nasazení exportu (str. 379). Pro export
nebo opětovné rozmístění položek lze také použít dříve uloženou specifikaci rozmístění.
Položky jsou vyexportovány do archivu rozmístění exportu (str. 380) ve zdrojovém prostředí.
Následně lze položky archivu naimportovat do cílového prostředí. Položky v cílovém prostředí lze
aktualizovat pomocí položek z archivu rozmístění.
Informace o řešení konfliktů při nasazení viz "Pravidla řešení konfliktů nasazení při importu a
exportu" (str. 388).
Při exportu vyberete položky k rozmístění a nastavíte možnosti, které slouží jako výchozí nastavení
pro import.

Postup vytvoření nové specifikace rozmístění exportu
1. Ve zdrojovém prostředí otevřete IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Administrace obsahu.
4. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový export

. Zobrazí se Průvodce novým exportem.

5. Pro specifikaci rozmístění zadejte jedinečný název a volitelně popis a tip na obrazovce. Vyberte
složku, kam chcete soubor uložit, a klepněte na Další.
6. Zvolte, zda se má provést export celého úložiště obsahu nebo částečný export konkrétních
složek a obsahu adresáře:
●

Pro export konkrétních složek a obsahu adresáře klepněte na Vybrat veřejné složky a obsah
adresáře a pak na Další. Pokračujte krokem 7.

●

Pro export celého úložiště obsahu klepněte na Vybrat celé úložiště obsahu a zvolte, zda
mají být zahrnuty informace o účtu uživatele. Klepněte na Další a pokračujte krokem 18.

7. Na stránce Vybrat obsah Veřejných složek klepněte na Přidat.
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8. Na stránce Vybrat položky v poli Dostupné položky vyberte balíky či složky, které chcete
vyexportovat.
Projděte hierarchii Veřejných složek a vyberte požadované balíky a složky. Klepnutím na tlačítko
šipky vpravo

přesuňte vybrané položky do pole Vybrané položky a klepněte na OK.

9. Pro každý exportovaný balík a složku proveďte jednu z těchto akcí:
●

Má-li mít balík či složka jiný název v cílovém prostředí nebo chcete-li změnit cílové umístění
či přidat vícejazyčné názvy, klepněte na ikonu Upravit

, proveďte změny a klepněte na

OK.
●

Chcete-li uživatelům zakázat přístup k balíku či složce a obsaženým položkám, zaškrtněte
políčko ve sloupci Deaktivovat po importu. To je vhodné v případě, že hodláte testovat
sestavy ještě před jejich zpřístupněním v cílovém prostředí.

10. V části Možnosti zvolte, zda chcete zahrnout verze výstupu sestavy, historii spouštění či plány
a co se má provést s položkami v případě konfliktu.
11. Klepněte na Další.
12. Na stránce Vybrat obsah adresáře zvolte, zda chcete exportovat skupiny a role Cognos, rozesílací
seznamy a kontakty i zdroje dat a připojení, a co se má provést s položkami v případě konfliktu.
13. Klepněte na Další.
14. Na stránce Zadat obecné možnosti vyberte, zda zahrnout přístupová oprávnění a odkazy na
prostory jiné jmen než IBM Cognos a kdo má být vlastníkem položek po jejich importu do
cílového prostředí.
15. Zadejte Úroveň záznamu pro historii rozmístění (str. 386).
16. Klepněte na Další.
17. Na stránce Zadat archiv rozmístění v části Archiv rozmístění vyberte stávající archiv rozmístění
ze seznamu nebo zadejte nový název, chcete-li jej vytvořit.
Zadáváte-li nový název pro archiv rozmístění, doporučujeme nepoužívat mezery. Pokud se
název nové specifikace rozmístění shoduje s názvem stávajícího archivu rozmístění, dojde k
přidání znaků _# na konec tohoto názvu, kde # je číslo, např. 1.
18. Chcete-li archiv zabezpečit, v části Šifrování klepněte na Nastavit šifrovací heslo, zadejte heslo
a klepněte na OK.
19. Klepněte na Další.
Zobrazí se souhrnné informace.
20. Zkontrolujte souhrnné informace a klepněte na Další.
Tip: Chcete-li informace změnit, klepněte na Zpět a postupujte podle pokynů.
21. Zkontrolujte souhrnné informace a klepněte na Další.
22. Vyberte požadovanou činnost:
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●

Chcete-li provést spuštění hned nebo později, klepněte na Uložit a jednou spustit a na
Dokončit. Zadejte čas a datum spuštění. Klepněte na Spustit. Zkontrolujte čas spuštění a
klepněte na OK.

●

Chcete-li naplánovat opakované spouštění, klepněte na Uložit a naplánovat a Dokončit.
Dále vyberte frekvenci a datum začátku a konce. Klepněte na OK.
Tip: Plán lze dočasně deaktivovat zaškrtnutím políčka Deaktivovat plán. Zobrazení stavu
plánu viz "Správa naplánovaných aktivit" (str. 361).

●

Chcete-li úlohu pouze uložit bez naplánování a bez spuštění, klepněte na Pouze uložit a
pak na Dokončit.

Po dokončení exportu můžete přesunout archiv rozmístění. Zároveň lze zobrazit historii spouštění
exportu (str. 364).

Postup pro úpravu stávající specifikace rozmístění exportu
1. V cílovém prostředí otevřete IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Administrace obsahu.
4. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Vlastnosti

pro specifikaci nasazení, kterou chcete

upravit, a pak na kartu Export.
5. Podle potřeby upravte možnosti rozmístění.
Tip: Chcete-li změnit cílové umístění exportu, klepněte na tlačítko Upravit

vedle názvu

exportu ve sloupci Název cíle v části Obsah Veřejných složek a vyberte požadovaný balík či
složku.
6. Klepněte na OK.
Tím dojde k uložení možností a export můžete spustit nyní nebo později (str. 396).

Postup spuštění exportu
1. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Spustit s možnostmi

.

2. Klepnutím na Nyní spustíte export okamžitě, nebo klepněte na Později a zadejte čas, kdy chcete
export spustit.
Můžete také naplánovat opakované spouštění úloh a zobrazit seznam naplánovaných úloh.
Další informace viz "Správa plánu" (str. 369).
Tip: Před příštím spuštěním exportu obnovte svá pověření, aby nedošlo k zobrazení zpráv s
varováním při přihlášení k více prostorům jmen. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection
klepněte na tlačítko Možnosti Mojí oblasti

a pak na Moje předvolby. Na kartě Osobní v

části Přihlašovací údaje klepněte na Obnovit přihlašovací údaje.
Nyní můžete přesunout archiv rozmístění.
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Přesun archivu rozmístění
Archiv rozmístění vytvořený ve zdrojovém prostředí přesuňte do cílového prostředí. Tento archiv
rozmístění použijete později k importu v cílovém prostředí.
Pokud zdrojové i cílové prostředí používá stejné úložiště obsahu, můžete importovat bez přesunutí
archivu rozmístění.
Umístění pro uložení archivů rozmístění je nastaveno v konfiguračním nástroji. Výchozí umístění
je umístění_c10/deployment.
Pokud plánujte přesun archivu rozmístění do umístění v síti LAN, zajistěte dostatek volného místa
na disku. Není-li archiv rozmístění zašifrován, doporučujeme jeho zkopírování na zabezpečené
místo.

Postup
1. Zkopírujte archiv rozmístění ze zdrojového prostředí do umístění v síti LAN nebo na disku
CD.
2. Zkopírujte archiv rozmístění ze sítě LAN nebo z disku CD do umístění v cílovém prostředí
nastavené v konfiguračním nástroji.
Nyní můžete zahrnout konfigurační objekty v případě importu celého úložiště obsahu nebo importu
do cílového prostředí.

Import do cílového prostředí
Položky lze naimportovat z archivu rozmístění (str. 380) do cílového prostředí. Pro import položek
je třeba vytvořit specifikaci rozmístění importu (str. 379).
Importovat lze pomocí stávající specifikace nasazení v případě jejího předchozího uložení bez
spuštění importu, nebo chcete-li znovu nasadit vlastní položky IBM® Cognos®. Položky v cílovém
prostředí lze aktualizovat pomocí položek z archivu rozmístění.
Informace o řešení konfliktů při nasazení viz "Pravidla řešení konfliktů nasazení při importu a
exportu" (str. 388).
Při importu vyberte položky z těch, které byly vyexportovány. Výchozí možnosti nastavené při
exportu lze přijmout nebo je změnit. Nelze vybrat možnosti, které nebyly zahrnuty v archivu
rozmístění při exportu. Informace o způsobu importu konkrétních objektů v úložišti obsahu viz
"Pravidla řešení konfliktů nasazení při importu a exportu" (str. 388).
K upgradu položek z předchozích verzí produktu lze také použít Průvodce novým importem.
Specifikace sestav lze upgradovat při importu nebo zvolit jejich upgrade později pomocí průvodce
Upgrade nové sestavy. Další informace viz "Upgrade specifikací sestav" (str. 401).
Použití stávající specifikace nasazení importu viz "Postup pro úpravu stávající specifikace rozmístění
importu" (str. 399)

Částečné rozmístění
Při provádění částečného rozmístění konkrétních veřejných složek a obsahu adresáře průvodce
importem zobrazí, zda již balíky a složky existují v cílovém prostředí: v tom případě i datum a čas
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jejich poslední úpravy. Tyto informace lze používat při rozhodování o způsobu řešení konfliktů.
Při opětovném rozmístění průvodce také zobrazí, zda balíky a složky byly v původním rozmístění.

Postup vytvoření nové specifikace rozmístění importu
1. V cílovém prostředí otevřete IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Administrace obsahu.
4. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový import

. Zobrazí se Průvodce novým importem.

5. V poli Archiv rozmístění klepněte na archiv rozmístění, který chcete naimportovat.
6. Je-li archiv rozmístění zašifrován, zadejte heslo a klepněte na OK.
7. Klepněte na Další.
8. Pro specifikaci nasazení zadejte jedinečný název, volitelný popis a tip na obrazovce, vyberte
složku, kam chcete soubor uložit, a klepněte na Další.
9. Vyberte obsah, který chcete zahrnout v importu.
Tip: Chcete-li ověřit, že požadovaný cílový balík či složka existuje v cílovém úložišti obsahu,
klepněte na tlačítko Upravit
lze změnit cílové umístění.

vedle balíku a zkontrolujte umístění. Chcete-li tak učinit, nyní

10. Vyberte požadované možnosti včetně volby řešení konfliktů pro tyto vybrané možnosti.
11. Na stránce Zadat obecné možnosti vyberte, zda zahrnout přístupová oprávnění a odkazy na
prostory jiné jmen než IBM Cognos a kdo má být vlastníkem položek po jejich importu do
cílového prostředí.
12. Zadejte Úroveň záznamu pro historii rozmístění (str. 386).
13. Klepněte na Další.
Zobrazí se souhrnné informace.
14. Zkontrolujte souhrnné informace a klepněte na Další.
15. Vyberte požadovanou činnost:
●

Chcete-li provést spuštění hned nebo později, klepněte na Uložit a jednou spustit a na
Dokončit. Zadejte čas a datum spuštění. Klepněte na Spustit. Zkontrolujte čas spuštění a
klepněte na OK.

●

Chcete-li naplánovat opakované spouštění, klepněte na Uložit a naplánovat a Dokončit.
Dále vyberte frekvenci a datum začátku a konce. Klepněte na OK.
Tip: Plán lze dočasně deaktivovat zaškrtnutím políčka Deaktivovat plán. Zobrazení stavu
plánu viz "Správa naplánovaných aktivit" (str. 361).
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●

Chcete-li úlohu pouze uložit bez naplánování a bez spuštění, klepněte na Pouze uložit a
pak na Dokončit.
Při spuštění importu máte možnost vybrat upgrade specifikace sestavy. Pokud upgrade
specifikace rozmístění v tomto okamžiku nevyberete, můžete tak učinit později. Další
informace viz "Upgrade specifikací sestav" (str. 401).

Po dokončení importu můžete otestovat rozmístění. Zároveň lze zobrazit historii spouštění importu
(str. 364).

Postup pro úpravu stávající specifikace rozmístění importu
1. V cílovém prostředí otevřete IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Administrace obsahu.
4. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Vlastnosti

pro specifikaci nasazení, kterou chcete

upravit, a pak na kartu Import.
5. Podle potřeby upravte možnosti rozmístění.
Tip: Chcete-li změnit cílové umístění importu, klepněte na tlačítko Upravit

vedle názvu

importu ve sloupci Název cíle v části Obsah Veřejných složek a vyberte požadovaný balík či
složku.
6. Klepněte na OK.
Tím dojde k uložení možností a import můžete spustit nyní nebo později (str. 399).

Postup spuštění importu
1. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Spustit s možnostmi

.

2. Klepnutím na Nyní spustíte import okamžitě, nebo klepněte na Později a zadejte čas, kdy chcete
import spustit.
3. Chcete-li provést upgrade specifikací sestav, klepněte na Upgradovat všechny specifikace sestav
na nejnovější verzi.
Můžete také naplánovat opakované spouštění úloh a zobrazit seznam naplánovaných úloh.
Další informace viz "Správa plánu" (str. 369).
Nyní můžete otestovat rozmístění.

Zahrnutí konfiguračních objektů v importu celého úložiště obsahu
Při importu celého úložiště obsahu lze zahrnout konfigurační objekty. Import konfigurace zřejmě
budete požadovat např. v situaci, kdy máte řadu rozšířených nastavení pro vaše služby, které chcete
ze zdrojového prostředí.
Ve výchozím nastavení jsou konfigurační objekty při importu celého úložiště obsahu vyloučeny, i
když byly zahrnuty v exportu. Ke konfiguračním objektům patří dispečery a konfigurační složky
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používané dispečery skupin. Další informace viz "Pravidla řešení konfliktů pro nasazení celého
úložiště obsahu" (str. 390).
Doporučujeme neimportovat konfigurační objekty. Dispečery by měly být zkonfigurovány v cílovém
prostředí před importem dat ze zdrojového prostředí. Musíte-li konfigurační objekty importovat,
měli byste zastavit zdrojové dispečerské služby před importem nebo restartovat software IBM®
Cognos® v cílovém prostředí po importu. Jinak může dojít k chybám ohledně stavu dispečerů.
Chcete-li importovat konfigurační objekty, musíte být připraveni na krátké přerušení služeb.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
3. Klepněte na požadovaný dispečer.
4. Vedle ContentManagerService klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Ve sloupci Hodnota klepněte na Upravit.
7. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
8. V zobrazeném sloupci Parametr zadejte velkými písmeny tento text:
CM.DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION
9. Ve sloupci Hodnota zadejte true.
10. Dokončete klepnutím na OK.

Testování rozmístěných aplikací
Po importu balíků z archivu rozmístění zřejmě budete chtít ověřit, že všechny položky byly úspěšně
rozmístěny v cílovém prostředí.
Rozmístění lze otestovat pomocí
●

přezkoumání historie spouštění pro rozmístění

●

zajištění, že došlo k importu správných balíků a složek včetně jejich obsahů

●

zajištění, že došlo k importu zdrojů dat, rozesílacích seznamů a kontaktů i skupin a rolí Cognos®

●

ověření oprávnění pro naimportované položky

●

zajištění, že došlo k importu plánů

●

zajištění, že došlo k aktualizaci všech odkazů na přejmenované balíky

●

spuštění naimportovaných sestav a zobrazení sestav
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Upgrade specifikací sestav
Pokud jste nepřešli na vyšší verzi specifikací sestav při spuštění průvodce importem, můžete je
upgradovat pomocí průvodce Upgrade nové sestavy.
Důležité: Upgrade specifikací sestav neprovádějte, máte-li aplikace SDK (Software Development
Kit), jež vytvářejí, upravují nebo ukládají specifikace sestav. Aplikace SDK musíte nejprve
zaktualizovat, aby splňovaly schéma specifikací sestav softwaru IBM® Cognos®. V opačném případě
nemusí mít aplikace sady SDK schopny přístup k upgradovaným specifikacím sestav. Informace o
upgradování specifikací sestav viz příručka IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.

Postup
1. Přihlašte se k IBM Cognos Connection jako administrátor s oprávněními k provádění pro funkci
Administrace obsahu(str. 292).
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Administrace obsahu.
4. Klepněte na šipku tlačítka Údržba nového obsahu

v panelu nástrojů a pak na Upgrade

nové sestavy.
5. Zadejte název úlohy upgradu a případně také popis a tip na obrazovce. Klepněte na Další.
6. Vyberte balíky a umístění pro specifikaci sestavy, kterou chcete upgradovat. Klepněte na Další.
Při upgradu specifikací sestav pomocí balíku dojde k upgradování všech sestav v úložišti obsahu,
jež jsou založeny na modelu v tomto balíku. Při upgradu specifikací sestav pomocí složky dojde
k upgradování všech sestav v této složce.
7. Zvolte jednu z následujících akcí:
●

Uložit a jednou spustit otevře stránku Spustit s možnostmi.

●

Uložit a naplánovat otevře nástroj plánování.

●

Pouze uložit dovoluje uložit upgrade, aby jej bylo možné spustit později.

Nasazení služby lidské úlohy a anotační služby
Na rozdíl od jiných služeb nemá služba Lidská úloha ani Anotační služba žádný obsah v úložišti
obsahu, takže je musíte nasadit odděleně. Nasazení lze provést spuštěním dávkového souboru, který
načte vaše lidské úlohy či anotace ze zdrojové databáze. Potom je lze spuštěním jiného dávkového
souboru nainstalovat na cílový server.

Postup
1. Vytvořte data úlohy ve své databázi vytvořením výběru úloh ukazujících na platné sestavy.
Pokyny k vytvoření uživatelských úloh viz Uživatelská příručka IBM® Cognos® Event Studio.
Další informace o anotacích (komentářích) viz příručka IBM Cognos Dashboard User Guide.
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2. Na zdrojovém serveru otevřete výzvu příkazového řádku v umístění_c10/bin.
3. Spusťte soubor htsDeployTool s následujícími argumenty:
htsDeployTool
-camUsernamecamUsername-camPasswordcamPassword-camNamespacecamNamespace
-exportFileexportFileName -passwordexportFilePassword

kde:
●

camUsername je uživatelské jméno pro prostor jmen.

●

camPassword je uživatelské heslo pro prostor jmen.

●

camNamespace je název prostoru jmen.

●

exportFileName je název exportního souboru, který bude vytvořen, např.
HumanTaskExportFile1.

●

exportFilePassword je heslo pro exportní soubor.

Argumenty obsahující mezery uzavřete uvozovkami. Před speciální znaky zadejte zpětné lomítko.
Například:
htsDeployTool -exportFile "jan\'s file" -password test2Password -camNamespace
default -camUsername myId -camPassword myPassword

Chcete-li povolit anonymní přístup, vynechte argumenty -cam.
Chcete-li exportovat anotace, přidejte argument -persistenceUnit annotations. Například:
-camPassword <camPassword> -camNameSpace <camNamespace> -exportfile
AnnotationExportFile1 -password <exportFilePassword> -persistenceUnit
annotations.

4. Kontrolou ověřte, že soubor <exportFileName>.xml.gz byl vytvořen v umístění_c10/deployment.
Např. HumanTaskExportFile1.xml.gz. Zkopírujte jej.
5. Na cílovém serveru vložte soubor <exportFileName>.xml.gz do umístění_c10/deployment.
6. Na cílovém serveru otevřete výzvu příkazového řádku v umístění_c10/bin a spusťte soubor
htsDeployTool s následujícími argumenty:
htsDeployTool -camUsernamecamUsername camPassword-camNamespace camNamespace
-importFile importFileName -password importFilePassword

kde:
●

camUsername je uživatelské jméno pro prostor jmen.

●

camPassword je uživatelské heslo pro prostor jmen.

●

camNamespace je název prostoru jmen.

●

importFileName je název souboru, který jste vytvořili v kroku 3.

●

importFilePassword je heslo pro soubor, který jste vytvořili v kroku 3.

Syntaxe viz další tipy v kroku 3.
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Balíky slouží k seskupování dat, jež se používají pro sestavy, a k definování dílčí sady dat, která se
týká určité skupiny uživatelů. Balík může např. obsahovat informace, jež se týkají marketingových
manažerů pro průzkum trhu. Balík lze následně publikováním na portálu distribuovat mezi autory
sestav. Když spustíte sestavu, výsledek závisí na zdroji dat, který je definován v balíku.
Administrátoři mohou vytvářet balíky z IBM® Cognos® Administration. Datoví modeláři mohou
používat Framework Manager k tvorbě modelů pro podobné účely.

Práce s balíky
Balíky v IBM Cognos Connection můžete spravovat stejným způsobem jako jiné položky. Můžete
např. uspořádat balíky do složek, vytvářet zástupce balíků, skrývat, přesouvat či kopírovat balíky.
Balík můžete také vytvořit z IBM Cognos Connection (str. 404) a zobrazit zdroje dat, jež jsou balíkem
používány (str. 408).
Jste-li administrátorem, můžete provádět následující úlohy týkající se balíků:
●

vytvořit balík pro krychli PowerCube (str. 405) nebo zdroj dat SAP BW ((str. 406));

●

nastavit maximální počet objektů používaný v balíku SAP BW (str. 407);

●

zkonfigurovat či rekonfigurovat balík (str. 409);

●

nastavit oprávnění pro konfiguraci balíku (str. 409);

●

odebrat konfiguraci balíku (str. 409);

●

vybrat, které zdroje dat lze používat v balíku (str. 410).

Modelování dat
Model je datovou strukturou, která obsahuje importovaná data z jednoho či více zdrojů dat. Datoví
modeláři IBM Cognos používají Framework Manager k tvorbě modelů.
Další informace o tvorbě modelů a balíků ve Framework Manager viz příručka Framework Manager
User Guide. Zřejmě je vhodné odkázat i na informace o nastavení datového stromu, viz "Datové
stromy" (str. 403).
Informace o nastavení funkcí objektů pro balík viz "Funkce objektů" (str. 297).

Datové stromy
Datové stromy mohou obsahovat celou řadu hierarchických úrovní a položek (členů). Pokud se
zobrazí všechny úrovně a členy, může být obtížné datové stromy používat. Po rozmístění všech
balíků do softwaru IBM® Cognos®(str. 379) můžete určit, jak se budou datové stromy zobrazovat
ve studiích.
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Tato nastavení neovlivní model. Ovlivní pouze konfiguraci balíku. Nastavení pro balík získají studia
při otevření sestavy. Nastavení jsou získána také tehdy, když je analýza Analysis Studio otevřena
v aplikaci IBM Cognos Viewer.

Nastavení

Účel

Výchozí limit

V aplikaci Analysis Studio zadejte počet členů, který se v daném okamžiku
zobrazí na jedné úrovni datového stromu.

počtu členů v
jedné úrovni
datového stromu

Je-li zde nastaveno např. 10 a maximální limit počtu členů je 20, uživatelé
aplikace Analysis Studio uvidí pouze prvních deset členů. Budou-li chtít zobrazit
dalších deset, musí klepnout na Více. Poté se jim zobrazí maximální počet
členů a musejí vyhledat konkrétní člen.
Pokud má váš datový strom pouze 50 členů, můžete zde nastavit 55, aby
uživatelé nemuseli klepat na odkaz, když budou chtít zobrazit všechny členy.
Výchozí nastavení: 20

Maximální limit
počtu členů v
jedné úrovni
datového stromu

Pro všechna studia určuje maximální počet členů, které se zobrazují na jedné
úrovni datového stromu. Pokud se nějaký člen nezobrazí v datovém stromu,
uživatel může tento člen vyhledat.
Je-li datový strom rozsáhlý, možná zde budete chtít nastavit nízký počet, aby
uživatelé mohli najít požadovaný člen rychleji při použití vyhledávání.
Výchozí nastavení: 50

Vytvoření balíku
Pro zdroje dat SAP BW a PowerCube lze vytvářet balíky z IBM® Cognos® Connection (str. 404).
Seznam balíků včetně vašich dalších položek viz Veřejné složky nebo Moje složky. Na balících lze
provádět stejné druhy funkcí jako na ostatních položkách.
Informace o řízení, kteří uživatelé mohou vytvářet balíky pomocí funkcí, viz "Nastavit funkce pro
konkrétní položky " (str. 291). Informace o nastavení funkcí objektů pro balík viz "Funkce
objektů" (str. 297).
Balíky lze vytvářet a publikovat pomocí Framework Manager. Informace viz příručka Framework
Manager User Guide.

Vytvoření balíku
Pro zdroje dat SAP BW a PowerCube lze vytvořit balík z IBM® Cognos® Connection.
Jste-li administrátorem, můžete také vytvořit balík z IBM Cognos Administration.
K provedení této úlohy musíte mít oprávnění k provádění pro funkci Průvodce samoobslužným
balíkem"Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285). Funkci samoobslužného balíku musíte aktivovat

404 IBM Cognos Administration

Kapitola 23: Balíky
pro všechny zdroje dat, které chcete zobrazit v seznamu. Pokyny viz "Výběr zdrojů dat, které lze
použít k vytvoření balíku" (str. 410).

Postup vytvoření balíku z IBM Cognos Connection
1. V portálu IBM Cognos Connection klepněte na Veřejné složky nebo Moje složky a na ikonu
Nový balík v pravém horním rohu.
Všimněte si, že výchozí umístění pro balíky jsou Moje složky, ačkoli jste je vytvořili z karty
Veřejné složky.
2. Vyberte zdroj dat, který hodláte v balíku použít, a klepněte na OK.
Zobrazí se Průvodce novým balíkem. Pokračujte v postupu: "Vytvoření balíku pro krychli
PowerCube" (str. 405) nebo "Vytvoření balíku pro SAP BW" (str. 406).

Postup vytvoření balíku z IBM Cognos Administration
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
Tip: Pokud vytváříte balík na konci postupu "Vytvoření zdroje dat" (str. 228), jděte přímo na
krok 3.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Připojení ke zdrojům dat.
3. Klepněte na Více vedle zdroje dat a pak na Vytvořit balík.
Zobrazí se Průvodce novým balíkem. Pokračujte v postupu: "Vytvoření balíku pro krychli
PowerCube" (str. 405) nebo "Vytvoření balíku pro SAP BW" (str. 406).

Vytvoření balíku pro krychli PowerCube
Před použitím zdroje dat PowerCube v libovolném ze studií IBM® Cognos® musíte vytvořit balík.
Při tvorbě zdroje dat PowerCube z IBM Cognos Administration (str. 228) máte možnost vytvořit
balík pomocí svého nového zdroje dat. Balík můžete také vytvořit pro stávající zdroj dat PowerCube.
Poznámka: Balík lze také vytvořit při publikování krychlí PowerCube z aplikace Transformer. Další
informace viz příručka Transformer User Guide. Balíky lze také vytvářet a publikovat pomocí
Framework Manager. Informace viz příručka Framework Manager User Guide.
K provádění těchto úkonů musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou funkci Připojení
zdrojů dat "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Dokončete postup v "Vytvoření balíku" (str. 404).
2. Zadejte název balíku a klepněte na Další.
3. Vyberte možnosti potlačení hodnoty null, které chcete zpřístupnit uživateli studia IBM Cognos:
●

Povolit potlačení hodnoty null zapíná potlačení.
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●

Povolit potlačení více hran umožňuje uživateli studia potlačit hodnoty na více než jedné
hraně.

●

Povolit přístup k možnostem potlačení umožňuje uživateli studia zvolit, které typy hodnot
mají být potlačeny, například nuly nebo chybějící hodnoty. Když je potlačení zapnuté,
standardně jsou potlačovány všechny hodnoty null.

4. Klepněte na Dokončit.

Vytvoření balíku pro SAP BW
Před použitím zdroje dat SAP BW v libovolném ze studií IBM® Cognos® musíte vytvořit balík.
Při tvorbě zdroje dat SAP BW z IBM Cognos Administration (str. 228) můžete vytvořit balík pomocí
svého nového zdroje dat. Balík můžete také vytvořit pro stávající zdroj dat SAP BW.
Úpravy balíku SAP BW po jeho vytvoření viz "Postup úpravy balíku SAP BW" (str. 407).
Nastavení maximálního počtu objektů používaného v balících SAP BW viz (str. 407)
K provádění těchto úkonů musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou funkci Připojení
zdrojů dat "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).
Můžete nastavit, kolik objektů lze používat v balíku SAP BW (str. 407). Informace o tvorbě a
publikování balíků pomocí Framework Manager viz příručka Framework Manager User Guide.

Postup vytvoření balíku SAP BW
1. Dokončete postup v "Vytvoření balíku" (str. 404).
2. Zadejte název balíku a klepněte na Další.
3. Vyberte objekty, které mají být součástí balíku.
Počet objektů, který můžete vybrat, je omezen. Standardně lze vybrat maximálně 2 krychle a
5 informačních dotazů.
4. Chcete-li importovat dotazy SAP BW, jež obsahují duální struktury, a používat struktury v
dotazech IBM Cognos k řízení množství a pořadí informací zobrazených uživatelům, klepněte
na Aktivovat podporu SAP BW Dual Structures.
Další informace o duálních strukturách viz příručka Framework Manager User Guide.
5. Klepněte na Další.
6. Vyberte jazyky, které mají být součástí balíku, a klepněte na Další.
V případě možnosti, že balík nemusí obsahovat národní prostředí obsahu uživatelů, vyberte
Jazyk návrhu, který je používán jako výchozí národní prostředí.
7. Určete název objektu zobrazení.
8. Pro zajištění uspořádání objektů v modelu stejným způsobem, jakým jsou uspořádány v Business
Explorer Query Designer, klepněte na Vylepšení balíku pro organizaci objektů SAP BW.
9. Klepněte na Dokončit.
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10. Při zobrazení Balík úspěšně vytvořen máte dvě možnosti:
●

Chcete-li upravit vlastnosti proměnných nebo znovu vybrat metadata používaná v balíku,
klepněte na Upravit vlastnosti proměnných SAP BW pro balík po zavření tohoto dialogového
okna. Pokračujte krokem 11.

●

Dokončete klepnutím na Zavřít.

11. Existují-li pro balík proměnné, zobrazí se stránka Upravit proměnné SAP BW.
Klepněte na hodnotu, kterou chcete upravit, a pak vyberte či zadejte novou proměnnou.
12. Klepněte na Uložit.

Postup úpravy balíku SAP BW
1. Klepněte na Více vedle balíku a pak na Upravit balík.
2. K úpravě proměnných balíku klepněte na Upravit proměnné. Klepněte na hodnotu, kterou
chcete upravit, a pak vyberte či zadejte novou proměnnou. Klepněte na OK.
K úpravě výběrů metadat klepněte na Upravit výběry metadat. Vraťte se k bodu 5 v "Postup
vytvoření balíku SAP BW" (str. 406).

Nastavení maximálního počtu objektů používaného v balících SAP BW
Můžete nastavit maximální počet krychlí a informačních dotazů, který lze zahrnout při vytvoření
balíku SAP BW. Čím déle trvá import SAP BW, tím více času stráví server na zpracování požadavku,
což může mít negativní vliv na jeho výkon pro ostatní aplikace. Najděte rovnováhu mezi počtem
krychlí a informačních dotazů, který uživatelé běžně potřebují, a potenciálním dopadem na výkon
serveru.
K dispozici jsou následující parametry:
●

com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxcubes
Maximální počet krychlí, který lze používat v balíku SAP BW. Platné nastavení je větší nebo
rovno nule. Výchozí hodnota je 2.

●

com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxinfoqueries
Maximální počet informačních dotazů, který lze používat v balíku SAP BW. Platné nastavení
je větší nebo rovno nule. Výchozí hodnota je 5.

Další informace o zdrojích dat SAP BW a tvorbě balíků SAP BW viz "Zdroje dat a
připojení" (str. 201).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
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4. Klepnutím na šipku v levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením zobrazte nabídku
Změnit zobrazení a pak klepněte na Služby.
5. Klepněte na Metadata.
6. Klepnutím na šipku vedle Služby metadat zobrazte nabídku Akce a klepněte na Nastavit
vlastnosti.
7. Klepněte na kartu Nastavení.
8. Vedle položky Rozšířená nastavení klepněte na Upravit.
9. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
10. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru.
Zadejte např. com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxCubes.
11. Ve sloupci Hodnota zadejte hodnotu přidruženou k nastavení.
12. Podle potřeby zadejte další názvy a hodnoty nastavení.
13. Klepněte na OK.
14. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.

Zobrazení zdrojů dat používaných balíkem
Můžete zobrazit zdroje dat, které jsou používány balíkem.
Zdroje dat lze zobrazit pro pouze balíky s umístěním Veřejné složky, nikoli Moje složky.
Chcete-li zjistit, zda balík používá režim dynamických dotazů pro zdroj dat, zkontrolujte stránku
Vlastnosti pro daný balík.
Musíte mít oprávnění Nastavit zásadu na balík a oprávnění k procházení a čtení na model.
Máte-li čtecí přístup ke zdroji dat, zobrazí se lokalizovaný název zdroje dat s jeho přidruženou
ikonou. Pokud čtecí přístup ke zdroji dat nemáte, zobrazí se místo názvu Nedostupný.
Pokud disponujete funkcí Připojení zdroje dat a zdroj dat odkazovaný v balíku neexistuje, zobrazí
se s výchozí ikonou Nedostupný a název zdroje dat v hranatých závorkách. Pokud funkcí Připojení
zdroje dat nedisponujete, zobrazí se místo názvu Nedostupný.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. Přejděte na balík ve Veřejné složce a klepněte na Více.
3. Ve sloupci Akce klepněte na Zobrazit zdroje dat balíku.
V části Zobrazení zdrojů dat spotřebovaných tímto balíkem se zobrazí seznam zdrojů dat pro
daný balík.
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Konfigurace nebo rekonfigurace balíku
Po rozmístění nového balíku se použijí výchozí nastavení. Můžete konfigurovat nový balík, který
bude používat jiná nastavení, nebo můžete kdykoli upravit nastavení konfigurace stávajícího balíku.
Musíte mít funkci Administrace. Pro daný balík musíte mít oprávnění k zápisu a procházení. Chceteli konfiguraci balíku upravit, musíte mít oprávnění k zápisu také pro konfiguraci balíku (str. 409).

Postup
1. V produktu IBM Cognos Connection vyhledejte požadovaný balík.
2. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
3. Klepněte na volbu Konfigurace nového balíku nebo Změnit konfiguraci balíku.
4. Klepněte na volbu Vybrat analýzu.
5. Vyberte výchozí analýzu, která se má pro tento balík použít při vytvoření nové analýzy.
6. Klepněte na OK.
7. Změňte nastavení balíku podle potřeby a klepněte na Dokončit.

Nastavení oprávnění pro konfiguraci balíku
Chcete-li upravit konfiguraci balíku, musíte mít oprávnění k zápisu pro konfiguraci balíku. Další
informace o oprávněních viz "Přístupová oprávnění a přihlašovací údaje" (str. 275).

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection vyhledejte požadovaný balík.
2. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
3. Klepněte na volbu Změnit konfiguraci balíku.
4. Klepněte na kartu Oprávnění.
5. Klepněte na OK.

Odebrání konfigurace balíku
Po konfiguraci nového balíku lze vytvořenou konfiguraci kdykoli odebrat. To může být vhodné
např. pro návrat na výchozí nastavení.
Pro daný balík musíte mít oprávnění k zápisu a nastavení zásady (str. 409).

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection vyhledejte požadovaný balík.
2. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
3. Klepněte na Odebrat konfiguraci balíku.
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4. Klepněte na OK.

Výběr zdrojů dat, které lze použít k vytvoření balíku
Můžete vybrat, které zdroje dat lze použít k vytvoření balíku.
Pro nastavení vlastnosti na zdroji dat musíte mít oprávnění k administraci. Průvodce samoobslužným
balíkem můžete použít pouze v případě, že pro něj máte oprávnění k provádění (str. 292).

Postup
1. Klepněte na Vlastnosti vedle zdroje dat.
2. Klepněte na kartu Připojení a na Povolit osobní balíky.
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Uživatelské profily definují karty portálu včetně Veřejné složky a Moje složky, ke kterým může
uživatel přistupovat v IBM® Cognos® Connection. Zároveň určují předvolby uživatele, jako jsou
jazyk produktu, preferovaný výstupní formát sestav a styl použitý v uživatelském rozhraní.
Uživatelský profil je vytvořen při prvním přihlášení uživatele k softwaru IBM Cognos. Může být
také vytvořen administrátorem. Zpočátku je profil založen na výchozím uživatelském profilu.
V softwaru IBM Cognos lze s uživatelskými profily provádět následující úlohy:
●

úpravy výchozího uživatelského profilu (str. 411)

●

prohlížení nebo změna uživatelských profilů (str. 412)

●

odstraňování uživatelských profilů (str. 413)

●

kopírování uživatelských profilů (str. 414)

Uživatelé mohou zobrazit a změnit předvolby přidružené ke svému profilu v IBM Cognos Connection.
Další informace viz "Přizpůsobit portál" (str. 329).
Aby správce mohl kopírovat, upravovat nebo odstranit uživatelské profily, musí mít oprávnění k
zápisu do prostoru jmen obsahujícího vhodné uživatele. Předdefinovaná role IBM Cognos
Administrátoři adresářů nemá oprávnění k zápisu do jiných prostorů jmen než je prostor jmen
Cognos. Administrátoři systémů musejí udělit oprávnění k zápisu Administrátorům adresářů, aby
mohli spravovat uživatelské profily pro daný prostor jmen (str. 302).
Ke správě uživatelských profilů musíte mít nezbytná přístupová oprávnění pro IBM Cognos
Administration(str. 285).
Poznámka: Položky uživatelů jsou vytvořeny v poskytovatelích ověření. Další informace viz
"Uživatelé, skupiny a role" (str. 269).

Úpravy výchozího profilu uživatele
Výchozí uživatelský profil je definován v prostoru jmen Cognos. Obsahuje nastavení, jež se týkají
všech nových uživatelů. Pro uživatele ho lze upravit tak, aby byl minimalizován počet změn, které
je třeba udělat v jednotlivých uživatelských profilech.
Po změně výchozího uživatelského profilu se týká pouze uživatelů, jež se k softwaru IBM® Cognos®
přihlásí poprvé. Stávající uživatelské profily ostatních uživatelů nejsou ovlivněny.
Další informace viz "Skrytí nedostupných karet odkazovaných v předvolbách uživatelského
účtu" (str. 648).

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
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2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
3. Klepněte na prostor jmen Cognos.
4. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko Upravit výchozí uživatelský profil

.

5. Nastavte výchozí profil uživatele a klepněte na OK.
Každý uživatel, který se přihlásí k softwaru IBM Cognos poprvé, automaticky zdědí tato nastavení,
ale později je může změnit.

Zobrazení nebo změna profilu uživatele
Uživatelské profily lze zobrazit nebo změnit. Určité položky v uživatelském profilu lze také odstranit,
např. obsah položky Moje složky(str. 325) nebo stránky (str. 335). To může být výhodné v následujících
situacích:
●

Obsah položky Moje složky nebo stránky uživatele zabírají tolik místa, že to negativně ovlivňuje
výkon. Je třeba odstranit část nebo všechen obsah.

●

Před odstraněním je vhodné zobrazit uživatelský profil, abyste zajistili, že neodstraníte žádný
důležitý obsah.

Pokud by byl uživatel odstraněn v poskytovateli ověření, nezobrazí se v softwaru IBM® Cognos®
a uživatelský profil nebude možno změnit.
Zobrazit lze pouze profily uživatelů, kteří se přihlásili alespoň jedenkrát. Když se uživatelé přihlásí,
je zobrazeno datum ve sloupci Upraveno.
Pro zobrazení profilu uživatele a pro odstranění nebo změnu obsahu musíte mít oprávnění k
procházení k účtu uživatele a každé další složce, která musí používat Veřejné složky. Musíte mít
také oprávnění k zápisu pro položku a nadřízený objekt položky, kterou chcete odstranit.
Můžete změnit uživatelský profil pro jednotlivé uživatele, ale ne pro skupiny či role.

Postup zobrazení či změny uživatelského profilu
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
3. Klepněte na prostor jmen, který obsahuje uživatele.
4. Vyhledejte uživatele, jehož předvolby chcete zobrazit nebo změnit. Uživatele lze vyhledat pomocí
funkce Vyhledat (str. 327).
5. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
6. Klepněte na Nastavit předvolby.
7. Klepejte na různé karty k zobrazení či změně nastavení.

412 IBM Cognos Administration

Kapitola 24: Správa uživatelských profilů
8. Klepnutím na Storno skončíte bez provedení změn, nebo proveďte změny a klepněte na OK.

Postup odstranění obsahu
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
3. Vyberte prostor jmen, který obsahuje uživatele.
4. Najděte uživatele.
Uživatele lze vyhledat pomocí funkce Vyhledat (str. 327).
5. Ve sloupci Jméno klepněte na uživatelské jméno.
Tip: Není-li uživatelské jméno odkazem, znamená to, že uživatelský profil nebyl vytvořen.
Chcete-li vytvořit profil, ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Vytvořit profil tohoto uživatele
a pokračujte v dalších krocích postupu.
Zobrazí se seznam složek uživatele.
6. Klepněte na složku pro zobrazení jejího obsahu.
7. Klepněte na položku, kterou chcete odstranit ze složky, a klepněte na tlačítko Odstranit v panelu
nástrojů.
Samotné složky nelze odstranit.

Odstranění profilu uživatele
Profil uživatele lze odstranit z úložiště obsahu. Při odstraňování uživatele v poskytovateli ověření
je zřejmě vhodné nejprve odstranit uživatelský profil z úložiště obsahu, aby nezabíral prostor úložiště.
Před odstraněním uživatele z přidruženého prostoru jmen by měl být odstraněn profil uživatele ze
softwaru IBM® Cognos®. Po odstranění uživatele se již uživatelské informace nezobrazí v softwaru
IBM Cognos a uživatelský profil nelze spravovat v IBM Cognos Administration.
Pokud je uživatelské konto již smazáno z přidruženého prostoru jmen, lze použít údržbu úložiště
obsahu (str. 161) k nalezení, a případnému odstranění, všech přidružených informací o účtu uživatele
ze softwaru IBM Cognos.
Přihlásí-li se uživatel se smazaným profilem, je vytvořen účet pomocí výchozích nastavení. Je-li
uživatel přihlášen v době odstraňování přidruženého uživatelského profilu, pas uživatele vyprší a
zobrazí se stránka přihlášení.
Před odstraněním uživatelského profilu je vhodné zobrazit jeho obsah (str. 412) pro ověření, že
nedojde ke smazání něčeho důležitého.
Pracovat lze pouze s profily uživatelů, kteří se alespoň jedenkrát přihlásili. Když se uživatelé přihlásí,
je zobrazeno datum ve sloupci Upraveno a uživatelské jméno se změní na odkaz.
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K odstranění uživatelského profilu musíte mít oprávnění pro zápis k nadřízenému objektu.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
3. Klepněte na prostor jmen, který obsahuje uživatele.
4. Vyhledejte uživatele, jehož profil chcete odstranit. Uživatele lze vyhledat pomocí funkce Vyhledat
(str. 327).
5. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
6. Klepněte na Odstranit profil tohoto uživatele.
7. Klepněte na OK.

Kopírování profilu uživatele
Uživatelský profil lze kopírovat. To je výhodné v následujících situacích:
●

Uživatel si změní jména a nastavujete mu proto účet pod novým jménem.

●

Uživatel se přesune do jiného prostoru jmen nebo organizace změní prostory jmen a musí být
proto vytvořeny nové účty.

●

Vytváříte mnoho nových podobných uživatelských účtů.

Plánujete-li odstranit zdrojového uživatele v poskytovateli ověření, zkopírujte si před jeho
odstraněním informace o účtu uživatele. Uživatel se po odstranění již nezobrazí v softwaru IBM®
Cognos® a informace o účtu uživatele nelze zkopírovat.
Pracovat lze pouze s profily uživatelů, kteří se alespoň jedenkrát přihlásili. Když se uživatelé přihlásí,
je zobrazeno datum ve sloupci Upraveno a uživatelské jméno se změní na odkaz.
Ke kopírování uživatelských profilů musíte mít oprávnění pro zápis do prostorů jmen zdrojového
i cílového uživatele.
Poznámka: Při kopírování uživatelského profilu se nezkopírují důvěryhodné přihlašovací údaje.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
3. Klepněte na prostor jmen obsahující zdrojového uživatele (uživatel, od kterého chcete kopírovat).
Tip: Vybrat lze pouze ty prostory jmen, ke kterým máte přístup pro zápis.
4. Najděte zdrojového uživatele. Uživatele lze vyhledat pomocí funkce Vyhledat(str. 327).

414 IBM Cognos Administration

Kapitola 24: Správa uživatelských profilů
5. Ve sloupci Akce zdrojového uživatele klepněte na volbu Více.
6. Na stránce Provést akci klepněte na Kopírovat profil tohoto uživatele.
7. Na stránce Kopírovat uživatelský profil klepněte na Vybrat cílového uživatele a vyhledejte
cílového uživatele.
8. Po výběru cílového uživatele na stránce Kopírovat uživatelský profil vyberte jedno či více
následujících nastavení profilu, jež chcete zkopírovat: Předvolby, Obsah karet portálu a osobních
složek nebo Obsah osobních složek.
9. Je-li třeba, zaškrtněte políčko Odstranit profil zdrojového uživatele po dokončení kopírování.
10. Klepněte na Kopírovat.
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Uživatelé Microsoft® Office mohou importovat data ze sestav IBM® Cognos® Business Intelligence
do sešitů, prezentací a dokumentů pomocí IBM Cognos pro Microsoft Office, a pak tyto sešity,
prezentace a dokumenty publikovat na portál IBM Cognos. Další informace viz Uživatelská příručka
IBM Cognos pro Microsoft Office a příručka IBM Cognos Analysis pro Microsoft Excel®User
Guide. Uživatelé produktu IBM Cognos Connection potom mohou sešity, prezentace a dokumenty
stahovat k prohlížení nebo úpravám v aplikaci sady Microsoft Office, v níž byly vytvořeny.
Poznámka: Jediným způsobem, jak publikovat sešity a prezentace Microsoft Office v IBM Cognos
BI, je pomocí IBM Cognos pro Microsoft Office nebo IBM Cognos Analysis.
Aby uživatelé mohli zdrojová data z IBM Cognos BI importovat do dokumentů Microsoft Office
nebo je publikovat na portálu IBM Cognos, je nutné na jejich pracovní stanici nainstalovat IBM
Cognos pro Microsoft Office a klient IBM Cognos Analysis.

Nasazení klienta IBM Cognos pro Microsoft Office
IBM Cognos pro Microsoft Office je k dispozici pro instalaci s komponentami IBM Cognos BI. Po
instalaci a konfiguraci systému IBM Cognos BI lze nasadit IBM Cognos pro Microsoft Office na
klientských pracovních stanicích.
Když nasadíte IBM Cognos pro Microsoft Office, nainstalujete Microsoft® .NET Framework a
podpůrné soubory pomocí dodaného spustitelného instalačního souboru a pak zkonfigurujte
zabezpečení podle potřeby.
Klient IBM Cognos pro Microsoft Office je k dispozici pouze jako 32bitová instalace. Instalace
musí proběhnout na počítači s 32bitovým systémem Windows®.

Nasazení IBM Cognos pro Microsoft Office na klientské počítače
IBM Cognos pro Microsoft Office používá Microsoft .NET Framework, aby umožnil uživatelům
interakci se serverovými komponentami. Microsoft .NET Framework a požadované aktualizace
jsou staženy a nainstalovány instalačním souborem při instalaci IBM Cognos pro Microsoft Office.
Instalační soubor musí být spuštěn na všech uživatelských počítačích.
Seznam podporovaných verzí Microsoft .NET Framework viz stránky IBM Cognos Customer
Center (http://www.ibm.com/software/data/support/customercenter/).
Následující kontrolní seznam použijte jako průvodce procesem rozmístění:
❑

Nainstalujte .NET Framework a IBM Cognos pro Microsoft Office.
Další informace o instalaci IBM Cognos pro Microsoft Office viz příručka IBM Cognos pro
Microsoft Office Installation Guide.

❑

Nastavte úroveň zabezpečení maker pro Microsoft Office XP podle potřeby.

❑

Nainstalujte certifikát CA pro podporu SSL (secure sockets layer) podle potřeby.
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Nastavení úrovně zabezpečení maker pro Microsoft Office XP
Aby aplikace Microsoft® Office XP spouštěly IBM® Cognos® pro Microsoft® Office, je třeba nastavit
úroveň zabezpečení maker na vhodnou úroveň. To platí pro aplikace Microsoft Office Excel,
Microsoft Office Word a Microsoft Office PowerPoint.

Postup
1. Otevřete aplikaci Microsoft Office XP.
2. V nabídce Nástroje klepněte na Makra a pak na Zabezpečení.
3. Zvolte, zda změnit úroveň zabezpečení nebo důvěryhodné vydavatele.
●

Na kartě Úroveň zabezpečení klepněte na Střední nebo Nízká a pak na OK.

●

Na kartě Důvěryhodní vydavatelé vyberte Věřit všem nainstalovaným doplňkům nebo
šablonám a pak klepněte na OK.

Instalace certifikátu CA pro rozhraní HTTPS na Series 7 PowerPlay
Obsahuje-li prostředí server IBM® Cognos® Series 7 PowerPlay® Enterprise Server a používáte-li
rozhraní HTTPS (https://) k přístupu na Series 7 PowerPlay, musíte nainstalovat certifikát vydaný
certifikační autoritou (CA). Certifikát CA je vyžadován pro podporu SSL (secure sockets layer).

Postup
1. Načtěte certifikát CA od správce.
Soubor má příponu .cer.
2. Poklepejte na soubor .cer, klepněte na Nainstalovat certifikát a pak na Další.
3. Klepněte na Umístit všechny certifikáty v následujícím úložišti.
4. Klepněte na Procházet, na Důvěryhodné kořenové certifikační autority a pak na Další.
5. Klepněte na Dokončit.

Stažení dokumentu Microsoft Office
Dokument Microsoft® Office lze stáhnout z portálu IBM® Cognos® Connection, pokud byl
publikován v softwaru IBM Cognos Business Intelligence pomocí IBM Cognos pro Microsoft Office
nebo IBM Cognos Analysis pro Microsoft Excel®. Další informace naleznete v příručce IBM Cognos
for Microsoft Office User Guide a v příručce IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel User Guide.
Stáhnout lze dokumenty vytvořené v tabulkovém softwaru Microsoft Office Excel a aplikacích
Microsoft Office PowerPoint a Microsoft Office Word. Výchozí akce pro všechny dokumenty
Microsoft Office je jejich stažení.
Pro přístup k dokumentům Microsoft Office v produktu IBM Cognos Connection musíte mít
oprávnění pro čtení a procházení.

418 IBM Cognos Administration

Kapitola 25: Správa dokumentů Microsoft Office
Další informace viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. V produktu IBM Cognos Connection vyhledejte dokument, který chcete otevřít.
2. V panelu nástrojů akcí vpravo od dokumentu, který chcete stáhnout, klepněte na volbu Více.
Otevře se stránka akcí IBM Cognos Connection.
3. Stáhněte dokument Microsoft Office:
●

U sešitu Microsoft Office klepněte na objekt Zobrazit nejnovější dokument v aplikaci Excel
.

●

U prezentace Microsoft Office klepněte na objekt Zobrazit nejnovější dokument v aplikaci
PowerPoint

●

.

U dokumentu Microsoft Office Word klepněte na objekt Zobrazit nejnovější dokument v
aplikaci Word

●

.

U dokumentu Microsoft Office neznámého typu klepněte na objekt Zobrazit nejnovější
dokument

.

Zobrazí se dialogové okno Stažení souboru.
4. Klepněte na Otevřít nebo Uložit a postupujte podle zobrazených výzev.
Když dokument otevíráte, otevře se v aplikaci, v níž byl vytvořen.
Nyní můžete provádět stejné akce, které byste prováděli pro libovolný dokument Microsoft Office
vybraného typu.
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Pomocí sestav, krychlí a dokumentů lze analyzovat údaje, což pomáhá přijímat informovaná a
včasná rozhodnutí. V IBM® Cognos® Business Intelligence lze sestavy a krychle publikovat na portál,
aby všichni v dané organizaci měli přesné a relevantní informace, kdykoli jsou potřeba.

Sestavy Query Studio a Report Studio
Pro sestavy Query Studio a Report Studio obvykle datový modelář vytváří modely z dílčích sad
podnikových dat. Tyto modely jsou pak publikovány jako balíky v IBM Cognos BI. Váš administrátor
může také vytvořit balíky založené na relevantních zdrojích dat a můžete vytvářet balíky v IBM
Cognos Connection. Další informace o balících viz "Balíky" (str. 403).
Uživatelé Query Studio a Report Studio mohou vytvářet sestavy na základě balíků a publikovat je
v IBM Cognos BI. V IBM Cognos Connection se sestava Query Studio nazývá dotaz a sestava
Report Studio se nazývá sestava.
Zdroje OLAP nepotřebují další modelování.

Sestavy a krychle Analysis Studio
Administrátor Analysis Studio může publikovat sestavy a krychle Analysis Studio v IBM Cognos
BI. Uživatelé Analysis Studio mohou vytvářet sestavy a publikovat je v IBM Cognos BI. V IBM
Cognos Connection se sestava Analysis Studio nazývá analýza.

Práce se sestavami a krychlemi
Sestava může odkazovat na specifikaci definující informace, které mají být zahrnuty do sestavy,
nebo samotné výsledky. Pro Report Studio a Query Studio mohou být ve specifikacích sestavy
uloženy výsledky, nebo lze sestavu spustit a získat nové výsledky. Pro Analysis Studio se sestavy
vždy spouštějí na nejnovějších datech v krychli.
Po publikaci sestavy na portál ji lze zobrazit, spustit či otevřít (str. 422), nebo je možné zobrazit
verze výstupu sestavy (str. 441). Sestavu lze také zobrazit v různých formátech (str. 433).
Sestavy můžete distribuovat tím, že je uložíte, odešlete e-mailem, pošlete na mobilní zařízení,
vytisknete nebo diferencujete (str. 452). Zároveň lze nastavit možnosti spuštění pro aktuální běh
(str. 424) a nastavit rozšířené možnosti spuštění pro aktuální běh (str. 425).
Pomocí Query Studio lze vytvořit ad hoc sestavu, nebo lze pomocí Report Studio definovat rozvržení,
styly a výzvy k zadání pro sestavu (str. 429). Také lze vytvářet sestavy Analysis Studio (analýzy).
Zároveň lze naplánovat pozdější spuštění či opakované spouštění sestavy. Spuštění sestavy lze
naplánovat v rámci úlohy nebo na základě aktivační události. Také lze zobrazit historii spouštění
sestavy. Další informace viz "Zobrazení historie spouštění položek" (str. 364). Sestavu lze také
zahrnout do agenta (str. 463).
Můžete se přidat do seznamu výstrah pro určitou sestavu, takže budete upozorněni, kdykoli dojde
k vytvoření nové verze sestavy (str. 443). Také můžete určit pravidla sledování ve výstupu sestavy
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uloženém ve formátu HTML, takže budete upozorněni při každém splnění událostí určených pravidly
sledování (str. 444).
Můžete deaktivovat funkce založené na výběru (str. 450), jako je stoupání a klesání úrovněmi nebo
přechod.

Smíšené měny
Po výpočtech hodnot s různými měnami se vyskytují hodnoty se smíšenými měnami. Při použití
zdroje dat OLAP používají hodnoty smíšených měn jako jednotku míry znak hvězdičky (*).

Usnadnění přístupu pro invalidy
Snažíme se co nejvíce pomáhat invalidům a podporujeme iniciativy, které jim usnadňují přístup k
různým pracovištím a technologiím. IBM Cognos BI nabízí řešení pro usnadnění čtení sestav. Toto
řešení umožňuje invalidním uživatelům a uživatelům podpůrných technologií přístup k sestavám a
jejich zobrazení v IBM Cognos Viewer.

Sestavy a krychle Series 7
Informace o práci se sestavami a krychlemi Series 7 v systému IBM Cognos BI viz "Sestavy Series 7
v IBM Cognos Connection" (str. 458).

Aktivní sestavy IBM Cognos
IBM® Cognos® Report Studio lze používat k tvorbě aktivních sestav. IBM Cognos Active Report
je nový typ výstupu sestav, který poskytuje vysoce interaktivní a snadno použitelnou řízenou sestavu.
Aktivní sestavy jsou vytvářeny pro obchodní uživatele, kterým umožňují zkoumat data a odvodit
další vhled.
Aktivní sestavy usnadňují použití obchodní inteligence pro běžné uživatele. Autoři sestav vytváří
sestavy zaměřené na potřeby svých uživatelů při zachování jednoduchosti a zajímavosti. Aktivní
sestavy mohou být využívány uživateli v režimu off-line, což z nich činí ideální řešení pro vzdálené
uživatele, jako jsou obchodní zástupci.
Aktivní sestavy jsou rozšířením tradiční sestavy IBM Cognos. Můžete využít stávající sestavy a
převést je na aktivní přidáním interaktivního chování a tím poskytnout koncovým uživatelům
rozhraní pro snadnou spotřebu.
Podobně jako stávající sestavy IBM Cognos lze spustit aktivní sestavy z portálu IBM Cognos
Connection, naplánovat a diferencovat je uživatelům.
Další informace viz Uživatelská příručka Report Studio.

Zobrazení, spuštění nebo otevření sestavy
Můžete zobrazit nejnovější spuštění sestavy, spustit sestavu nebo otevřít sestavu v nástroji pro
tvorbu. Výchozí akcí je zobrazení nejnovějšího spuštění sestavy, ale můžete zvolit výchozí akci podle
vlastní preference (str. 423).
Když spustíte sestavu v exportním formátu, jako je PDF, oddělený text (CSV) či tabulkový software
Microsoft® Excel (XLS), název sestavy IBM® Cognos® slouží jako název souboru exportu.
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Ke spuštění sestavy musíte mít oprávnění k provádění. Musíte mít oprávnění ke čtení a k procházení
pro složku, která obsahuje danou sestavu.
Můžete být požádáni o zadání přihlašovacích údajů zdroje dat. Informace o přihlašovacích údajích
zdrojů dat viz "Důvěryhodná pověření" (str. 280).

Postup
●

V IBM Cognos Connection klepněte na požadovanou sestavu.
Další informace o použití PowerPlay® Web Explorer viz příručka PowerPlay Web User Guide.
Informace o použití aplikace Analysis Studio viz Uživatelská příručka Analysis Studio.

Nastavení výchozích možností sestavy
Můžete nastavit jednu z následujících akcí jako výchozí pro spuštění sestavy (str. 422):
●

zobrazení nejnovější sestavy nebo její spuštění, pokud nebyla dříve spuštěna (výchozí nastavení)

●

spuštění sestavy

●

otevření sestavy v nástroji pro tvorbu, ve kterém byla vytvořena (Query Studio, Report Studio
nebo Analysis Studio)

Můžete nastavit výchozí možnosti sestavy, například formát a jazyk. Jako výchozí lze také nastavit
výzvu k zadání hodnot (str. 437) a možnost spustit sestavu jako vlastník. Informace o vlastnostech
viz "Vlastnosti položky" (str. 311).
Musíte mít k sestavě oprávnění k provádění. Musíte mít oprávnění ke čtení a k procházení pro
složku, která obsahuje danou sestavu.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

v panelu nástrojů

Akce vpravo od sestavy.
2. Klepněte na kartu Sestava pro sestavu Report Studio, na kartu Dotaz pro sestavu Query Studio,
nebo na kartu Analýza pro sestavu Analysis Studio.
3. V části Výchozí akce vyberte výchozí akci pro spuštění sestavy.
4. Chcete-li potlačit možnosti sestavy, v části Možnosti sestavy klepněte na zaškrtávací políčko
Potlačit výchozí hodnoty.
Můžete změnit všechny možnosti nebo jen některé z nich, jako jsou formát, jazyk a podpora
usnadnění.
Informace o nastavení rozšířených možností PDF viz "Nastavení rozšířených možností PDF
pro sestavu" (str. 428).
5. Chcete-li zobrazit výzvu k zadání hodnot pro filtrování údajů v sestavě, klepnutím vyberte
zaškrtávací políčko Vyzvat k zadání hodnot v části Hodnoty výzvy.
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Poznámka: Výzvy k zadání hodnot se zobrazují jen v případě, že specifikace nebo model sestavy
zahrnuje výzvy, nebo máte-li přístup k připojením či přihlášením k více různým zdrojům dat.
6. Chcete-li spustit sestavu pomocí pověření vlastníka, klepněte na zaškrtávací políčko vedle
vlastníka uvedeného u položky Spustit jako vlastník.
7. Chcete-li nastavit další možnosti sestavy, klepněte na Rozšířené možnosti.
●

V položce Počet řádků na webovou stránku v sestavách HTML klepněte na počet řádků,
který chcete povolit.

●

Chcete-li povolit takové funkce, jako jsou stoupání a klesání úrovněmi, přechody, IBM
Cognos Search, pravidla sledování a upozornění agenta při prohlížení sestavy v IBM Cognos
Viewer, vyberte Aktivovat interakce na základě výběru v sestavách HTML.

●

Chcete-li povolit tvorbu dalších formátů výstupu, aby bylo možné vyhodnocovat pravidla
sledování a importovat uložené verze výstupu do IBM Cognos pro Microsoft® Office,
vyberte Aktivovat rozšířené uživatelské funkce v uložených verzích výstupu.

●

Chcete-li, aby uživatelé obdrželi upozornění při vygenerování nového výstupu sestavy,
vyberte Aktivovat upozornění na nové verze.

●

Chcete-li vytvořit datum vypršení platnosti pro data sestavy v mezipaměti, vyberte Den
nebo Měsíc a zadejte příslušnou hodnotu do pole Trvání mezipaměti. Data sestavy v
mezipaměti se vytvářejí pouze tehdy, když nejsou v mezipaměti žádná data nebo platnost
dat v mezipaměti již vypršela.

8. Klepněte na OK.

Nastavení možností sestavy pro aktuální spuštění
Pro aktuální spuštění sestavy můžete nastavit následující možnosti:
●

formát výstupu sestavy (str. 433)

●

jazyk (str. 436)

●

metoda doručení (str. 452)

●

výzvu k zadání hodnot (str. 437)

Tyto možnosti potlačují výchozí nastavení sestavy pro jednorázové spuštění.
Tip: Přístup k databázi lze také vynutit tím, že vedle sestavy klepnete na Více a potom klepnete na
Vymazat mezipaměť.
Můžete změnit výchozí možnosti spuštění sestav (str. 423)
Změníte-li metodu doručení během spuštění sestavy, dojde ke stornování operace spuštění. Sestava
se spustí znovu za použití nové metody doručení, kterou zvolíte. U velkých sestav to může být značně
časově náročné. Abyste ušetřili čas, určete metodu doručení před spuštěním sestavy.
Chcete-li určit čas spuštění sestavy, zvolit další formáty nebo více než jeden jazyk, případně další
metody doručení, použijte rozšířené možnosti spuštění (str. 425).
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Musíte mít oprávnění k provádění pro sestavu, kterou se pokoušíte spustit. Musíte mít oprávnění
ke čtení a k procházení pro složku, která obsahuje danou sestavu.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Spustit s možnostmi

v panelu nástrojů

Akce vpravo od sestavy, kterou chcete spustit.
2. V části Formát klepněte na požadovaný formát výstupu sestavy.
3. V části Usnadnění výběrem Aktivovat podporu usnadnění vytvořte usnadněný výstup sestavy.
4. V části Jazyk klepněte na požadovaný jazyk výstupu sestavy.
5. V části Doručení zvolte, zda se má sestava zobrazit nyní, uložit, vytisknout nebo odeslat na
mobilní zařízení.
6. Pokud zvolíte tisk, klepněte na Vybrat tiskárnu, klepněte na tlačítko vedle tiskárny, kterou
chcete použít, a pak klepněte na OK. Není-li tiskárna uvedena v seznamu, můžete zadat
informace o tiskárně.
Tip: Máte-li oprávnění administrátora a chcete nastavit tiskárnu pro budoucí použití, klepněte
na Nová tiskárna. Musíte zadat síťovou adresu tiskárny ve formátu
\\název_serveru\název_tiskárny pro síťovou tiskárnu v instalaci operačního systému Microsoft®
Windows® a název_tiskárny pro instalaci v operačním systému UNIX® nebo pro lokální tiskárnu.
7. Chcete-li zobrazit výzvu k zadání hodnot pro filtrování údajů v sestavě, v části Hodnoty výzvy
klepnutím vyberte zaškrtávací políčko Vyzvat k zadání hodnot.
Výzvy k zadání hodnot se zobrazují jen v případě, že model či specifikace sestavy zahrnuje
výzvy, nebo máte-li přístup k připojením či přihlášením k více různým zdrojům dat.
8. Klepněte na Spustit.

Nastavení rozšířených možností sestavy pro aktuální spuštění
Pro aktuální spuštění můžete u sestavy nastavit následující rozšířené možnosti spuštění:
●

čas, kdy se má sestava spustit

●

více formátů výstupu sestavy, pokud zvolíte, že se má sestava spustit později, a další volby
formátu pro HTML a PDF (str. 433)

●

jeden nebo více jazyků (str. 436)

●

podporu usnadnění (str. 439)

●

jednu nebo více metod doručení (str. 452)

●

výzvu k zadání hodnot (str. 437)

●

diferencování sestavy (str. 452)
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Sestava se spustí na pozadí, pokud zvolíte, že se má spustit později, vyberete více formátů výstupu
nebo jazyků, pokud zvolíte, že se má vytisknout či odeslat e-mailem, poslat na mobilní zařízení
nebo diferencovat. Pokud v předvolbách nastavíte, že se má zobrazovat souhrn možností spuštění
(str. 329), zobrazí se souhrn při každém interaktivním spuštění sestavy.
Sestava se spustí na pozadí. Po dokončení se v panelu nástrojů Akce vedle dané sestavy zobrazí
tlačítko Verze výstupu.
Tip: Klepnutím na tlačítko Verze výstupu
můžete zobrazit vybrané formáty. Další informace
viz "Zobrazování verzí výstupu sestavy" (str. 441).
Výchozí možnosti nastavuje autor sestavy. Výchozí možnosti spuštění sestavy můžete změnit
"Nastavení výchozích možností sestavy" (str. 423).
Pokud se rozhodnete sestavu uložit, vytisknout nebo odeslat e-mailem, můžete zvolit více formátů.
Pokud se rozhodnete sestavu spustit později, možnost doručení se automaticky změní na uložení.
Další informace o ukládání výstupu sestavy viz "Uložení výstupu sestavy" (str. 438).
Musíte mít oprávnění k provádění pro sestavu, kterou se pokoušíte spustit. Musíte mít oprávnění
ke čtení a k procházení pro složku, která obsahuje danou sestavu. Abyste mohli nastavit rozšířené
možnosti spuštění, musíte mít příslušná oprávnění.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Spustit s možnostmi

v panelu nástrojů

Akce vpravo od sestavy, kterou chcete spustit.
2. Klepněte na Pokročilé možnosti.
3. V části Čas a režim klepněte na volbu Spustit na pozadí a potom klepněte na volbu Nyní nebo
Později. Pokud zvolíte možnost Později, nastavte datum a čas, kdy se má sestava spustit.
4. V části Formát klepněte na požadované formáty výstupu sestavy.
●

Zaškrtávací políčko Aktivovat interakce na základě je vybrané standardně. Informace o
zrušení výběru této možnosti viz "Deaktivování interakcí založených na výběru" (str. 450).

5. V části Usnadnění výběrem Aktivovat podporu usnadnění vytvořte usnadněný výstup sestavy.
6. Chcete-li pro sestavu zvolit jiný nebo další jazyk, v části Jazyky klepněte na Vybrat jazyky a
pomocí kláves se šipkami přesuňte požadované jazyky z dostupných jazyků do pole Vybrané
jazyky a klepněte na OK.
Tip: Chcete-li vybrat více jazyků najednou, použijte klávesu Ctrl nebo Shift.
7. V části Doručení zvolte požadovanou metodu doručení:
●

Pokud naplánujete spuštění sestavy na později, vyberte více formátů či jazyků nebo sestavu
diferencujte. Sestavu nelze nyní zobrazit. Vyberte některou z ostatních metod doručení.

●

Chcete-li sestavu vytisknout, klepněte na Vybrat tiskárnu. Klepněte na tlačítko vedle
tiskárny, kterou chcete použít, a klepněte na OK. Nebo pokud tiskárna není uvedena na
seznamu, můžete zadat informace o tiskárně.
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●

Pokud se rozhodnete sestavu uložit za použití zobrazení sestavy, můžete změnit název nebo
cílovou složku zobrazení sestavy. Klepněte na Upravit možnosti příkazu Uložit jako,
proveďte požadované změny a klepněte na OK.

●

Pokud se rozhodnete odeslat sestavu e-mailem, pokračujte krokem 7.
Tip: Máte-li oprávnění administrátora a chcete nastavit tiskárnu pro budoucí použití,
klepněte na Nová tiskárna. Musíte zadat síťovou adresu tiskárny ve formátu
\\název_serveru\název_tiskárny pro síťovou tiskárnu v instalaci operačního systému
Microsoft® Windows® a název_tiskárny pro instalaci v operačním systému UNIX nebo pro
lokální tiskárnu.

●

Pokud se rozhodnete poslat sestavu na vaše mobilní zařízení, zadejte vaše ID mobilního
zařízení.

8. Pokud zvolíte Odeslat sestavu e-mailem, klepněte na Upravit možnosti e-mailu a nastavte
následující možnosti:
●

Chcete-li zobrazit pole pro skrytou kopii, klepněte na Zobrazit skrytou kopii.

●

Chcete-li vybrat příjemce, kteří pracují s IBM Cognos Business Intelligence, klepněte na
Vybrat příjemce. Zaškrtněte políčko vedle jmen, která chcete zahrnout, a klepněte na volbu
Komu, Kopie nebo Skrytá kopie. Vámi vybrané položky jsou uvedeny v části Vybrané
položky.
Tip: Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém
horním rohu seznamu. Chcete-li odebrat jména z Vybraných položek, zaškrtněte políčko
vedle jména a klepněte na Odebrat. Chcete-li hledat, klepněte na Vyhledat. Do pole Hledaný
řetězec zadejte slovní spojení, které chcete vyhledat. Chcete-li zobrazit rozšířené možnosti
hledání, klepněte na Upravit. Další informace viz "Hledat položku" (str. 327).
Po dokončení klepněte na OK.

●

Chcete-li e-mail poslat jiným příjemcům, v polích Komu:, Kopie nebo Skrytá kopie zadejte
příslušné e-mailové adresy oddělené středníky (;).
Tip: Pokud jste se přihlásili, vaše jméno se automaticky zobrazuje v poli seznamu Komu.

●

V části Předmět zadejte předmět e-mailu.

●

V části Tělo zadejte zprávu, která má být součástí e-mailu.
Tip: Tělo e-mailu je standardně ve formátu HTML, který poskytuje rozšířené možnosti
úprav, jako jsou typ a velikost písma, barva textu, formátování a zarovnání textu, číslování
a odrážky, odsazení a tabulky. Chcete-li použít prostý text, klepněte na Změnit na prostý
text.
Poznámka: Chcete-li vložit formát HTML z externího zdroje, musíte zobrazit jeho text ve
webovém prohlížeči, zkopírovat zobrazený kód HTML a vložit jej do těla e-mailu. Je-li
text HTML zadáván ručně do těla e-mailu, bude markup považován za obyčejný text.
Dialogové okno možností e-mailu z bezpečnostních důvodů akceptuje omezenou sadu
atributů a prvků HTML. Není-li vložený kód HTML akceptován schématem ověření,
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můžete obdržet následující chybovou zprávu: The "VALIDATE" transform instruction
could not validate the given XML content.

●

Chcete-li do e-mailu vložit hypertextový odkaz na sestavu, vyberte zaškrtávací políčko
Zahrnout odkaz na sestavu. Chcete-li sestavu zaslat jako přílohu, vyberte zaškrtávací
políčko Připojit sestavu.

●

Klepněte na OK.
Uživatelům můžete zabránit v přidávání příloh do e-mailů. Další informace viz "Deaktivace
připojení sestav k e-mailovým zprávám" (str. 671).

9. Chcete-li zobrazit výzvu k zadání hodnot pro filtrování údajů v sestavě, v části Hodnoty výzvy
klepnutím vyberte zaškrtávací políčko Vyzvat k zadání hodnot.
Pokud zvolíte, že se má sestava spustit později, vámi zadané hodnoty výzvy se uloží a použijí
se při spuštění sestavy.
Poznámka: Výzvy k zadání hodnot se zobrazují jen v případě, že specifikace či model sestavy
zahrnuje výzvy, nebo pokud máte přístup k připojením či přihlášením k více různým zdrojům
dat, i když je políčko Vyzvat k zadání hodnot zaškrtnuté.
10. V části Diferencování zadejte, zda má být sestava diferencována.
Tato volba je dostupná, pouze pokud autor sestavy definoval klíče diferencování v sestavě.
11. Klepněte na Spustit.

Nastavení rozšířených možností PDF pro sestavu
Za použití rozšířených možností PDF můžete řídit přístup k výstupu sestavy ve formátu PDF a k
obsahu sestavy.
Abyste mohli používat rozšířené možnosti, musíte mít oprávnění administrátora pro danou sestavu.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti na panelu nástrojů Akce
vpravo od sestavy, kterou chcete spustit.
2. Klepněte na kartu Sestava pro sestavu Report Studio, na kartu Dotaz pro sestavu Query Studio,
nebo na kartu Analýza pro sestavu Analysis Studio.
3. Klepněte na zaškrtávací políčko Potlačit výchozí hodnoty.
4. V části Možnosti PDF klepněte na Nastavit.
5. Na stránce Nastavit možnosti PDF vyberte pro sestavu požadované vlastnosti PDF a klepněte
na OK.

Vlastnost

Popis

Orientace

Určuje orientaci sestavy, která je na výšku nebo na šířku
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Vlastnost

Popis

Formát papíru

Určuje formát papíru, jako je legal nebo letter

Otevírání sestavy vyžaduje Určuje heslo pro otevření sestavy
heslo
Přístup k možnostem
vyžaduje heslo

Určuje heslo pro přístup k možnostem sestavy, např. zda povolit
tisk sestavy, úpravy jejího obsahu nebo kopírování textu.

Při spuštění sestavy se použijí možnosti PDF. Pokud jste například určili heslo pro otevření sestavy,
musí uživatelé toto heslo zadat, aby se jim zobrazil obsah sestavy.
Nyní můžete přizpůsobit tisk formátu PDF pro serverové platformy UNIX® a Linux®. Další informace
naleznete v části Přizpůsobení tisku na straně serveru pro platformy UNIX a Linux.

Vytvoření sestavy
Můžete vytvářet sestavy, abyste analyzovali data a získali odpovědi na konkrétní otázky týkající se
vašeho podnikání.
Za použití aplikace Query Studio můžete intuitivně zkoumat údaje vytvářením ad hoc sestav. Report
Studio je komplexní prostředí pro tvorbu sestav. V něm můžete vytvářet vysoce interaktivní a
sofistikované produkční sestavy pro hromadnou spotřebu na základě určení dotazů a rozvržení pro
každou sestavu. K rozborům slouží Analysis Studio.
Přístup k nástrojům pro tvorbu sestav je regulován funkcemi definovanými pro vaše přihlášení.
Pokud požadujete přístup k nástrojům pro tvorbu sestav, ale příslušné odkazy nejsou v horní části
panelu navigace k dispozici, obraťte se na administrátora systému.
Stávající sestava může obsahovat většinu požadovaných informací, ale můžete potřebovat nové
hodnoty výzvy nebo změny rozvržení či stylu. Namísto vytvoření nové sestavy můžete vytvořit
zobrazení sestavy, které splňuje vaše požadavky (str. 430).
Pokyny k používání studií najdete v následujících příručkách:
●

Uživatelská příručka Query Studio

●

Uživatelská příručka IBM® Cognos® Report Studio

●

Uživatelská příručka IBM Cognos Analysis Studio

Před vytvořením sestavy se ujistěte, že je v portálu k dispozici balík obsahující údaje pro vaši sestavu.
Nemáte-li k balíku přístup, obraťte se na administrátora systému.
Tip: Balík je označen ikonou balíku

.

Musíte mít oprávnění k zápisu a procházení složky, do které chcete novou sestavu uložit.

Postup
1. V IBM Cognos Connection zvolte, zda chcete vytvořit jednoduchou nebo složitou sestavu:
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●

Chcete-li vytvořit jednoduchou sestavu, v pravém horním rohu klepněte na odkaz Query
Studio

●

.

Chcete-li vytvořit složitou sestavu, v pravém horním rohu klepněte na odkaz Report Studio
.

●

Chcete-li vytvořit sestavu aplikace Analysis Studio, v pravém horním rohu klepněte na
odkaz Analysis Studio

.

2. Pokud se zobrazí dialogové okno Vybrat balík, jedním z následujících způsobů vyberte balík
obsahující údaje, které chcete použít ve své sestavě:
●

V seznamu Naposledy použité balíky klepněte na požadovaný balík.

●

V Seznamu všech balíků vyhledejte požadovaný balík a klepněte na něj.

Vytvoření sestavy v aplikaci Query Studio bez použití skutečných údajů
Sestavu můžete vytvořit, aniž byste měli přístup k údajům, které nakonec budou v sestavě použity.
Režim náhledu v Query Studio umožňuje vytvářet a upravovat sestavy bez načítání skutečných
údajů z databáze. Místo toho se zobrazí simulovaná data.
Další informace o režimu náhledu viz Uživatelská příručka Query Studio.
Režim náhledu můžete pro Query Studio nastavit jako výchozí. Další informace viz "Spuštění
aplikace Query Studio v režimu náhledu" (str. 656).

Vytvoření zobrazení sestavy
Můžete vytvořit zobrazení sestavy, které využívá stejnou specifikaci sestavy jako zdrojová sestava,
ale má rozdílné vlastnosti, jako jsou hodnoty výzvy k zadání (str. 437), plány, metody doručení,
možnosti spuštění, jazyky (str. 436) a formáty výstupu (str. 433).
Vytvořením zobrazení sestavy se původní sestava nezmění. Zdrojovou sestavu pro vytvoření zobrazení
sestavy můžete určit tím, že si zobrazíte jeho vlastnosti. Vlastnosti zobrazení sestavy také poskytují
odkaz na vlastnosti zdrojové sestavy.
Při přemístění zdrojové sestavy se odkaz na zdrojovou sestavu nepřeruší. Při odstranění zdrojové
sestavy se ikona zdrojové sestavy změní tak, že označuje přerušený odkaz
na zdrojovou sestavu se odstraní.

a odkaz vlastností

Pokud chcete vytvořit generickou sestavu jako základní strukturu pro další sestavy, vytvořte kopii
sestavy (str. 319). Chcete-li sestavu zobrazit ve více umístěních, vytvořte zástupce (str. 308).
Chcete-li vytvořit zobrazení sestavy, musíte mít k původní sestavě oprávnění k provádění nebo ke
čtení.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection najděte sestavu, kterou chcete použít k vytvoření zobrazení
sestavy.
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2. V části Akce klepněte na tlačítko Zobrazení sestavy

vedle sestavy.

3. Do pole Název zadejte název položky.
4. Chcete-li, můžete do polí Popis a Tip na obrazovce zadat popis položky.
Popis se zobrazí v portálu, když nastavíte předvolby pro použití zobrazení detailů (str. 329). Tip
na obrazovce, který je omezen na 100 znaků, se zobrazí, když nad ikonou dané položky v
portálu zastavíte ukazatel myši.
5. Nechcete-li použít cílovou složku zobrazenou v části Umístění, klepněte na Vybrat jiné umístění,
zvolte cílovou složku a klepněte na OK.
6. Klepněte na Dokončit.
Položky zobrazení sestavy jsou v portálu označeny ikonou Zobrazení sestavy

.

Zobrazení sestavy má stejné možnosti spuštění a vlastnosti jako původní položka. Pokyny, jak
změnit výchozí vlastnosti zobrazení sestavy, viz "Nastavení výchozích možností sestavy" (str. 423).
Informace o vlastnostech viz "Vlastnosti položky" (str. 311).

Zobrazit informace o původu datové položky
Informace o původu zpětně sledují metadata datové položky v HTML sestavě nebo v zobrazení
sestavy přes balík až po zdroje dat, které balík používá. Původ také zobrazuje případné filtry
datových položek, které byly přidány autorem sestavy nebo které byly definovány v datovém modelu.
Můžete například klepnout na buňku v kontingenční tabulce, aby se zobrazil způsob, jak byla
vypočtena hodnota buňky.
Původ datové položky můžete zobrazit v Obchodním zobrazení nebo v Technickém zobrazení.
Obchodní zobrazení ukazuje textové informace vysoké úrovně, které popisují a vysvětlují datovou
položku a balík, ze kterého pochází. Tyto informace jsou převzaty z aplikace IBM® Cognos®
Connection a z modelu nástroje Framework Manager.
Technické zobrazení ukazuje grafické znázornění původu vybrané datové položky. Původ sleduje
datovou položku z balíku ke zdrojům dat používaným balíkem. Když na položku klepnete, v dolní
části stránky se zobrazí její vlastnosti. Pokud klepnete na položku v oblasti Balík, uvidíte vlastnosti
modelu položky. Pokud klepnete na položku v oblasti Zdroje dat, uvidíte vlastnosti zdrojů dat
položky.
Informace o původu nelze zobrazit, když spustíte sestavu z mobilního zařízení.
Systém IBM® Cognos® Business Intelligence lze zkonfigurovat tak, aby používal výchozí řešení
původu, které se dodává spolu s produktem, nebo vlastní řešení původu. Podporován je také produkt
IBM InfoSphere™ Metadata Workbench.
Abyste měli v sestavě přístup k informacím o původu, administrátor musí zkonfigurovat řešení
původu, aktivovat funkci Původ a přidělit vám pro danou sestavu oprávnění ke čtení.
Další informace viz "Konfigurace řešení původu" (str. 194), "Zabezpečené funkce a
vlastnosti" (str. 285) a "Funkce objektů" (str. 297).
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Původ IBM Cognos a akce klesání úrovněmi
Řešení původu IBM Cognos ukazuje původ v sestavách na nejvyšší úrovni. Původ se nezmění po
klesání úrovněmi na sestavě. Protože kontext výběru použitý ke spuštění původu může být ovlivněn
akcemi klesání úrovněmi, doporučujeme, abyste vždy spustili původ na nejvyšší úrovni sestavy před
klesáním úrovněmi na sestavě. Jinak je možné, že původ nebude řádně spuštěn.

Postup
1. Otevřete sestavu HTML nebo zobrazení sestavy v aplikaci IBM Cognos Viewer.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou datovou položku a potom klepněte na Původ.
Objeví se zobrazení původu.

Přístup ke glosáři IBM InfoSphere Business Glossary
Pokud již používáte glosář IBM® InfoSphere® Business Glossary, můžete k němu získat přístup z
aplikace IBM Cognos® Viewer a ze stromu metadat v aplikacích Report Studio, Query Studio a
Analysis Studio.
Abyste mohli získat přístup ke glosáři, musíte mít oprávnění pro funkci Glosář a administrátorem
musí být zkonfigurován identifikátor URI glosáře.
Další informace viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285), "Funkce objektů" (str. 297) a
"Konfigurace URI pro IBM InfoSphere Business Glossary" (str. 196).

Postup pro IBM Cognos Viewer
1. Otevřete sestavu HTML nebo zobrazení sestavy v aplikaci IBM Cognos Viewer.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou datovou položku a potom klepněte na Glosář.

Úpravy sestav
Stávající sestavu můžete upravit v nástrojích pro tvorbu sestav IBM® Cognos® Business Intelligence.
Můžete změnit například rozvržení sestavy, styl nebo písmo. Kvůli změnám údajů může být nezbytné
sestavu aktualizovat nebo přidat podporu určitého jazyka.
Pokud byla sestava vytvořena v aplikaci Report Studio, můžete ji upravit opět jen v aplikaci Report
Studio. Pokud byla sestava vytvořena v aplikaci Query Studio, můžete ji upravit buď v aplikaci
Query Studio nebo v aplikaci Report Studio. Pokud sestavu vytvořenou v aplikaci Query Studio
upravíte v aplikaci Report Studio, nelze se už vrátit zpět a upravit ji v aplikaci Query Studio. Další
informace o úpravách sestav viz Uživatelská příručka IBM Cognos Report Studio a Uživatelská
příručka Query Studio.
Pokud byla sestava vytvořena v aplikaci Analysis Studio, můžete ji upravit buď v aplikaci Analysis
Studio nebo v aplikaci Report Studio. Pokud sestavu vytvořenou v aplikaci Analysis Studio upravíte
v aplikaci Report Studio, nelze se už vrátit zpět a upravit ji v aplikaci Analysis Studio. Další informace
o úpravách sestav Analysis Studio viz Uživatelská příručka Report Studio a Uživatelská příručka
Analysis Studio.
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Tlačítko Upravit se liší v závislosti na tom, zda jde o sestavu Query Studio
Studio

nebo sestavu Analysis Studio

, sestavu Report

.

Upravením sestavy se změní její specifikace, takže každý, kdo si sestavu zobrazí, vidí změny, které
jste provedli.
Vlastnosti sestavy, například preferovaný formát výstupu, jazyk, hodnoty výzvy nebo uchování
sestavy, lze určit změnou možností spuštění v portálu (str. 422). Informace o vlastnostech viz
"Vlastnosti položky" (str. 311).
Pokud chcete vytvořit generickou sestavu jako základní strukturu pro další sestavy, vytvořte kopii
sestavy (str. 319). Chcete-li sestavu zobrazit ve více umístěních, vytvořte zástupce (str. 308). Chceteli zachovat základní specifikace sestavy, ale přitom mít možnost volby jiného formátu sestavy,
jazyka, metody doručení nebo možností spuštění, vytvořte zobrazení sestavy (str. 430).
Pro sestavu, kterou se pokoušíte upravit, musíte mít oprávnění ke čtení a zápisu. Musíte mít
oprávnění k procházení pro složku, která obsahuje danou sestavu.

Postup úpravy sestavy v aplikaci IBM Cognos Connection
●

V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Otevřít v nabídce Akce pro sestavu, kterou
chcete upravit.

Sestava se otevře v nástroji, ve kterém byla vytvořena.

Postup úpravy sestavy aplikace Query Studio v aplikaci Report Studio
●

Klepněte na odkaz Více v panelu nástrojů Akce a pak klepněte na Upravit v aplikaci Report
Studio

Formáty sestav
Pro sestavu můžete zvolit formát výstupu. Můžete chtít zobrazovat sestavy v prohlížeči nebo je
můžete potřebovat ve formátu, který lze snadno importovat do jiné aplikace.
Můžete volit z následujících formátů:
●

HTML (str. 434)

●

Fragment HTML (str. 434)

●

XHTML (str. 434)

●

XML (str. 434)

●

PDF (str. 434)

●

Microsoft® Excel 2002 (str. 435)

●

Excel 2007 (str. 435)

●

Formát textu s oddělovači (CSV) (str. 435)
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Můžete určit výchozí formát, který se má použít při spuštění sestavy (str. 423). Všichni zástupci
sestavy získávají výchozí formát ze zdrojového záznamu.
Formát sestavy můžete určit na stránce možností spuštění (str. 424), ve vlastnostech sestavy (str. 311)
nebo v předvolbách (str. 329). Když spustíte sestavu bez určení možností spuštění, použije se formát
určený ve vlastnostech sestavy. Pokud není určen ve vlastnostech sestavy, použije se formát určený
v předvolbách.
Formát XHTML a některé formáty PDF jsou dostupné jen tehdy, když nastavíte rozšířené možnosti
spuštění (str. 425). Když nastavíte rozšířené možnosti spuštění, můžete také zvolit více různých
formátů.
Chcete-li určit formát sestavy, musíte mít oprávnění ke čtení a zápisu pro danou sestavu a oprávnění
k procházení pro složku, která sestavu obsahuje.

Formáty HTML
Můžete volit z následujících formátů HTML:
●

HTML pro standardní formátování HTML

●

Fragment HTML, je-li nutné vložit HTML do stávající webové stránky

●

XHTML pro kód HTML, který prochází syntaktickým analyzátorem

Výběr fragmentu HTML a XMTML nebo počtu řádků na webové stránce viz "Nastavení rozšířených
možností sestavy pro aktuální spuštění" (str. 425).

Formát XML
Výstupy sestav ve formátu XML ukládají data sestavy ve formátu, který je v souladu s interním
schématem, xmldata.xsd. Tento soubor schématu se nachází v umístění_c10/bin.
Tento formát sestává z prvku sady dat, který obsahuje metadatový a datový prvek. Metadatový
prvek obsahuje informace o datovém prvku v prvcích položek. Datový prvek obsahuje všechny
prvky řádků a hodnot.
Lze vytvářet modely ze sestav a dalších dat, která odpovídají schématu xmldata.xsd. To je užitečné
v případě, že chcete sestavu používat jako zdroj dat pro jinou sestavu nebo pokud používáte databázi,
kterou produkt Framework Manager nedokáže číst. V takovém případě exportujte data ze zdroje
dat do souboru XML, v souladu se schématem xmldata, a poté soubor XML otevřete v produktu
Framework Manager.
Další informace viz příručka Framework Manager User Guide.

Formát PDF
Formát PDF slouží k zobrazování a distribuci sestav ve formátu on-line knihy.
Chcete-li určit možnosti PDF, musíte mít oprávnění administrátora.
Další informace o nastavení rozšířených možností PDF viz "Nastavení rozšířených možností PDF
pro sestavu" (str. 428).
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Formáty Microsoft Excel
IBM® Cognos® Business Intelligence může vytvářet sestavy map ve formátu tabulkového softwaru
Microsoft® Excel. K dispozici jsou následující možnosti:
●

Excel 2007 vytvoří sestavu, kterou lze zobrazit v aplikaci Microsoft Excel ve verzi 2007.

●

Excel 2002 vytvoří sestavu, kterou lze zobrazit ve verzích aplikace Microsoft Excel starších než
verze 2007.

Formát Excel 2007 vykreslí výstup sestavy v nativním formátu Excel XML, známém také jako
XLSX, který poskytuje rychlý způsob doručení nativních tabulek aplikace Excel do aplikace Microsoft
Excel 2002, Microsoft Excel 2003 a Microsoft Excel 2007. Uživatelé aplikací Microsoft Excel 2002
a Microsoft Excel 2003 by měli nainstalovat sadu Microsoft Office Compatibility Pack, která pro
nový formát zajišťuje schopnost otevírání a ukládání souborů. Výstup se podobá ostatním formátům
aplikace Excel, kromě následujících výjimek:
●

Grafy se vykreslí jako statické obrázky.

●

Výška řádku se může ve vykreslené sestavě změnit, aby byla dosažena větší věrnost.

●

Šířky sloupců, které jsou explicitně určeny v sestavách, jsou v aplikaci Microsoft Excel 2007
ignorovány.

●

Sloučené buňky slouží ke zlepšení vzhledu sestav.

Formát Excel 2002 také nabízí následující výhody:
●

Pracuje s protokolem SSL.

●

Pracuje s jediným přihlášením.
K bezpečným sestavám je možný přístup bez dalšího přihlašování, protože systém uživatele
automaticky identifikuje a poskytuje informace zabezpečení.

●

Pracuje s aplikací Netscape 7.01.

●

Tabulky jsou obsaženy v jediném souboru pro spolehlivou navigaci mezi nimi.

Sešity Excel 2002 odesílané e-mailem jsou standardně vytvářeny ve formátu Excel Multipart HTML,
který má příponu souboru .mht. Administrátoři mohou změnit výchozí příponu souboru na .xls
pomocí rozšířeného parametru nastavení. Další informace viz "Změna výchozí přípony souboru
pro tabulky Excel 2002" (str. 674).

Formát CSV
Sestavy uložené ve formátu CSV (text s oddělovači) se otevírají v aplikaci přiřazené k typu souboru
.csv, což je obvykle tabulkový software Microsoft® Excel, Microsoft Windows® Wordpad nebo
Star Office.
Sestavy uložené ve formátu CSV
●

jsou určené k podpoře dat ve formátu Unicode v různých operačních systémech klientů

●

jsou data kódovaná ve formátu UTF-16 Little Endian
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●

obsahují na začátku souboru BOM (značku pořadí bajtů)

●

jsou oddělené tabulátory

●

neuzavírají řetězce do uvozovek

●

používají k oddělení řádků znak nového řádku

●

zobrazují pouze výsledky dotazů sestavy. Položky rozvržení stránky, jako jsou nadpisy, obrázky
a hodnoty paramDisplay se ve výstupu ve formátu CSV nezobrazují.

Formát výstupu CSV můžete upravit, aby vyhovoval vašemu prostředí. Další informace o
přizpůsobení funkcionality softwaru IBM® Cognos® viz "Úpravy vlastností pro výstupní formát
CSV" (str. 662).

Jazyky sestavy
Pro sestavu můžete zvolit jazyk. Jazyk sestavy můžete určit na stránce možností spuštění (str. 424),
ve vlastnostech sestavy (str. 311) nebo v předvolbách (str. 329). Při spuštění sestavy se použije jazyk
určený ve vlastnostech sestavy. Pokud není určen ve vlastnostech sestavy, použije se jazyk určený
v předvolbách.
Můžete spustit sestavu za použití výchozího jazyka (str. 422), vybrat jiný jazyk pro jednotlivé spuštění
sestavy (str. 424) nebo můžete pro jazyk určit více než jeden jazyk (str. 425).
Můžete přidat vícejazyčné vlastnosti pro každou z položek v portálu (str. 436). Můžete určit výchozí
jazyk, který se má použít při spuštění sestavy (str. 423).
Vybráním jazyka pro sestavu se nezmění jazyk použitý v portálu. Jazyk použitý v rozhraní portálu
můžete změnit individuálním přizpůsobením portálu (str. 329). Všichni zástupci sestavy získávají
výchozí jazyk ze zdrojového záznamu.
Chcete-li určit jazyk sestavy, musíte mít oprávnění ke čtení a zápisu pro danou sestavu a oprávnění
k procházení pro složku, která sestavu obsahuje (str. 275).
Balík použitý k vytvoření sestavy musí obsahovat vícejazyčné údaje, aby se výstupy sestavy mohly
zobrazovat ve vybraných jazycích. Další informace o balících viz "Balíky" (str. 403).

Jazyky sestavy při použití datových zdrojů SAP BW
Při spuštění sestavy se server sestavy připojí k základnímu zdroji dat, aby získal data pro sestavu.
Pokud při použití datového zdroje SAP BW server SAP BW nepodporuje jazyk přidružený k
národnímu prostředí vašeho obsahu, IBM® Cognos® Business Intelligence zkontroluje mapu
národního prostředí pro příslušné národní prostředí. Pokud server SAP BW podporuje jazyk pro
příslušné národní prostředí, potom se tento jazyk použije. V opačném případě se sestava spustí za
použití výchozího jazyka nainstalovaného na serveru SAP BW.

Přidávání vícejazyčných vlastností
Můžete nastavit vícejazyčné vlastnosti pro každou z položek v portálu. Můžete přidat název, tip na
obrazovce a popis pro každé z národních prostředí definovaných administrátorem. Národní prostředí
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určuje jazykové informace a kulturní zvyklosti pro typ znaků, kompletování, formát data a času,
měnovou jednotku a zprávy.
Pokud má daná položka pro vybraný jazyk definovány vícejazyčné vlastnosti, tyto vlastnosti se u
položky zobrazují. Pokud položka nemá definovány vícejazyčné vlastnosti, jsou prázdné.
Informace o tom, jak změnit jazyk, který má portál používat, viz "Přizpůsobit portál" (str. 329).

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

vedle položky, kterou

chcete změnit.
2. Klepněte na kartu Obecné.
3. V části Jazyk vyberte ze seznamu požadovaný jazyk.
Jazyky, které již mají definovány vícejazyčné vlastnosti, jsou uvedeny v horní části seznamu,
nad oddělovací linkou.
4. Pokud chcete, můžete zapsat popis do polí Název, Popis a Tip na obrazovce.
Název se zobrazí v seznamu položek portálu. Popis se zobrazí, když nastavíte předvolby pro
použití zobrazení detailů (str. 329). Tip na obrazovce, který je omezen na 100 znaků, se zobrazí,
když nad ikonou dané položky v portálu zastavíte ukazatel myši.
Tip: Chcete-li u určitého jazyka odebrat vícejazyčné vlastnosti, vyberte jazyk v seznamu a
klepněte na Odebrat hodnoty pro tento jazyk.
5. Klepněte na OK.

Určení výchozího jazyka pro sestavu
Chcete-li určit výchozí jazyk pro sestavu, změňte vlastnosti sestavy.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

vedle sestavy, kterou

chcete změnit.
2. Na kartě Možnosti sestavy v části Jazyk vyberte požadovaný výchozí jazyk z pole seznamu a
klepněte na OK.

Určení výchozích hodnot výzvy pro sestavu
Hodnoty výzvy slouží k určení rozsahu údajů, které mají být zahrnuty do sestavy při jejím spuštění.
Můžete například zadat rozsah kalendářních dat, který je dílčí sadou kalendářních dat sestavy.
Můžete být vyzváni k zadání hodnot, pokud autor sestavy definuje výzvy v sestavě nebo pokud
existuje více než jedno připojení nebo přihlášení. Informace o přidávání výzev k zadání do sestav
viz Uživatelská příručka IBM® Cognos® Report Studio, Uživatelská příručka Query Studio nebo
Uživatelská příručka Analysis Studio.
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Pokud jste autorem sestavy, můžete pro ni vytvořit výchozí hodnoty výzvy. Při spuštění sestavy se
údaje automaticky filtrují na základě vámi určených hodnot výzvy. Uživatel hodnoty výzvy při
spuštění sestavy zadávat nemusí. To může být užitečné, pokud většina uživatelů používá tytéž
hodnoty výzvy při každém spuštění sestavy.
Pokud máte do sestavy přístup pro zápis a změníte hodnoty výzvy, tyto hodnoty se uloží pro každého,
kdo spustí sestavu po vás. Používáte hodnoty výzvy k zadání, které se stále liší od většiny uživatelů,
vytvořte zobrazení sestavy (str. 430) ve svých osobních složkách.
Standardně budete vyzváni k zadání hodnot při každém spuštění sestavy. To můžete změnit ve
vlastnostech sestavy (str. 311) nebo nastavením možností spuštění pro sestavu (str. 424).
Chcete-li nastavit výchozí hodnoty výzvy, musíte mít oprávnění ke čtení a zápisu pro danou sestavu
a oprávnění ke čtení nebo procházení pro složku, která sestavu obsahuje.

Postup
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti
chcete změnit.

vedle sestavy, kterou

2. Na kartě Sestava pro sestavy aplikace Report Studio, na kartě Dotaz pro sestavy aplikace Query
Studio nebo na kartě Analýza pro sestavy aplikace Analysis Studio v části Hodnoty výzvy
klepněte buď na Nastavit nebo na Upravit.
Pokud sestava nemá uložené hodnoty výzvy, v možnostech spuštění je uvedeno Žádné hodnoty
nebyly uloženy a když klepnete na Nastavit, zobrazí se zpráva, že sestava výzvy neobsahuje.
3. Vyberte výchozí hodnotu pro výzvy a klepněte na OK.
4. Chcete-li být vyzváni při každém spuštění sestavy, zaškrtněte políčko Vyzvat k zadání hodnot.
Je-li toto políčko zaškrtnuté, budete vyzváni k zadání hodnot, jestliže sestava obsahuje výzvy
nebo máte-li přístup k více připojením či přihlášením k datovým zdrojům.
Pokud toto políčko zaškrtnuté není a sestava je spuštěna interaktivně, budete vyzváni k zadání
hodnot jen v případě, že hodnoty chybějí nebo že máte přístup k více než jednomu připojení či
přihlášení. Sestavě budou chybět hodnoty, pokud pro ni byly určeny uložené nebo výchozí
výzvy.
Pokud toto políčko zaškrtnuté není a sestava je spuštěna na pozadí, dojde k jejímu selhání,
jestliže hodnoty výzvy chybějí.
5. Klepněte na OK.

Uložení výstupu sestavy
Veškerý výstup sestavy se automaticky ukládá v IBM® Cognos® Business Intelligence. Kopie sestav
můžete ukládat i do jiných umístění souborů:
●

v IBM Cognos BI pro případné opětovné použití a pro účely archivace

●

mimo IBM Cognos BI pro použití v externích aplikacích, jako jsou webové stránky, a pro
použití těmi, kdo nemají přístup k IBM Cognos BI
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Způsob ukládání kopií sestav určujete jako možnost doručení.
Způsob uložení sestavy můžete určit také při jejím naplánování (str. 369).
Abyste mohli výstup sestavy uložit do umístění souborů, administrátor musí tato umístění vytvořit.
Další informace o vytváření umístění souborů viz "Uložení výstupu sestav" (str. 190).

Postup
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Spustit s možnostmi
vpravo od sestavy, kterou chcete spustit.

v panelu nástrojů Akce

2. Klepněte na Pokročilé možnosti.
3. V části Čas a režim klepněte na volbu Spustit na pozadí a potom klepněte na volbu Nyní nebo
Později.
4. V části Doručení zvolte, kam se má sestava uložit:
●

Chcete-li uložit kopii v IBM Cognos BI, klepněte na Uložit. Potom klepněte na Uložit
sestavu nebo na Uložit sestavu jako zobrazení sestavy. Pokud se rozhodnete sestavu uložit
jako zobrazení sestavy, můžete změnit název nebo cílovou složku zobrazení sestavy. Klepněte
na Upravit možnosti, proveďte požadované změny a klepněte na OK.

●

Chcete-li uložit kopii mimo IBM Cognos BI, klepněte na Uložit do systému souborů. Chceteli změnit název sestavy, klepněte na Upravit možnosti. Také můžete změnit způsob řešení
konfliktu souborů. Klepněte na Zachovat existující soubory, pokud nechcete stávající
soubory přepisovat, nebo na Zaměnit existující soubory, chcete-li stávající soubory jednoduše
přepsat. Klepněte na Používat jedinečné názvy souborů a přidávat časové razítko nebo na
Používat jedinečné názvy souborů a přidat pořadové číslo, aby se nepřepisovaly stávající
soubory, protože každý nový soubor bude jedinečný díky připojení časového razítka nebo
pořadového čísla, a klepněte na OK.

5. Pokud je definováno více než jedno umístění souborů, požadované umístění vyberte ze seznamu
Umístění.
6. Klepněte na Spustit.

Aktivace usnadněného výstupu sestav
Usnadněné sestavy obsahují funkce, jako je alternativní text, které umožňují invalidním uživatelům
přístup k obsahu sestav pomocí podpůrných technologií, jako jsou čtecí zařízení obrazovky. V
aplikacích IBM® Cognos® je možné vytvářet usnadněný výstup pro sestavy, úkoly, kroky v rámci
úkolů a naplánované položky ve formátu PDF, HTML a tabulkového softwaru Microsoft® Excel
2007.
Usnadněný výstup sestav lze aktivovat následujícími způsoby:
●

v možnostech spuštění aplikace IBM Cognos Report Studio, takže sestava má funkce usnadnění
aktivovány při jejím spuštění v rámci Report Studio.
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●

v IBM Cognos Connection jako možnost spuštění, takže spotřebitelé sestavy mohou jednou
spustit sestavu s funkcemi usnadnění.

●

v IBM Cognos Connection jako vlastnost v dialogovém okně Nastavit vlastnosti, takže
spotřebitelé sestav mohou vždy spouštět sestavu s funkcemi usnadnění.

●

v IBM Cognos Connection jako předvolba uživatele, takže spotřebitelé sestav mohou aktivovat
funkce usnadnění pro všechny své sestavy. Nastavení usnadnění ve vlastnostech sestavy toto
nastavení přepíšou.

●

v IBM Cognos Administration jako celoserverová možnost, takže všechny sestavy pro všechny
uživatele IBM Cognos mají aktivované funkce usnadnění. Nastavení usnadnění v předvolbách
uživatele a ve vlastnostech sestavy toto nastavení přepíšou.

Informace o určování celosystémových nastaveních usnadnění viz "Aktivace usnadněného výstupu
sestav pomocí nastavení v celém systému" (str. 193).
Sestavy usnadnění vyžadují delší zpracování sestav a mají větší velikost souborů než sestavy bez
usnadnění. Z toho vyplývá, že implementace usnadnění sestav může mít negativní vliv na výkon.

Postup aktivace usnadněného výstupu sestav pomocí možnosti spuštění
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Spustit s možnostmi
vpravo od sestavy, kterou chcete spustit.

v panelu nástrojů Akce

2. V části Usnadnění vyberte Aktivovat podporu usnadnění.

Postup aktivace usnadněného výstupu sestav pomocí nastavit vlastnosti
1. V IBM Cognos Connection přejděte na sestavu a ve sloupci Akce klepněte na Nastavit vlastnosti.
2. Na kartě Sestava v části Možnosti sestavy vyberte Aktivovat podporu usnadnění.

Postup aktivace usnadněného výstupu sestav jako předvolby uživatele
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko možností Moje oblast

a na Moje předvolby.

2. Na kartě Obecné klepněte na Aktivovat podporu usnadnění pro sestavy, které spouštím či
plánuji.

Postup aktivace usnadněného výstupu sestav pro naplánovanou položku
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Plánování
naplánovat.

pro položku, kterou chcete

2. V části Možnosti vyberte Potlačit výchozí hodnoty.
3. V části Usnadnění vyberte Aktivovat podporu usnadnění.

Postup aktivace usnadněného výstupu sestav pro úkol
1. V IBM Cognos Connection ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti
daný úkol.
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2. Klepněte na kartu Úkol a v části Výchozí hodnoty pro všechny kroky klepněte na Nastavit.
3. Klepněte na Možnosti sestavy.
4. Není-li vybrána možnost Zadat výchozí hodnoty pro všechny sestavy tohoto úkolu, vyberte ji.
5. V části Usnadnění vyberte Aktivovat podporu usnadnění.

Postup aktivace usnadněného výstupu pro krok v úkolu
1. V IBM Cognos Connection ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti
daný úkol.

pro

2. Klepněte na kartu Úkol a v části Kroky vyberte krok.
3. Ve sloupci Možnosti a hodnoty výzvy k zadání klepněte na ikonu Upravit

pro daný krok.

4. V části Možnosti sestavy vyberte Potlačit výchozí hodnoty a zvolte Aktivovat podporu usnadnění.
Poznámka: možnosti sestavy určené pro tento krok se zobrazí ve sloupci Možnosti a hodnoty
výzvy k zadání na kartě Úkol. Chcete-li znovu upravit možnosti sestavy, klepněte na ikonu
Upravit. Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením, klepněte na ikonu Vymazat

.

Zobrazování verzí výstupu sestavy
Sestavy se spouštějí přímo proti zdrojům dat, aby odrážely nejnovější data. Zobrazení nejnovějších
dat však nemusí vždy splňovat vaše potřeby. Někdy můžete chtít zobrazit starší data. Můžete
například porovnat objem měsíčních tržeb produktu před přidáním nových funkcí a po něm.
Výstup sestavy se uloží při spuštění sestavy na pozadí. Sestavu nelze zobrazit během jejího spuštění,
když
●

se spustí později

●

má více formátů nebo jazyků

●

má jako metodu doručení zvolené uložení, tisk nebo odeslání e-mailem

●

jde o diferencovanou sestavu

Verze výstupu sestavy jsou uvedeny v seznamu podle formátu sestavy (str. 433). Standardně obsahuje
seznam verze výstupu sestavy pro jazyk definovaný vaším národním prostředím obsahu. Pokud
nejsou pro tento jazyk žádné verze sestavy nalezeny, zobrazí se formáty sestavy pro všechny jazyky.
Při použití klíčů diferencování se tyto klíče zobrazují vedle formátu sestavy v členění podle klíče
diferencování a pak podle jazyka.
Můžete určit, jak dlouho se má výstup sestavy uchovat (str. 442).

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Zobrazit verze výstupu sestavy

vedle

sestavy, která má více verzí výstupu.
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2. Zvolte verzi výstupu, kterou chcete zobrazit:
●

Chcete-li zobrazit formáty sestavy v určitém jazyce nebo ve všech jazycích, klepněte na
Jazyky a vyberte požadované jazyky ze seznamu.

●

Chcete-li zobrazit jinou verzi výstupu, vyberte ji ze seznamu Verze.

●

Chcete-li zobrazit aktuální verzi, klepněte na formát sestavy.

Tip: Chcete-li odstranit verzi, u které máte přístup k zápisu, klepněte na Spravovat verze, vyberte
verze, které chcete odstranit, klepněte na Odstranit a pak se klepnutím na tlačítko Zavřít vraťte
na stránku s verzemi výstupu sestavy.
3. Chcete-li si stáhnout určitou verzi výstupu sestavy, klepněte na ikonu stažení ve sloupci Akce.
Můžete určovat, které formáty výstupu sestavy jsou k dispozici ke stažení. Další informace viz
"Přizpůsobení výstupních formátů sestav v IBM Cognos Connection a v IBM Cognos
Viewer" (str. 645).

Určení, jak dlouho se má výstup sestavy uchovat
Výstup sestavy můžete uchovat pro určitý počet spuštění nebo určitý počet dnů či měsíců. Můžete
například uchovat výstup sestavy pro deset posledních výskytů nebo po dobu 2 dnů či 6 měsíců.
Také můžete zvolit, že se má uchovávat veškerý výstup sestavy.
Musíte mít oprávnění ke čtení a k zápisu pro danou položku a oprávnění ke čtení a k procházení
pro složku, která danou položku obsahuje.

Postup
1. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

vedle požadované položky.

2. Na kartě Obecné v části Historie spouštění vyberte metodu uchování a zadejte hodnotu:
●

Chcete-li uchovat výstup sestavy pro určitý počet výskytů, klepněte na volbu Počet výskytů
a zadejte číslo. Chcete-li uložit neomezený počet výstupů sestavy, nastavte tuto hodnotu
na 0.

●

Chcete-li výstup sestavy uchovávat po určitou dobu, klepněte na volbu Trvání a klepněte
buď na volbu Dny, nebo na volbu Měsíce. Do pole zadejte příslušnou hodnotu.

3. Klepněte na OK.

Aktivování seznamu výstrah pro sestavu
Udělení povolení k aktivaci seznamu výstrah umožňuje uživateli sestavy rozhodnout, zda chce být
upozorněn pokaždé, když je k dispozici nová verze výstupu sestavy. Při každém spuštění sestavy a
uložení jejího výstupu je uživatel sestavy upozorněn e-mailem jako skrytý příjemce kopie. E-mail
obsahuje odkaz na nejnovější výstup sestavy.
Povolení k aktivaci seznamu výstrah u sestavy se nevztahuje na zobrazení sestavy, které je k dané
sestavě přidružené. Povolení pro zobrazení sestavy musíte udělit zvlášť.
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Seznam výstrah nezávisí na žádných rozesílacích seznamech přidružených k sestavě (str. 454).
Chcete-li udělit povolení k aktivaci seznamu výstrah, musíte mít oprávnění k zápisu.

Postup
1. V aplikaci IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti vedle sestavy,
pro kterou chcete aktivovat seznam výstrah.
2. Na kartě Sestava pro sestavy aplikace Report Studio, na kartě Dotaz pro sestavy aplikace Query
Studio nebo na kartě Analýza pro sestavy aplikace Analysis Studio klepněte na Rozšířené
možnosti a pak klepněte na zaškrtávací políčko Aktivovat upozornění na nové verze.
3. Klepněte na OK.
Uživatelé nyní mohou přidat svá jména do seznamu výstrah, aby byli upozorňováni na výstupy
sestavy.

Přidejte se nebo se odstraňte ze seznamu výstrah pro sestavu
Pokud se přidáte do seznamu výstrah pro sestavu, obdržíte e-mailem oznámení při každém uložení
nové verze výstupu sestavy. Takto můžete sledovat změny ve výstupu sestav, které vás zajímají.
Pokud již nechcete dostávat oznámení o nových verzích sestavy, můžete se odebrat ze seznamu
výstrah.
V e-mailové zprávě jste uvedeni jako skrytý příjemce kopie. E-mail obsahuje odkaz na nejnovější
výstup sestavy.
Seznam výstrah nezávisí na žádných rozesílacích seznamech přidružených k sestavě (str. 454).
Seznam výstrah pro sestavu můžete také zobrazit a spravovat jako sledovanou položku.
Do seznamu výstrah pro sestavu se můžete přidat jen jednou.
Abyste se mohli přidat do seznamu výstrah pro určitou sestavu, vlastník sestavy musí aktivovat
seznam výstrah. Chcete-li dostávat výstrahy, musíte mít definovanou e-mailovou adresu v Mých
předvolbách na kartě Osobní nebo ve svém profilu zabezpečení LDAP (který se používá jen za
zvláštních okolností). Zároveň musíte patřit do stejného prostoru jmen jako osoba, která plánuje
danou sestavu.

Postup přidání se do seznamu výstrah v IBM Cognos Connection
1. V portálu vyhledejte sestavu.
2. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
3. Na stránce Provést akci klepněte na Upozorňovat na nové verze.
4. Klepněte na OK.
V portálu v části Moje sledované položky si všimněte změny v seznamu sledování.

Postup odebrání se ze seznamu výstrah v IBM Cognos Connection
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na Možnosti Mojí oblasti, Moje sledované položky.
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2. Na kartě Výstrahy vyberte ze seznamu výstrahy, které se mají odstranit.
3. Klepněte na Odebrat mě ze seznamu výstrah.

Postup v IBM Cognos Viewer
1. Otevřete uložený výstup sestavy.
2. V panelu nástrojů v části Sledovat nové verze klepněte na Upozorňovat na nové verze nebo na
Neupozorňovat na nové verze.

Odebrání uživatelů ze seznamu výstrah
Autoři sestav mohou odebrat všechny uživatele, kteří jsou aktuálně na seznamu výstrah pro sestavu.
Jsou-li uživatelé odebráni ze seznamu výstrah, již nebudou dále upozorňováni na dostupnost nových
verzí dané sestavy.

Postup
1. V portálu vyhledejte sestavu.
2. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
3. Na stránce Provést akci klepněte na Neupozorňovat nikoho na nové verze.

Pravidla sledování v uložených sestavách
Uživatelé sestav definují pravidla sledování v aplikaci IBM® Cognos® Viewer, aby mohli v uložených
sestavách sledovat události, které je zajímají. Pravidla sledování lze zobrazit a upravit na jednom
místě z oblasti Moje sledované položky v IBM Cognos Connection.
Pravidla sledování jsou založena na číselných podmínkách událostí, které jsou vyhodnoceny při
ukládání sestavy a nikoli při jejím interaktivním spuštění. Je-li splněna podmínka události, e-mailová
zpráva či informace zpravodajství upozorní uživatele sestavy. Alternativně může uživatel sestavy
upozornit jiné uživatele odesláním oznámení do jejich schránky úloh.
Pro uloženou sestavu existují dva typy pravidel sledování:
●

Pravidla sledování, jež odesílají výstrahu při splnění určité podmínky(str. 445)
Lze např. nastavit pravidlo sledování, které odesílá výstrahu při poklesu hodnot prodeje daného
produktu pod určitou úroveň.

●

Pravidla sledování, jež odesílají různé výstrahy v závislosti na stavu podmínky(str. 446)
V tomto případě lze nastavit prahové hodnoty k mapování rozsahu číselných hodnot na
výkonnostní stav (dobrý, průměrný a špatný). Definujete tedy hranice prahových hodnot a
přidružení mezi hraničními hodnotami a stavem.
Lze např. nastavit pravidlo sledování, které odesílá různé výstrahy prodejnímu týmu v závislosti
na hodnotách prodeje daného produktu. Klesne-li prodej pod 50 (prahová hodnota minima),
je výkon špatný. Výstrahou na špatný výkon může být odeslání urgentního oznámení manažerovi
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prodeje ke schválení hodnot. Překročí-li prodej 100 (prahová hodnota maxima), je výkon dobrý.
Výstrahou na dobrý výkon může být rozeslání hodnot prodeje příslušnému týmu.
Podmínky událostí lze vytvářet pouze pomocí číselných ukazatelů v uložených sestavách HTML.
Pro sestavu můžete neomezený počet podmínek. Podmíněný výstup sestavy používá stejné údaje
národního prostředí jako sestava, která obsahuje podmínku události.
Vlastník sestavy musí aktivovat pravidla sledování pro sestavu (str. 445) předtím, než může uživatel
sestavy vytvářet pravidla sledování a odesílat výstrahy.
Aby mohl uživatel sestavy vytvářet pravidla sledování, musí mít oprávnění ke čtení a procházení
výstupu sestavy.

Aktivace pravidel sledování pro sestavu
Aktivace pravidel sledování umožňuje uživateli sestavy určit podmínky v uloženém výstupu sestavy
HTML a odesílat upozornění na základě těchto podmínek.
Informace o vytvoření pravidla sledování viz "Vytvoření pravidla sledování pro určitou
podmínku" (str. 445) a "Vytvoření pravidla sledování pro různé indikátory stavu podmínky" (str. 446).
Abyste u sestavy mohli aktivovat pravidla sledování, musíte mít pro danou sestavu oprávnění k
zápisu.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na Nastavit vlastnosti

vedle sestavy.

2. Na kartě Sestava pro sestavy IBM Cognos Report Studio nebo na kartě Analýza pro sestavy
IBM Cognos Analysis Studio v části Rozšířené možnosti zaškrtněte políčka Aktivovat interakce
na základě výběru v sestavách HTML a Aktivovat rozšířené uživatelské funkce v uložených
verzích výstupu.
Když jsou tyto možnosti vybrané, ukládají se spolu s výstupem sestavy další kontextové
informace.
3. Klepněte na OK.
Uživatelé sestavy nyní mohou spustit sestavu a uložit výstup ve formátu HTML před tvorbou
pravidel sledování.

Vytvoření pravidla sledování pro určitou podmínku
Můžete nastavit pravidlo sledování k odeslání výstrahy při splnění určité podmínky v uložené sestavě.
Poznámka: Pravidla sledování lze vytvářet pouze pro sestavy uložené ve formátu HTML.
K tvorbě pravidel sledování musíte mít oprávnění ke čtení a procházení výstupu sestavy.

Postup
1. Spusťte požadovanou sestavu a uložte výstup ve formátu HTML.
Další informace viz "Nastavení možností sestavy pro aktuální spuštění" (str. 424).
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2. V portálu IBM® Cognos® Connection otevřete uloženou sestavu HTML pomocí IBM Cognos
Viewer.
3. V sestavě klepněte pravým tlačítkem na položku číselných dat a pak klepněte na Výstraha
pomocí nového pravidla sledování.
4. Na stránce Zadat pravidlo - Výstraha pomocí nového pravidla sledování vyberte Odeslat
výstrahu, když sestava obsahuje.
5. V podmíněném výrazu vyberte z rozevíracího seznamu výraz k použití pro pravidlo sledování,
např. >= (greater than or equal), a zadejte hodnotu do pole.
6. V části Pro vybraný kontext vyberte položky sestavy, na které se pravidlo vztahuje.
7. Klepněte na Další.
Nyní musíte nastavit detaily výstrahy pro pravidlo sledování. Další informace viz "Definice detailů
výstrahy pro pravidlo sledování" (str. 447).

Vytvoření pravidla sledování pro různé indikátory stavu podmínky
Můžete nastavit pravidlo sledování, které odesílá výstrahy v závislosti na metrice podobné změně
ve výkonnostním stavu podmínky (dobrý, průměrný či špatný).
Chcete-li nastavit pravidlo sledování, použijte prahové hodnoty k mapování rozsahu číselných
hodnot na výkonnostní stav. Při nastavení hranic prahových hodnot se musíte rozhodnout, zda
jsou pro danou podmínku příznivé nízké, střední nebo vysoké hodnoty. Nastavujete-li např.
podmínku ke sledování hodnot prodeje určitého produktu, budou příznivé vysoké hodnoty. Jedná
se tedy o tzv. výkonnostní model.
Pravidla sledování můžete vytvářet pouze v uložených sestavách HTML.
K tvorbě pravidel sledování musíte mít oprávnění ke čtení a procházení výstupu sestavy.

Postup
1. V portálu IBM® Cognos® Connection otevřete uloženou sestavu HTML pomocí IBM Cognos
Viewer.
2. V sestavě klepněte pravým tlačítkem na položku číselných dat a pak na Výstraha pomocí nového
pravidla sledování.
3. Na stránce Zadat pravidlo - Výstraha pomocí nového pravidla sledování vyberte Poslat výstrahu
na základě prahových hodnot.
4. V poli Výkonnostní model vyberte rozsah hodnot pro přidružení ke stavu “dobrého výkonu”.
5. V poli Hranice prahové hodnoty zadejte hraniční hodnoty pro tuto podmínku.
Tip: Pro každou hraniční hodnotu klepněte na šipku připojenou k poli číselné hodnoty za
účelem nastavení:
●

Chcete-li zahrnout určenou hraniční hodnotu do vyšší prahové hodnoty, klepněte na šipku
nahoru.
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●

Chcete-li zahrnout určenou hraniční hodnotu do nižší prahové hodnoty, klepněte na šipku
dolů.

6. V části Pro vybraný kontext vyberte položky sestavy, na které se pravidlo vztahuje.
7. Klepněte na Další.
Nyní musíte nastavit detaily výstrahy pro pravidlo sledování. Další informace viz "Definice detailů
výstrahy pro pravidlo sledování" (str. 447).

Definice detailů výstrahy pro pravidlo sledování
Když definujete typ vytvářeného pravidla sledování, musíte také definovat typ výstrahy, který chcete
vygenerovat. Můžete zvolit alespoň jednu z těchto možností:
●

Odeslat sestavu e-mailem pro výstrahu pomocí e-mailu.

●

Publikovat informaci zpravodajství pro výstrahu pomocí informace zpravodajství.

●

Poslat oznámení pro výstrahu jiných uživatelů pomocí odeslání oznámení do jejich schránek
úloh.

Pokud jste nastavili pravidlo sledování pro různé indikátory stavu podmínky, můžete definovat více
výstrah v závislosti na výkonu. Např. pro průměrný či špatný výkon můžete zvolit výstrahu e-mailem
i odesláním oznámení manažerovi prodeje ke schválení hodnot prodeje. Pro dobrý výkon můžete
odeslat oznámení manažerovi prodeje za účelem rozeslání hodnot prodejnímu týmu.

Postup
1. Na stránce Zadat typ výstrahy - Výstraha pomocí nového pravidla sledování zadejte výstrahy
k odeslání při splnění pravidla.
Tip: Chcete-li změnit detaily pro typ výstrahy, klepněte na Upravit možnosti.
2. Pokud jste definovali pravidlo sledování pro různé indikátory stavu podmínky, zaškrtněte
požadovaná políčka pro přidružení výstrahy ke špatnému, průměrnému či dobrému výkonu.
Výkon je definován pomocí výkonnostního modelu.
Klepněte na Další.
3. Na stránce Zadat název a popis - Výstraha pomocí nového pravidla sledování zadejte název,
popis, tip na obrazovce a umístění pravidla sledování.
Tip: Pravidla sledování můžete v oblasti Moje sledované položky portálu uspořádat do složek
na kartě Pravidla.
4. Klepněte na Dokončit.

Zobrazení, úprava a odstranění pravidla sledování v IBM Cognos Viewer
IBM® Cognos® Viewer lze použít k úpravám a odstraňování pravidel sledování, jež jste vytvořili v
uložených sestavách HTML.
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Informace o vytvoření pravidla sledování viz "Vytvoření pravidla sledování pro určitou
podmínku" (str. 445) a "Vytvoření pravidla sledování pro různé indikátory stavu podmínky" (str. 446).
Pravidla sledování také můžete odstraňovat a upravovat v portálu z oblasti Moje sledované položky.
Další informace viz "Moje sledované položky" (str. 332).
Abyste mohli pravidlo sledování upravit či odstranit, musíte k němu mít přístup pro zápis.

Postup
1. Otevřete uložený výstup sestavy v aplikaci IBM Cognos Viewer.
2. V panelu nástrojů klepněte na Sledovat nové verze a pak na
●

Upravit pro úpravu pravidla sledování. Když se zobrazí dialogové okno Nastavit vlastnosti,
pokračujte krokem 3.

●

Odstranit pro odstranění pravidla sledování. Klepnutím na OK odstranění dokončíte.

3. Klepněte na kartu Obecné, chcete-li změnit vlastnosti jako například jazyk, název nebo popis
pravidla sledování.
4. Klepněte na kartu Pravidla, chcete-li upravit vlastnosti pravidel, například podmíněný výraz
pro pravidlo, položky, na něž se pravidlo vztahuje, nebo typ výstrahy.
Změny provedené v pravidlu sledování v IBM Cognos Viewer se také projeví v oblasti Moje sledované
položky portálu.

Komentáře v uložených sestavách
Uživatelé sestav mohou do uložených sestav přidávat komentáře pomocí aplikace IBM® Cognos®
Viewer. Komentáře lze přidávat do sestav ve formátu HTML, PDF a XML, ale nikoli do sestav ve
formátu tabulkového softwaru Microsoft® Excel nebo CSV.
Komentáře se přidají do určité verze sestavy a odstraní se s ní. Komentáře nejsou dostupné v ostatních
verzích sestavy, pokud je do nich uživatel sestavy ručně nepřidá.
Komentáře jsou zahrnuty při zobrazení sestavy on-line nebo při distribuci diferencované sestavy
prostřednictvím portálu, ale nejsou zahrnuty v tištěných sestavách ani v sestavách zasílaných emailem.
Aby mohl uživatel přidat komentáře, vlastník sestavy musí aktivovat komentáře v uložených verzích
sestavy.
Pro přidání komentářů musí mít uživatel sestavy oprávnění ke čtení výstupu sestavy. Tyto komentáře
vidí všichni ostatní uživatelé, kteří také mají oprávnění ke čtení výstupu sestavy. Upravit nebo
odstranit komentáře však může jen jejich vlastník nebo administrátor.

Aktivace komentářů v uložených verzích výstupů
Aktivování komentářů umožňuje uživateli sestav přidávat komentáře do uložených sestav ve formátu
HTML, PDF nebo XML.
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Informace o přidávání komentářů viz "Přidávání komentářů do verze sestavy v IBM Cognos
Viewer" (str. 449).
Abyste mohli u sestavy aktivovat komentáře, musíte mít pro sestavu oprávnění k zápisu.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na Nastavit vlastnosti

vedle sestavy.

2. Na kartě Sestava pro sestavy aplikace Report Studio, na kartě Dotaz pro sestavy aplikace Query
Studio nebo na kartě Analýza pro sestavy aplikace Analysis Studio v části Rozšířené možnosti
klepněte na zaškrtávací políčko Aktivovat komentáře v uložených verzích výstupů.
3. Klepněte na OK.
Nyní musíte spustit sestavu a uložit výstup sestavy ve formátu HTML, PDF nebo XML, aby uživatelé
mohli do sestavy přidávat komentáře.

Přidávání komentářů do verze sestavy v IBM Cognos Viewer
Pomocí komentářů můžete do uložených sestav přidávat jednoduché, neformátované textové
poznámky. Do sestavy lze přidat více komentářů.
Komentáře je možno přidávat pouze do sestav ve formátu HTML, PDF a XML. Do sestav v jiných
formátech komentáře přidávat nelze.
Abyste do výstupu sestavy mohli přidávat komentáře, musíte mít pro něj oprávnění ke čtení.

Postup
1. Otevřete uložený výstup sestavy v aplikaci IBM® Cognos® Viewer.
2. V panelu nástrojů klepněte na Přidat komentáře a pak klepněte na Přidat komentář.
3. V okně Přidat komentář zapište název a popis komentáře.
4. Opakováním kroků 2 až 3 přidejte podle potřeby další komentáře.
5. Klepnutím na Dokončit komentář uložte.
Každý komentář se přidá do rozevíracího seznamu dostupného pomocí tlačítka Přidat komentáře.

Zobrazování, úpravy a odstraňování komentářů v IBM Cognos Viewer
Komentáře přidané uživatelem sestavy si mohou zobrazit ostatní uživatelé, kteří mají pro výstup
sestavy oprávnění ke čtení. Upravit nebo odstranit komentáře však může jen jejich vlastník nebo
administrátor.
Tip: K vyhledání určitých komentářů můžete použít funkci Vyhledat. Další informace viz "Hledat
položku" (str. 327).
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Informace o přidávání komentářů viz "Přidávání komentářů do verze sestavy v IBM Cognos
Viewer" (str. 449).

Postup zobrazení komentářů
1. Otevřete uložený výstup sestavy v aplikaci IBM® Cognos® Viewer.
2. V panelu nástrojů klepněte na Přidat komentáře a pak ze seznamu dostupných komentářů
vyberte požadovaný komentář.
Zobrazí se souhrn komentáře, který obsahuje jeho název a popis, datum poslední úpravy a
jméno vlastníka.
3. Chcete-li zobrazit kompletní detaily vybraného komentáře, klepněte na Zobrazit.
Zobrazí se okno Zobrazit komentář.
4. Klepněte na Dokončit.

Postup úpravy komentářů
1. Otevřete uložený výstup sestavy v aplikaci IBM Cognos Viewer.
2. V panelu nástrojů klepněte na Přidat komentáře, ze seznamu dostupných komentářů vyberte
požadovaný komentář a pak klepněte na Upravit.
Objeví se okno Upravit komentář.
3. Upravte název nebo popis komentáře.
4. Klepněte na Dokončit.

Postup odstranění komentářů
1. Otevřete uložený výstup sestavy v aplikaci IBM Cognos Viewer.
2. V panelu nástrojů klepněte na Přidat komentáře, ze seznamu dostupných komentářů vyberte
požadovaný komentář a pak klepněte na Odstranit.
3. Klepnutím na OK potvrďte, že chcete komentář skutečně odstranit.

Deaktivování interakcí založených na výběru
U sestavy ve formátu HTML, která je zobrazena v aplikaci IBM® Cognos® Viewer, můžete
deaktivovat interakce založené na výběru pro zkrácení doby potřebné k běhu sestavy. Poté, co tuto
funkcionalitu deaktivujete, nelze:
●

stoupat a klesat úrovněmi v sestavě

●

přecházet na jiné sestavy

●

používat IBM Cognos Search

●

používat podmíněné doručení sestavy

450 IBM Cognos Administration

Kapitola 26: Sestavy a krychle
●

používat upozornění agenta

Pokud jsou interakce založené na výběru v IBM Cognos Connection aktivovány, uživatel může
provádět akce stoupání či klesání úrovněmi a přecházení v aplikaci Report Viewer nebo Query
Studio. Jsou-li interakce založené na výběru v IBM Cognos Connection deaktivovány, možnost
stoupání či klesání úrovněmi a přecházení jsou deaktivovány bez ohledu na to, jak jsou v aplikacích
Report Studio a IBM Cognos Connection vytvořeny definice a nastavení přecházení.
Standardně jsou interakce založené na výběru aktivovány.
Tip: Interakce založené na výběru můžete také aktivovat nebo deaktivovat jen pro aktuální spuštění.
Vedle sestavy klepněte na Spustit s možnostmi a pak klepněte na Rozšířené možnosti. Klepněte na
Aktivovat interakce na základě výběru v sestavách HTML.

Postup
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti
vpravo od sestavy.

v panelu nástrojů Akce

2. Klepněte na kartu Sestava pro sestavu produktu Report Studio, na kartu Dotaz pro sestavu
produktu Query Studio, nebo na kartu Analýza pro sestavu produktu Analysis Studio.
Tip: Deaktivování interakcí založených na výběru u sestavy aplikace Analysis Studio nemá
žádný účinek.
3. Klepněte na Pokročilé možnosti.
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat interakce na základě výběru v sestavách HTML.
Upozornění: Deaktivování interakcí založených na výběru u sestavy aplikace Analysis Studio nemá
žádný účinek.

Vyloučení prázdných stránek ze sestav ve formátu PDF
Při generování sestavy ve formátu PDF jsou zahrnuty všechny stránky včetně prázdných. Můžete
určit, že sestavy ve formátu PDF nemají zahrnovat prázdné stránky. To se týká všech sestav ve
formátu PDF.
Prázdné stránky může vyloučit jen administrátor serveru.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Dispečery a služby.
3. Klepněte na požadovaný dispečer.
4. Pro ReportService klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti ve sloupci Akce.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
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6. Pro kategorii Prostředí klepněte vedle části Rozšířené nastavení na odkaz Upravit.
7. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
8. Do sloupce Parametr napište rsvp.removeblankpages.
9. Do sloupce Hodnota zadejte pravda.
10. Klepněte na OK.

Distribuce sestav
Sestavy můžete distribuovat jiným uživatelům a sdílet tak s nimi příslušné informace. V IBM®
Cognos® Business Intelligence můžete sestavy distribuovat tím, že je
●

uložíte (str. 452) do umístění, kde k nim mají ostatní uživatelé IBM Cognos snadný přístup

●

pošlete jiným uživatelům e-mailem (str. 453)

●

vytisknete (str. 453)

●

diferencujete je (str. 453)

Distribuci svých sestav můžete naplánovat, aby příjemci dostávali sestavy pravidelně (str. 369).
Příjemci musí mít oprávnění ke čtení sestavy a oprávnění k procházení složky, která sestavu obsahuje.
Když sestavu připojíte k e-mailu, není již sestava chráněna systémem zabezpečení produktů IBM
Cognos.
Při zasílání sestavy e-mailem nezapomeňte, že zvolíte-li příjemce ze seznamu, jako je seznam skupin,
rolí či rozesílací seznam, musíte mít přístup pro čtení k tomuto seznamu i k e-mailovému účtu
příjemce. Jinak se doručení sestavy nezdaří. Pokud však e-mailovou adresu zadáte ručně, není přístup
ke čtení nezbytný.
Chcete-li distribuovat sestavy více příjemcům, můžete vytvořit rozesílací seznamy (str. 454), které
obsahují odkazy na uživatele, skupiny a role. Pokud některý příjemce není zařazen do systému
zabezpečení produktů IBM Cognos, můžete pro něho vytvořit kontakt (str. 454) a přidat jej do
rozesílacího seznamu.

Uložení sestavy
Sestavu můžete sdílet s ostatními uživateli poté, co ji uložíte do umístění, do kterého mají ostatní
uživatelé přístup, například do veřejných složek. Veřejné složky obvykle obsahují sestavy, o které
se zajímá mnoho uživatelů.
Sestavu můžete uložit, když nastavujete možnosti pro aktuální spuštění (str. 424), nebo můžete použít
rozšířené možnosti sestavy (str. 425) k uložení sestavy ve formě zobrazení sestavy (str. 430).
Chcete-li s ostatními sdílet sestavu, která se momentálně nachází ve vašich osobních složkách,
zkopírujte ji (str. 319), přemístěte (str. 319) nebo vytvořte zástupce sestavy (str. 308) a uložte jej do
veřejných složek.
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Informace o ukládání sestav viz Uživatelská příručka Query Studio, Uživatelská příručka IBM®
Cognos® Report Studio nebo Uživatelská příručka Analysis Studio.

Zaslání sestavy e-mailem
Sestavu můžete sdílet s ostatními tak, že jim ji zašlete e-mailem. To je zvlášť užitečné, pokud chcete
sestavu sdílet se skupinou lidí, kteří nemají přístup na portál. Abyste mohli sestavu odeslat e-mailem,
musíte mít oprávnění Administrátor adresáře.
K e-mailu můžete sestavu připojit jako přílohu (str. 425). Také můžete do e-mailu vložit URL sestavy.
Položky zasílané jako přílohy e-mailů již nejsou chráněny systémem zabezpečení produktů IBM®
Cognos®.
Používání příloh e-mailů můžete deaktivovat. Další informace viz "Deaktivace připojení sestav k
e-mailovým zprávám" (str. 671).
Abyste mohli poslat sestavu e-mailem jiným uživatelům, musíte vy i příjemci e-mailu mít platné emailové adresy. Pokud navíc zvolíte příjemce ze seznamu, jako je seznam skupin, rolí nebo rozesílací
seznam, musíte mít přístup pro čtení k tomuto seznamu i k e-mailovému účtu příjemce. Jinak se
doručení sestavy nezdaří. Pokud však e-mailovou adresu zadáte ručně, není přístup ke čtení nezbytný.

Zaslání sestavy na vaše mobilní zařízení
Můžete se rozhodnout, že si sestavu pošlete na své mobilní zařízení. Musíte mít nainstalován produkt
IBM®Cognos® Mobile.

Vytištění sestavy
Někdy může být pohodlné mít vytištěnou kopii sestavy. Můžete například potřebovat projít si
sestavu, když nemáte k dispozici svůj počítač, nebo můžete potřebovat vzít si kopii sestavy s sebou
na nějaké jednání.
Sestavu si můžete vytisknout za použití možností spuštění a přitom si zvolit požadovanou tiskárnu
(str. 425).
Také můžete nastavit tiskárny, ze kterých si mohou uživatelé vybírat. Další informace viz "Nastavení
tiskáren" (str. 58).

Distribuce sestavy pomocí diferencování
Diferencování je postup, při kterém sestavu jednou spustíte a výsledky zašlete příjemcům, z nichž
každý vidí pouze dílčí sadu všech dat. Distribuci sestav pomocí diferencování použijte v případě,
že uživatelé mají obdržet nebo zobrazit sestavy s daty, které se týkají jen jich.
Při distribuci diferencovaných sestav e-mailem jsou příjemci určeni možnostmi diferencování.
Nezapomeňte, že zvolíte-li příjemce ze seznamu, jako je seznam skupin, rolí nebo rozesílací seznam,
musíte mít přístup pro čtení k tomuto seznamu i k e-mailovému účtu příjemce. Jinak se doručení
sestavy nezdaří.
Obsahuje-li diferencovaná sestava odkaz na přechod do jiné sestavy a distribuujete ji e-mailem,
nastavte možnosti e-mailu tak, aby byl do sestavy zahrnut také příslušný odkaz. V opačném případě
při přiložení sestavy k e-mailu nebudou odkazy na přechody v diferencované sestavě fungovat.
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Sestavu lze diferencovat pouze tehdy, pokud pro ni autor definoval možnosti diferencování.
K distribuci sestavy pomocí diferencování lze použít rozšířené možnosti spuštění (str. 425).
Pro aktivaci diferencování musíte mít pro sestavu oprávnění ke čtení a zápisu.

Vytváření rozesílacích seznamů a kontaktů
Rozesílací seznamy používejte v případě, že chcete sestavu zaslat více než jednomu příjemci zároveň.
Rozesílací seznamy obsahují souhrn uživatelů, skupin, rolí, kontaktů nebo jiných rozesílacích
seznamů.
Pokud některý příjemce není zařazen do systému zabezpečení produktů IBM® Cognos®, můžete pro
něho vytvořit kontakt. Vámi vytvořené kontakty lze také přiřadit jako kontakty pro sestavy.
Nezapomeňte, že zvolíte-li příjemce ze seznamu, jako je seznam skupin, rolí nebo rozesílací seznam,
musíte mít přístup pro čtení k tomuto seznamu i k e-mailovému účtu příjemce. Jinak se doručení
sestavy nezdaří.
Pro přístup k nástroji administrace adresářů musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou
funkci Připojení k datovým zdrojům a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Administrace.
Musíte mít oprávnění k zápisu pro prostor jmen Cognos.

Postup vytvoření rozesílacího seznamu
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Rozesílací seznamy a kontakty.
3. Klepněte na prostor jmen Cognos.
4. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový rozesílací seznam

.

Tip: Chcete-li rozesílací seznam odstranit, vyberte jej a klepněte na tlačítko Odstranit.
5. Zadejte název rozesílacího seznamu, případně také popis a tip na obrazovce, a klepněte na
Další.
6. Chcete-li do rozesílacího seznamu přidat další položky, klepněte na Přidat a zvolte způsob
výběru položek:
●

Chcete-li vybrat z položek uvedených v seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a
zaškrtněte políčka vedle uživatelů, skupin nebo rolí.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Následuje příklad:
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Cognos/Authors;LDAP/scarter;
7. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava, a když se požadované položky zobrazí v poli Vybrané
položky, klepněte na OK.
Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu. Pro zobrazení položek uživatelů klepněte na Zobrazit uživatele v seznamu.
8. Klepněte na Dokončit.
Nyní můžete zvolit tento seznam, když určujete příjemce sestavy.

Postup vytvoření kontaktu
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Rozesílací seznamy a kontakty.
3. Klepněte na prostor jmen Cognos.
4. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový kontakt

.

Tip: Chcete-li kontakt odstranit, vyberte jej a klepněte na tlačítko Odstranit.
5. Zadejte kontaktní jméno a e-mailovou adresu, případně také popis a tip na obrazovce, a klepněte
na Dokončit.

Procházení úrovněmi pro zobrazení souvisejících údajů
Sestavy, které spouštíte v IBM® Cognos® Connection a zobrazujete v IBM Cognos Viewer, podporují
různé operace procházení, takže lze prohlížet různé úrovně souvisejících dat. Operace procházení
úrovněmi mžete provádět v seznamech, kontingenčních tabulkách a grafech.
Můžete
●

stoupat a klesat úrovněmi v rámci jedné sestavy

●

přecházet na jiný cíl

●

přecházet na jiný cíl s předáním více hodnot

Stoupání nebo klesání úrovněmi
Můžete stoupat a klesat úrovněmi v sestavě spuštěné z aplikace IBM Cognos Connection. Sestavy
spouštěné z IBM® Cognos® Connection se zobrazí v IBM Cognos Viewer.
V seznamech a kontingenčních tabulkách identifikují hypertextové odkazy položky, kde lze procházet
úrovněmi. V grafech se ukazatel změní v symbol ruky, když jím spočinete na položce umožňující
procházení úrovněmi, a tip nástroje uvádí, o jakou položku se jedná. Například sloupcový graf
zobrazuje výnosy produktových řad v různých letech. Můžete procházet úrovněmi na jedné ose,
například podle produktové řady nebo roku. Můžete také procházet úrovněmi na obou osách,
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například Tábornické vybavení a rok 2005. V tomto případě procházíte úrovněmi na průniku
Tábornického vybavení a roku 2005.
Pokud jsou skupiny datových položek z různých dotazů spojené, potom platí, že když v jednom
dotazu stoupáte nebo klesáte úrovněmi, datová položka rovněž stoupá nebo klesá úrovněmi
v propojených dotazech. Další informace o způsobu spojování skupin datových položek viz
Uživatelská příručka IBM Cognos Report Studio.
Po přechodu na jinou úroveň můžete sestavu uložit jako zobrazení sestavy, které si můžete později
opět prohlédnout. Další informace viz "Vytvoření zobrazení sestavy" (str. 430).
Funkcionalita stoupání a klesání úrovněmi je dostupná jen v případě, že používáte dimenzionálně
strukturované údaje a zobrazíte sestavu ve formátu HTML. Procházet můžete jen po členech úrovně.
Standardně je funkcionalita procházení úrovněmi aktivovaná.

Postup
1. Spusťte sestavu v IBM Cognos Connection a zobrazte ji v IBM Cognos Viewer.
Tip: Sestavu produktu Analysis Studio nebo Query Studio můžete otevřít také v příslušném
produktu.
2. Klepněte pravým tlačítkem na položku sestavy, na které chcete provést procházení úrovněmi,
a klepněte na Stoupat úrovněmi nebo Klesat úrovněmi

.

Přechod do dalšího cíle
Ze sestavy lze navigovat do jednoho z následujících cílů:
●

sestava Query Studio

●

sestava Report Studio

●

analýza Analysis Studio

●

sestava PowerPlay® Studio

●

balík obsahující krychli PowerCube

●

akce služeb Microsoft® SQL Server Analysis Services (SSAS).

Zároveň lze navigovat ze sestavy či analýzy vytvořené v jednom balíku na detailnější informace v
sestavě, která byla vytvořena v jiném balíku. To je vhodné např. v situaci, kdy chcete procházet
úrovněmi ze sumarizovaného zdroje OLAP, jako jsou informace o prodeji, do detailnějších relačních
či transakčních informací, jako jsou objemy zásob.
Přecházení z jedné sestavy do druhé je metodou předávání informací ze zdroje (počáteční sestava)
do cíle (koncová sestava). Můžete např. vyhodnocovat sestavu a zjistit něco, co je třeba přezkoumat
v určité produktové řadě. Lze přecházet do detailnější cílové sestavy, která nabízí zaměřené zobrazení
této produktové řady. Při přecházení do cíle dojde k předání ve zdroji vybrané produktové řady a
cílová sestava je spuštěna s tímto filtrem, který zobrazí více zaměřenou sestavu.
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Ve výchozím nastavení je funkce přechodu z jedné sestavy do druhé aktivována. Lze ji deaktivovat
pomocí možnosti Aktivovat interakce na základě výběru. Další informace viz "Deaktivování interakcí
založených na výběru" (str. 450).
Informace o konceptech přecházení a nastavení přístupu k přecházení viz "Přístup
přechodem" (str. 513).
Před možností navigace do jiného cíle musí být vytvořena definice přecházení ve zdrojové sestavě
Report Studio nebo v IBM® Cognos® Connection.

Postup
1. Spusťte sestavu v IBM Cognos Connection a zobrazte ji v IBM Cognos Viewer.
Tip: Sestavu produktu Analysis Studio nebo Query Studio můžete otevřít také v příslušném
produktu.
2. Klepněte pravým tlačítkem na položku sestavy, ze které chcete vyjít, a klepněte na Jdi na

,

Související odkazy. Dojde k zobrazení stránky Jdi na včetně dostupných cílů.
Poznámka: Existuje-li pro sloupec pouze jeden možný cíl, dojde ke spuštění sestavy a zobrazení
v IBM Cognos Viewer.
3. Klepněte na cíl, ke kterému chcete přejít.
V závislosti na způsobu nastavení definice přechodu a typu sestavy dojde k otevření cíle v aplikaci
IBM Cognos Viewer, Query Studio, PowerPlay Studio nebo Analysis Studio.

Přechod na jiný cíl s předáním více hodnot
Sestava může obsahovat definici přecházení, kterou lze filtrovat pomocí více hodnot v jedné položce
dotazu. Například při analýze zdroje OLAP se můžete zaměřit na země s hodnotami Canada a
United Kingdom. Při přechodu je cílová sestava filtrována pomocí obou zemí. Po spuštění sestavy
v aplikaci IBM® Cognos® Viewer a při navigaci ze sestavy do cíle přechodu se zobrazí výzva k zadání
hodnot. Zadané hodnoty slouží k filtrování výsledků v cíli.
Další informace o přechodu do cíle naleznete v části "Přechod do dalšího cíle" (str. 456).
Přecházení pomocí více hodnot je k dispozici bez ohledu na to, je-li definice přecházení vytvořena
ve zdrojové sestavě Report Studio nebo v IBM Cognos Connection, Definice přechodů. V předchozích
verzích byly tyto funkce dostupné pouze v případě vytvoření definice v IBM Cognos Connection.

Postup
1. Spusťte sestavu v IBM Cognos Connection a zobrazte ji v IBM Cognos Viewer.
Tip: Sestavu Analysis Studio, Query Studio nebo PowerPlay® Studio lze otevřít také v příslušném
produktu.
2. Více než jednu hodnotu ve sloupci vyberete přidržením klávesy Ctrl a klepnutím.
●

Chcete-li vybrat buňky ve sloupci, který obsahuje hypertextové odkazy, klepněte do prázdné
oblasti kolem nich.
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●

Nejsou-li hypertextové odkazy zobrazeny a víte, že cíl přecházení existuje, vyberte
požadované buňky pro použití jako filtr bez ohledu na to, zda jsou ve stejném sloupci.
Povšimněte si, že při výběru více hodnot z různých sloupců provádí výsledný filtr v cílové
sestavě pomocí předaných hodnot operaci a, nikoli nebo, např. Canada a Camping
Equipment; United Kingdom a Fax.

3. Klepněte pravým tlačítkem do jedné z vybraných buněk, z nichž chcete navigovat, a v zobrazené
nabídce proveďte jednu z těchto akcí:
●

V části Jdi na klepněte na název cíle přechodu, pokud existuje.

●

V části Jdi na klepněte na Související odkazy. Na stránce Jdi na klepněte na cílovou sestavu,
kterou chcete spustit.

Dojde ke spuštění cílové sestavy a lze-li ji filtrovat pomocí výběru provedeného ve zdrojové sestavě,
bude cíl těmito hodnotami filtrován.

Zdroje dat s pojmenovanými sadami mohou poskytovat
nepředvídatelné výsledky
Pokud vaše zdroje dimenzionálních dat zahrnují pojmenované sady, což jsou sady členů nebo sady
výrazů vytvořené k opakovanému použití, potom v aplikaci Query Studio při kombinaci s filtrováním
a vnořováním úrovní dochází k nepředvídatelným výsledkům.
A navíc, pokud vaše zdroje dat zahrnují víceúrovňové pojmenované sady, potom dochází k
nepředvídatelným výsledkům také při agregaci v aplikaci Analysis Studio.
Proto doporučujeme neodkrývat pojmenované sady nebo víceúrovňové pojmenované sady pro
uživatele aplikací Query Studio a Analysis Studio.
Práce s pojmenovanými sadami může způsobovat nepředvídatelné výsledky i v aplikaci Report
Studio. Další informace viz Uživatelská příručka IBM® Cognos® Report Studio.

Sestavy Series 7 v IBM Cognos Connection
Pokud administrátor zkonfiguruje IBM® Cognos® Business Intelligence pro používání prostoru jmen
IBM Cognos Series 7, lze v IBM Cognos Connection zobrazit i položky systému Series 7. Při spuštění
sestavy Series 7 se sestava spustí v aplikaci Series 7 použité k jejímu vytvoření.
Obsah schránky NewsIndex systému Series 7 se zobrazí v dolní části stránky ve Veřejných složkách.
Obsah vaší osobní schránky NewsBox systému Series 7 se zobrazí v dolní části stránky v Mých
složkách.
PowerPlay 7.3® či vyšší lze také zkonfigurovat tak, aby jako portál používal IBM Cognos Connection
místo produktu Upfront. Nicméně při přístupu k obsahu z jiných aplikací IBM Cognos nebo ze
starších verzí než PowerPlay 7.3 může být administrátor nucen používat portál Upfront.
Při přístupu k položkám produktů Series 7 z aplikace IBM Cognos Connection je nutno vzít v úvahu
následující body:
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●

Pokud se prostor jmen Series 7 liší od prostoru jmen IBM Cognos BI, musíte se přihlásit k
oběma. Jinak neuvidíte obsah v obou oblastech.

●

Pokud se odhlásíte, když jste v aplikaci Upfront, nebudete mít již dále přístup k položkám
produktů Series 7 v aplikaci IBM Cognos Connection. Vždy byste se měli odhlašovat v aplikaci
IBM Cognos Connection.

●

Pokud patříte k více různým třídám uživatelů produktů Series 7, nemůžete si zvolit jinou třídu
uživatelů při přístupu na portál Upfront prostřednictvím aplikace IBM Cognos Connection.

●

Pokud použijete jiný motiv aplikace Upfront než standard70, může se po klepnutí na odkaz
Více ve sloupci Akce zobrazit chybová zpráva. V takovém případě nemáte k položkám produktů
Series 7 přístup.

●

Chcete-li vyjímat, kopírovat a vkládat položky produktů Series 7, použijte odkaz Více ve sloupci
Akce a pak použijte panel nástrojů aplikace Upfront.

●

Při vyhledávání v aplikaci IBM Cognos Connection nejsou položky produktů Series 7 do
vyhledávání zahrnuty.

●

V rámci jedné složky či schránky NewsBox nelze kombinovat položky IBM Cognos, verze 10.1,
a Series 7.

Informace o práci s položkami Series 7 v aplikaci Upfront viz příručka IBM Cognos Series 7 Web
Portal User Guide.

Krychle a sestavy PowerPlay systému Series 7
Po publikování sestav a krychlí PowerPlay® systému Series 7 na portál IBM® Cognos® lze pomocí
nástrojů pro tvorbu sestav PowerPlay vytvářet a upravovat sestavy PowerPlay systému Series 7.
Další informace o nástrojích pro tvorbu PowerPlay viz příručka PowerPlay Web User’s Guide.
Výchozí možnosti spuštění sestav a krychlí PowerPlay systému Series 7 lze změnit (str. 461) a také
lze vybrat vícejazyčné vlastnosti (str. 462).
Sestavy a krychle PowerPlay systému Series 7 fungují jinak než ostatní sestavy. Sestav a krychlí
PowerPlay systému Series 7 se netýkají následující akce:
●

zobrazení historie spuštění a verzí výstupu sestavy

●

určení doby, po kterou se mají uchovávat výstupy a historie sestav

●

stornování a pozastavení sestavy

●

určování hodnot výzev pro jiné formáty sestav než PDF

●

určení jazyka pro obsah sestavy

●

možnost spustit sestavu jako vlastník

●

plánování sestav

●

distribuce sestav
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Jednotné přihlášení
Jednotné přihlášení zajišťuje, aby uživatelé, kteří jsou přihlášeni do jedné z aplikací IBM® Cognos®,
nebyli vyzýváni k udání své totožnosti, když spustí jinou aplikaci run IBM Cognos.
Aby mohli uživatelé využívat výhody jednotného přihlášení, musíte se ujistit, že IBM Cognos Business
Intelligence i PowerPlay® používají jako zdroj ověřování stejný prostor jmen Series 7. Nebo můžete
zajistit, že prostory jmen pro ověřování totožnosti používané pro IBM Cognos BI i PowerPlay jsou
zkonfigurovány tak, aby k ověřování používaly externí mechanismus jednotného přihlášení, například
přihlášení operačního systému pro Series 7 PowerPlay nebo poskytovatele LDAP s mapováním
externí identity v ReportNet®.
Pokyny k nastavení jednotného přihlášení pro produkty Series 7 najdete v příručce Access Manager
Administrator Guide.
Pokyny k nastavení jednotného přihlášení pro produkt tvorby sestav IBM Cognos viz příručka
Installation and Configuration Guide.

Spuštění nebo otevření sestavy vytvořené v produktu Series 7 PowerPlay
Sestavy Series 7 PowerPlay® můžete spouštět v následujících formátech:
●

Je-li zobrazena ikona HTML

●

Je-li zobrazena ikona PDF

, sestava se otevře v produktu PowerPlay Web Explorer.
, sestava se spustí v produktu PowerPlay Web Viewer.

Administrátoři PowerPlay mohou omezit, kdo může otevírat krychle. Informace o publikování
sestav a krychlí vytvořených v produktu Series 7 PowerPlay v produktech IBM® Cognos® Business
Intelligence viz příručka PowerPlay Enterprise Server Guide.
Používáte-li zabezpečené krychle Series 7, musí být prostor jmen, vůči kterému jsou krychle
zabezpečeny, zkonfigurován v IBM Cognos BI jako zdroj pro ověřování totožnosti. Tento prostor
jmen nemusí být jediným ověřovacím prostorem jmen nebo primárním přihlášením pro daného
uživatele. Další informace o konfigurování prostorů jmen pro ověřování totožnosti najdete v příručce
Installation and Configuration Guide.
Abyste mohli sestavy a krychle Series 7 PowerPlay
spouštět či otevírat přímo z IBM Cognos
BI, musíte mít nainstalován a zkonfigurován jak produkt PowerPlay 7.3, tak IBM Cognos BI. Také
musíte mít následující oprávnění:
●

k provádění a ke čtení, abyste mohli spustit nebo otevřít sestavu nebo datovou krychli

●

ke čtení a procházení, abyste měli přístup do složky, která obsahuje sestavu nebo datovou
krychli

●

ke čtení a zápisu, abyste mohli nastavovat vlastnosti datových krychlí a sestav

Postup
●

V IBM Cognos Connection klepněte na požadovanou sestavu.

V závislosti na výchozí akci nastavené pro sestavu se sestava spustí buď ve formátu PDF (výchozí
nastavení) nebo se otevře v produktu PowerPlay Web Explorer.
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Máte-li potřebná oprávnění, můžete změnit možnosti spuštění u sestav a krychlí Series 7 PowerPlay
(str. 461). Informace o použití PowerPlay Web Explorer a PowerPlay Web Viewer viz příručka IBM
Cognos PowerPlay Web User's Guide.
Tip: Chcete-li jakoukoli sestavu Series 7 PowerPlay spustit v produktu PowerPlay Web Explorer,
klepněte v panelu nástrojů Akce na tlačítko Otevřít v aplikaci PowerPlay Explorer

. Také můžete

klepnout na Více vedle sestavy, kterou chcete otevřít, pak sestavu otevřít v aplikaci Analysis Studio
nebo Report Studio. Musí být nainstalovány nástroje migrace. Informace o instalaci těchto nástrojů
najdete v příručce IBM Cognos BI Migration Tools Installation and Configuration Guide. Při
otevření se sestava upgraduje do formátu studia, ve kterém se otevřela. Pokud sestavu uložíte, uloží
se v upgradovaném formátu. Mezi původní sestavou vytvořenou v produktu PowerPlay a verzí
sestavy v produktu IBM Cognos BI mohou být rozdíly. Pokud sestavu neuložíte, zůstane ve formátu
série vytvořené v produktu Series 7 PowerPlay. Další informace o upgradování sestav vytvořených
v produktu Series 7 PowerPlay najdete v příručce IBM Cognos BI Migration Tools User Guide.

Změna výchozího nastavení sestavy vytvořené v produktu Series 7 PowerPlay
Výchozí nastavení sestav vytvořených v produktu Series 7 PowerPlay® můžete změnit. Můžete
nastavit jednu z následujících akcí jako výchozí pro spuštění sestavy :
●

spuštění sestavy ve formátu PDF (výchozí nastavení)

●

otevření sestavy v produktu PowerPlay Web Explorer

U sestav ve formátu HTML můžete zvolit, aby se otevíraly v režimu návrhu (bez údajů). Otevření
sestavy v režimu návrhu se hodí k rychlému zobrazení její struktury.
U sestav ve formátu PDF můžete zvolit, abyste byli vyzváni k zadání údajů, které filtrují rozsah
údajů zahrnutých do sestavy. Můžete například zadat rozsah kalendářních dat, který je dílčí sadou
kalendářních dat sestavy. Pokud byla sestava produktu Series 7 PowerPlay vytvořena s hodnotami
výzvy, budete vyzváni k zadání hodnot při jejím spuštění.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

v panelu nástrojů

Akce vpravo od sestavy, kterou chcete spustit.
2. Klepněte na kartu Sestava aplikace PowerPlay.
3. V části Výchozí akce vyberte výchozí akci pro spuštění sestavy.
4. Chcete-li otevřít sestavu ve formátu HTML v režimu návrhu bez dat, zaškrtněte políčko Otevřít
v režimu návrhu.
Tip: Také můžete klepnout na tlačítko Otevřít v aplikaci PowerPlay Web Explorer v režimu
návrhu

, pokud se zobrazí v panelu nástrojů Akce.

5. Chcete-li být u sestav PDF vyzváni k zadání hodnot, zaškrtněte políčko Vyzvat k zadání hodnot.
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Tip: Zaškrtávací políčko Vyzvat k zadání hodnot se zobrazí pouze v případě, že jsou v sestavě
vytvořeny hodnoty výzvy. Také můžete klepnout na Více vedle požadované sestavy a pak
klepnout na tlačítko Spustit sestavu ve formátu PDF a vyzvat k zadání hodnot

.

Otevření krychle Series 7
Krychle Series 7 lze otvírat a pracovat s nimi v produktu PowerPlay® Web Explorer.
Další informace o použití PowerPlay Web Explorer viz příručka PowerPlay Web User’s Guide.

Postup
●

V IBM® Cognos® Connection klepněte na požadovanou krychli.

Vícejazyčné vlastnosti pro sestavy a krychle Series 7
V IBM® Cognos® Connection lze vybrat vícejazyčné vlastnosti u sestavy nebo krychle Series 7.
Název, tip na obrazovce a popis se zobrazí za použití jazyka, který zvolíte.
Obsah, data, popisky kategorií a další popisky se nezmění. Jazyk těchto položek je nastaven
administrátorem PowerPlay®, který sestavu nebo krychli vytváří.
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V aplikaci Event Studio (str. 466) můžete vytvářet agenty, které umožňují monitorovat výskyt
obchodních událostí v datech vaší organizace a následně provádět úlohy. Úlohy mohou zahrnovat
například odeslání e-mailu, přidání informací na portál a spuštění sestav. Další informace viz
Uživatelská příručka Event Studio.
Po publikování agenta na portálu umožňuje produkt IBM® Cognos® Connection:
●

spustit agenta(str. 463)

●

změnit výchozí vlastnosti (str. 464)

●

vytvořit zobrazení agenta (str. 465)

●

aktivovat seznam výstrah (str. 466)

●

přidat nebo odebrat sám sebe ze seznamu výstrah (str. 466)

●

přijímat záhlaví informací zpravodajství (str. 467)

●

zobrazit seznam instancí nejnovějších událostí pro agenta (str. 468)

●

zobrazit historii spouštění (str. 364)

●

spustit znovu neúspěšného agenta s počátečními parametry (str. 366)

Agenty můžete naplánovat tak, aby se spouštěly ve stanovený čas nebo na základě aktivační události,
jako je obnovení databáze nebo e-mail. Můžete také zobrazit historii spouštění naplánovaných
agentů a změnit přihlašovací údaje plánu. Další informace viz "Správa plánu" (str. 369).

Spuštění agenta
Agenty se obvykle spouští automaticky podle plánu určeného autorem agenta. Agenty nicméně
můžete kdykoli spustit ručně, chcete-li kontrolovat výskyty určitých událostí a provádět určené
úlohy v případě, že tyto události nastanou.
Vytvoří se například agent, který má na starost zaslání e-mailu zaměstnancům prodeje, když
dosáhnou 75 procent kvóty tržeb pro daný měsíc. Agent vyzve k zadání oblasti tržeb. Manažer
odbytu zadá Španělsko a e-maily jsou odeslány pouze prodejcům ve Španělsku.
Ke spuštění agenta musíte mít oprávnění k provádění. Musíte mít oprávnění k procházení pro
složku, která obsahuje daný agent.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Spustit s možnostmi

v panelu nástrojů

Akce vedle agenta, kterého chcete spustit.
2. V části Čas spusťte agent klepnutím na Nyní, nebo klepněte na Později a zadejte pozdější datum
a čas.
Licensed Materials – Property of IBM
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3. Pokud chcete, aby agent zobrazil výzvu k zadání hodnot pro filtrování výsledků, které načítá,
v části Hodnoty výzvy zaškrtněte políčko Zadat výzvu k zadání hodnot.
4. Klepněte na Spustit.
Zobrazí se stránka s potvrzením.
Budete vyzváni k zadání hodnot, pokud specifikace agenta nebo model zahrnují výzvy nebo
pokud máte přístup k více připojením či přihlášením ke zdroji dat.
5. Chcete-li zobrazit historii spouštění agenta, vyberte Zobrazit detaily tohoto agenta po uzavření
tohoto dialogového okna.
6. Klepněte na OK.
Tyto možnosti přepíší výchozí možnosti agenta pouze pro aktuální spuštění.

Změna výchozích vlastností agenta
Lze změnit výchozí vlastnosti, které jsou pro agenty nastavené v aplikaci Event Studio, například
zda se mají použít hodnoty výzvy a zda se má provést spuštění jako vlastník. Pokud agent obsahuje
jednu nebo více úloh s umístěním Moje složky a agenta spustí někdo jiný než vlastník, úloha se
nezdaří, pokud není vybráno spuštění jako vlastník.
Lze spustit agenta (str. 463), vytvořit zobrazení agenta (str. 465) a vytvořit a upravit agenty v aplikaci
Event Studio (str. 466).
Pro daný agent musíte mít oprávnění k provádění. Musíte mít oprávnění k procházení pro složku,
která obsahuje daný agent.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

v panelu nástrojů

Akce vedle agenta, kterého chcete spustit.
2. Klepněte na kartu Agent.
Zobrazí se úlohy v daném agentovi.
3. V části Výchozí akce zadejte výchozí akci pro agenta.
4. Pokud chcete, aby agent zobrazil výzvu k zadání hodnot pro filtrování výsledků, které načítá,
v části Hodnoty výzvy zaškrtněte políčko Zadat výzvu k zadání hodnot. Políčko Zadat výzvu
k zadání hodnot se zobrazí pouze tehdy, jsou-li pro daného agenta vytvořeny hodnoty výzvy
v aplikaci Event Studio.
5. Pokud chcete agenta spustit pomocí pověření vlastníka, zaškrtněte políčko vedle vlastníka
uvedeného v části Spustit jako vlastník.
6. Chcete-li povolit uživatelům přidat sama sebe do seznamu výstrah pro daného agenta, zaškrtněte
políčko Povolit uživatelům přidání sama sebe do seznamu výstrah
7. Klepněte na OK.
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Agent při příštím spuštění tyto vlastnosti použije namísto původních výchozích hodnot.

Vytvoření zobrazení agenta
Zobrazení agenta sdílejí úlohy a definici události s agentem, ale mohou mít odlišné vlastnosti,
například hodnoty výzvy a spuštění jako vlastník (str. 316).
Vytvoření zobrazení agenta nezmění původního agenta. Kromě změn v seznamech oznámení se
veškeré změny původního agenta automaticky odrazí v zobrazení agenta. Zdrojového agenta pro
zobrazení agenta můžete zjistit zobrazením jeho vlastností. Vlastnosti zobrazení agenta také poskytují
odkaz na vlastnosti zdrojového agenta.
Dojde-li k odstranění zdrojového agenta nebo k jeho přesunutí do jiného umístění, ikona Zobrazení
agenta
odebrán.

se změní a upozorní na neplatný odkaz, a odkaz na vlastnosti zdrojového agenta bude

Pokud chcete změnit vlastnosti agenta a nepotřebujete načítat agenta s původními vlastnostmi,
změňte výchozí vlastnosti agenta (str. 464). Pokud chcete obecného agenta použít jako základ pro
nového agenta, vytvořte kopii agenta (str. 319). Chcete-li agenta zobrazit ve více umístěních, vytvořte
zástupce (str. 308).
Chcete-li vytvořit zobrazení agenta, musíte mít oprávnění k provádění nebo ke čtení původního
agenta.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection najděte agenta, kterého chcete použít k vytvoření zobrazení
agenta.
2. V části Akce klepněte na ikonu Zobrazení agenta

vedle daného agenta.

3. Do pole Název zadejte název položky.
4. Chcete-li, můžete do polí Popis a Tip na obrazovce zadat popis položky.
Popis se zobrazí v portálu, když nastavíte předvolby pro použití zobrazení detailů (str. 329). Tip
na obrazovce, který je omezen na 100 znaků, se zobrazí, když nad ikonou dané položky v
portálu zastavíte ukazatel myši.
5. Pokud nechcete používat cílovou složku zobrazenou v části Umístění, vyberte jiné umístění,
klepněte na Vybrat jinou složku, vyberte cílovou složku a klepněte na OK.
6. Klepněte na Dokončit.
Položky zobrazení agenta jsou v portálu označeny ikonou Zobrazení agenta

.

Zobrazení agenta má stejné vlastnosti a možnosti spuštění jako původní položka. Informace o
změně vlastností agenta viz "Vlastnosti položky" (str. 311).
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Otevření nebo vytvoření agenta v aplikaci IBM Cognos
Connection
Agenty můžete otevřít nebo vytvořit v aplikaci IBM® Cognos® Connection a pracovat s nimi v
aplikaci Event Studio.
Chcete-li stávajícího agenta otevřít v aplikaci Event Studio, postupujte následovně:
●

V části Veřejné složky nebo Moje složky klepněte na daného agenta.

Chcete-li v aplikaci Event Studio vytvořit nového agenta, postupujte následovně:
●

V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, Event Studio.

Další informace o použití aplikace Event Studio najdete v Uživatelské příručce Event Studio.

Aktivace seznamu výstrah pro agenta
Udělíte-li uživatelům oprávnění přidat seznam výstrah pro agenta, uživatelé mohou monitorovat
obchodní události, které jsou pro ně důležité. Toto oprávnění umožňuje, aby se uživatelé sami
přidali na seznam výstrah (str. 466) a obdrželi e-mailem výstrahu jako příjemci skryté kopie (Bcc),
když se agent spustí a provedou se přidružené úlohy.
Oprávnění přidat seznam výstrah pro agenta se nerozšiřuje na zobrazení agenta přidružené k danému
agentovi. Oprávnění pro zobrazení agenta musíte udělit nezávisle.
Chcete-li udělit oprávnění pro seznam výstrah, musíte mít oprávnění k provádění agenta a oprávnění
k procházení složky, která agenta obsahuje.

Postup
1. V aplikaci IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti vedle agenta,
pro kterého chcete aktivovat seznam výstrah.
2. Klepněte na kartu Agent a zaškrtněte políčko Povolit uživatelům přidání sama sebe do seznamu
výstrah.
E-maily se odešlou vždy, když je agent spuštěn interaktivně nebo v pozadí podle plánu.

Přidejte se nebo se odstraňte ze seznamu výstrah pro agenta
Agent monitoruje důležité obchodní události, a možná se proto budete chtít sami přidat do seznamu
výstrah pro daného agenta. Když se přihlásíte k odběru seznamu výstrah, dostanete při spuštění
agenta e-mailové upozornění. Seznam výstrah pro agenta můžete také zobrazit a spravovat jako
sledovanou položku.
Pokud se přidáte na seznam výstrah agenta, nebudete automaticky přidáni na seznam výstrah pro
zobrazení agenta přidružená k danému agentovi. Pokud chcete přijímat výstrahy pro zobrazení
agenta, musíte se přidat na seznam výstrah pro dané zobrazení agenta.
Autor agenta musí zahrnout úlohu e-mailu s daným agentem a aktivovat seznam výstrah pro daného
agenta (str. 466).
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Chcete-li se přidat na seznam výstrah agenta, musíte mít pro daného agenta oprávnění ke čtení a
procházení. Musíte mít také e-mailovou adresu definovanou ve svém profilu zabezpečení LDAP
nebo na kartě Moje předvolby, Osobní. Zároveň musíte patřit do stejného prostoru jmen jako
osoba, která plánuje daný agent.

Postup pro jeden seznam výstrah
1. V produktu IBM® Cognos® Connection vyhledejte agenta.
2. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
3. Klepněte na Přidat mě do seznamu výstrah

nebo Odebrat mě ze seznamu výstrah

.

4. Klepněte na OK.
Všimněte si změny pro seznam výstrah v seznamu sledovaných položek. Chcete-li zobrazit sledované
položky, v nabídce Možnosti Mojí oblasti klepněte na Moje sledované položky.

Postup odebrání sebe sama z více seznamů výstrah
1. V IBM Cognos Connection klepněte na ikonu Možnosti Mojí oblasti a na Moje sledované
položky.
2. Na kartě Výstrahy vyberte výstrahy, které se mají odstranit ze seznamu výstrah.
3. Klepněte na tlačítko Odebrat mě ze seznamu výstrah.

Odstranění všech uživatelů ze seznamu výstrah pro agenta
Ze seznam výstrah pro agenta můžete odstranit všechny uživatele. Odstraní se všichni uživatelé,
kteří jsou aktuálně uvedeni v seznamu výstrah. Další informace o seznamech výstrah viz "Přidejte
se nebo se odstraňte ze seznamu výstrah pro agenta" (str. 466).
Pro daného agenta musíte mít oprávnění nastavit zásadu.

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection vyhledejte agenta.
2. Ve sloupci Akce klepněte na Více.
3. Klepněte na Odebrat všechny ze seznamu výstrah.

Příjem záhlaví informací zpravodajství
Autor agenta může určit, že se záhlaví informací zpravodajství budou publikovat do složky v
produktu IBM® Cognos® Connection, když nastane událost. Chcete-li číst záhlaví jako seznam ve
stylu RSS, musíte v produktu IBM Cognos Connection nastavit stránku zahrnující portlet IBM
Cognos Navigator, který zobrazuje složku, kde jsou záhlaví publikována. Chcete-li položky zobrazit
jako seznam zpravodajství, upravte vlastnosti portletu. Pokyny viz "Stránky a řídicí panely" (str. 335).
Více o informacích zpravodajství viz Uživatelská příručka Event Studio.
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Zobrazit seznam nejnovějších událostí
Seznam nejnovějších událostí porovnává aktuální data s daty z posledního spuštění agenta a seskupuje
události podle stavu.
Vytvoří se například agent, který vás informuje, když se změní množství produktů prodaných
prodejci z vaší databáze. Seznam nejnovějších událostí při prvním spuštění agenta identifikuje
všechny prodeje jako nové události.

Číslo produktu

Prodejce

Prodané množství

3345

Ashley McCormick

25

3345

Bayard Lopes

15

2256

Alessandra Torta

100

NOVÉ UDÁLOSTI

Agent při druhém spuštění zjistí následující prodeje produktů.

Číslo produktu

Prodejce

Prodané množství

3345

Ashley McCormick

35

3345

Bayard Lopes

15

2256

Ashley McCormick

15

2256

Alessandra Torta

150

Pokud nyní zobrazíte seznam nejnovějších událostí, uvidíte následující seznam:

Číslo produktu

Prodejce

Prodané množství

Ashley McCormick

15

Bayard Lopes

15

Ashley McCormick

35

NOVÉ UDÁLOSTI
2256
PROBÍHAJÍCÍ (BEZE ZMĚN)
3345
PROBÍHAJÍCÍ (ZMĚNA)
3345
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Číslo produktu

Prodejce

Prodané množství

2256

Alessandra Torta

150

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection vyhledejte požadovaného agenta.
2. V části Akce klepněte na ikonu Nastavit vlastnosti.
3. Klepněte na kartu Agent.
4. V části Výchozí akce klepněte na Zobrazit seznam nejnovějších událostí.
5. Klepněte na OK.
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Kapitola 28: Správa lidských úloh
V IBM® Cognos® Business Intelligence existují tři typy lidských úloh, jež se zobrazují ve schránce
úloh: požadavky schválení, úlohy ad hoc a požadavky oznámení.
Úlohy lze vytvářet z
●

aplikace Event Studio (požadavky oznámení a požadavky schválení)
Další informace viz Uživatelská příručka Event Studio.

●

oblasti Moje schránka v IBM Cognos Connection (požadavky oznámení a úlohy ad hoc) (str. 473)

●

pravidla sledování nastaveného pro sestavu (pouze požadavky oznámení) (str. 444).

Otevření schránky úloh
Schránku úloh lze otevřít
●

ze stránky IBM® Cognos® Business Intelligence - Uvítání klepnutím na Moje schránka

●

z portálu IBM Cognos Connection nebo IBM Cognos Administration klepnutím na Možnosti
Mojí oblasti a pak na Moje schránka

Zobrazení schránky úloh
Schránka úloh obsahuje požadavky schválení, úlohy ad hoc a požadavky oznámení, u nichž jste
uvedeni jako příjemce.
Schránka úloh je zobrazena v horním podokně. Pro každou úlohu se standardně zobrazí typ úlohy,
priorita, předmět, vlastník, stav a datum, kdy byla úloha obdržena. Další tip: Pozastavíte-li ukazatel
nad úlohou, zobrazí se místní okno obsahují další detaily úlohy.
Výběrem úlohy můžete zobrazit její detaily. Detaily úlohy jsou zobrazeny ve čtecím podokně.
Obsahuje-li úloha přílohu, jako je sestava, poklepáním na ní ji zobrazíte.

Tipy
●

Chcete-li zobrazit termíny pro úlohy místo data obdržení, vyberte Datum dalšího konečného
termínu z rozevíracího seznamu Zobrazit datum obdržení.

●

Chcete-li zobrazit archivované úlohy, klepněte na kartu Archiv.

Filtrování úloh ve schránce
Vaše schránka standardně zobrazí všechny relevantní úlohy. Pro zobrazení pouze dílčí sady úloh
můžete nastavit filtr. Filtry lze nastavit pro
●

typ úlohy (úloha nebo oznámení)
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●

prioritu (nízká, střední či vysoká)

●

stav (nespuštěno, spuštěno, dokončeno, stornováno)

●

date

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Pro každý filtr, který chcete nastavit, vyberte požadovanou možnost z rozevíracího seznamu
názvů filtrů.
Chcete-li např. zobrazit pouze úlohy požadavku oznámení, vyberte Oznámení z filtru Všechny
typy.
Název filtru je zaktualizován a zobrazí aktuální filtr.

Požadavky schválení a úlohy ad hoc
Požadavky schválení lze vytvářet pomocí Event Studio. Další informace viz Uživatelská příručka
Event Studio.
Úlohy ad hoc lze vytvářet ze schránky úloh (str. 473).
Požadavek schválení nebo úloha ad hoc může mít různé příjemce:
●

vlastník úlohy - jeden určitý uživatel,

●

potenciální vlastníci - uživatelé, skupiny, role nebo rozesílací seznamy,

●

zainteresované osoby - jedna či více zainteresovaných stran, jež nejsou potenciálními vlastníky.

Má-li úloha pouze jednoho potenciálního vlastníka, ten se automaticky stane vlastníkem úlohy.
Má-li úloha více potenciálních vlastníků, stane se vlastníkem úlohy uživatel, který si úlohu vyžádá.
Úlohu lze vytvořit s jednou či více zainteresovanými osobami, ale bez vlastníka či potenciálních
vlastníků. V tomto případě mohou zainteresované osoby přiřadit potenciální vlastníky poté, co byla
vytvořena.

Stav úlohy
Stav požadavku schválení nebo úlohy ad hoc může být jeden z těchto stavů:
●

Nespuštěno - úloha čeká na spuštění.

●

Spuštěno - úloha má vlastníka a právě probíhá.

●

Dokončeno - vlastník dokončil úlohu.

●

Stornováno - úloha byla stornována příjemcem.

Zobrazení komentářů
Komentáře přidané ostatními příjemci lze zobrazit včetně komentářů historie kontrol zaznamenaných
systémem.
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K úloze můžete také přidat vlastní komentáře (str. 478).

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, ke které chcete zobrazit komentáře, a klepněte na kartu Diskuze ve čtecím
podokně.
Standardně se zobrazí pouze komentáře uživatelů.
3. Z rozevíracího seznamu komentářů vyberte typ komentářů, který chcete zobrazit.
Zobrazit lze všechny uživatelské a kontrolní komentáře nebo je filtrovat podle typu komentáře.

Přihlášení odbru e-mailových oznámení
Možnosti výchozích oznámení jsou nastaveny při vytvoření úlohy. Přihlášení odběru lze změnit pro
jakoukoli úlohu se stavem Nespuštěno nebo Spuštěno.
Odběr oznámení lze zahájit nebo zastavit, když
●

úloha není spuštěna do data začátku,

●

úloha není dokončena do termínu,

●

se změní stav úlohy (spuštěno, dokončeno nebo stornováno),

●

se změní vlastník úlohy,

●

je k úloze přidán uživatelský komentář.

Poznámky
●

Oznámení jsou odeslána vlastníkovi úlohy a zkopírována všem zainteresovaným osobám.

●

Příjemce, který změní stav či vlastníka úlohy nebo přidá uživatelský komentář, neobrží přidružené
oznámení.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, pro kterou chcete změnit odběr oznámení, a klepněte na kartu Možnosti
oznámení ve čtecím podokně.
3. Zaškrtněte příslušná políčka u oznámení, jež chcete přijímat, a zrušte zaškrtnutí políček u těch,
jež nepožadujete.
4. Klepněte na Uložit.

Vytvoření úlohy ad hoc
Úlohu ad hoc lze vytvořit a odeslat do schránky úloh příjemců, které určíte.
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Při vytvoření úlohy ad hoc je možné přidat konečné termíny. Alternativně mohou konečné termíny
přidat později potenciální vlastníci či zainteresované osoby pomocí aktualizace úlohy ze své schránky
úloh.
Možnosti oznámení můžete nastavit u vlastníka úlohy pro obdržení e-mailů, když
●

úloha ad hoc není dokončena do termínu,

●

úloha ad hoc není spuštěna do data začátku.

Poznámka: Kopii těchto e-mailů obdrží také zainteresované osoby.
Možnosti oznámení můžete navíc nastavit u vlastníka úlohy a všech zainteresovaných osob pro
obdržení e-mailů, když
●

se změní stav úlohy ad hoc (spuštěno, dokončeno nebo stornováno),

●

se změní vlastník úlohy ad hoc,

●

je k úloze ad hoc přidán komentář.

Poznámka: Potenciální vlastníci a zainteresované osoby mohou odhlásit příjem určitých oznámení
pomocí aktualizace úlohy ze své schránky úloh.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte Nová úloha

z rozevíracího seznamu úloh.

3. Klepněte na Přidat/odebrat příjemce ve čtecím podokně.
Zobrazí se stránka Vybrat příjemce.
4. Vyberte požadované uživatele, skupiny, role a rozesílací seznamy pro přidání jako potenciální
vlastníky a zainteresované osoby.
●

Chcete-li vybrat z položek seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a zaškrtněte políčka
vedle uživatelů, skupin, rolí nebo rozesílacích seznamů.
Tip: Chcete-li zviditelnit položky uživatelů, klepněte v seznamu na Zobrazit uživatele.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Zde je příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

5. Klepnutím na tlačítko šipky Potenciální vlastník nebo Zainteresovaná osoba zaktualizujte
seznam Vybrané položky a klepněte na OK.
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Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky ze seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu.
6. Klepněte na OK.
7. V poli Předmět zadejte předmět úlohy.
8. V případě potřeby přidejte konečný termín dokončení pro úlohu v poli Termín.
9. V případě potřeby přidejte konečný termín zahájení pro úlohu v poli Začít do.
10. Vyberte prioritu ze seznamu Priorita.
11. V poli Zpráva přímo zadejte text.
12. Chcete-li přidat odkazy, klepněte na Přidat odkazy, vyberte požadované položky, klepnutím
na tlačítko se šipkou aktualizujte seznam Vybrané položky a pak klepněte na OK.
Tip: Chcete-li odebrat odkazy, vyberte je a klepněte na Odebrat odkazy.
13. Chcete-li nastavit možnosti oznámení, klepněte na Rozšířené; jinak přejděte ke kroku 16.
14. Vyberte možnosti vytvoření úlohy a oznámení konečných termínů podle potřeby:
●

Poslat oznámení při nespuštění do data začátku

●

Odeslat oznámení při nedokončení do termínu

15. Vyberte možnosti oznámení změn požadavku schválení podle potřeby:
●

Spuštěno

●

Komentář

●

Změna vlastníka

●

Dokončeno

●

Stornováno

16. Klepněte na Uložit.

Zadání akce u požadavku schválení nebo úlohy ad hoc
Akce, které lze provádět na požadavku schválení nebo úloze ad hoc, se liší v závislosti na typu
příjemce. Následující tabulka shrnuje akce, které lze provádět, podle každého typu příjemce.

Akce

Potenciální vlastník

Vlastník Zainteresovaná osoba

Vyžádat vlastnictví úlohy
Změnit příjemce pro úlohu
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Akce

Potenciální vlastník

Vlastník Zainteresovaná osoba

Odvolat vlastnictví úlohy
Nastavit konečné termíny pro úlohu
Změnit prioritu úlohy
Přidat komentáře k úloze
Spustit či zastavit úlohu
Dokončit úlohu
Stornovat úlohu

Vyžádání úlohy
Jste-li potenciálním vlastníkem úlohy, která je Nevyžádána, můžete si ji vyžádat. Tuto úlohu potom
vlastníte.
Poznámka: Jste-li jediným potenciálním vlastníkem úlohy, tuto úlohu automaticky vlastníte. V
tomto případě není nutné si úlohu vyžádat.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, kterou si chcete vyžádat, a klepněte na Učinit mě vlastníkem ve čtecím podokně.

Změna příjemců pro úlohu
Aktuálního vlastníka úlohy může změnit jakýkoli příjemce úlohy. Kromě toho může u úlohy přidat
či odebrat potenciální vlastníky a zainteresované osoby. Stav úlohy musí být Nespuštěno nebo
Spuštěno.
Poznámka: Jste-li vlastníkem úlohy, můžete odvolat vlastnictví této úlohy (str. 478).

Postup změny aktuálního vlastníka
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, u které chcete změnit aktuálního vlastníka, a klepněte na Změnit vlastníka ve
čtecím podokně.
Zobrazí se stránka Vybrat uživatele.
3. Vyberte uživatele.
●

Chcete-li vybrat z položek seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a vyberte
požadovaného uživatele.
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●

Chcete-li najít položku, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

4. Klepněte na OK.
5. Klepněte na Uložit.

Postup změny potenciálních vlastníků a zainteresovaných osob
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, u které chcete změnit potenciální vlastníky a zainteresované osoby, a klepněte
na Přidat/odebrat příjemce ve čtecím podokně.
Zobrazí se stránka Vybrat příjemce.
3. Vyberte požadované uživatele, skupiny, role a rozesílací seznamy.
●

Chcete-li vybrat z položek seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a zaškrtněte políčka
vedle uživatelů, skupin, rolí nebo rozesílacích seznamů.
Tip: Chcete-li zviditelnit položky uživatelů, klepněte v seznamu na Zobrazit uživatele.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.

●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Zde je příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

4. Klepnutím na tlačítko šipky Potenciální vlastník nebo Zainteresovaná osoba zaktualizujte
seznam Vybrané položky a klepněte na OK.
Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky ze seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu.
5. Klepněte na OK.
6. Klepněte na Uložit.
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Odvolání vlastnictví úlohy
Jste-li vlastníkem úlohy, můžete se sám odebrat jako vlastník této úlohy. Tím se změní vlastník na
Nevyžádáno a stav úlohy na Nespuštěno.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, kterou chcete odvolat, a klepněte na Odebrat mě jako vlastníka ve čtecím
podokně.

Nastavení konečných termínů pro úlohu
Jakýkoli příjemce úlohy může přidat datum začátku či termín pro požadavek schválení nebo úlohu
ad hoc se stavem Nespuštěno či Spuštěno. Může také upravit stávající konečné termíny.
Jsou-li nastavena oznámení a není-li úloha spuštěna či dokončena do požadovaného termínu, dojde
k odeslání e-mailových oznámení všem k odběru přihlášeným potenciálním vlastníkům a
zainteresovaným osobám. Další informace o oznámeních viz "Přihlášení odbru e-mailových
oznámení" (str. 473).

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, pro kterou chcete aktualizovat konečné termíny.
3. V případě potřeby přidejte konečný termín dokončení pro úlohu v poli Termín.
4. V případě potřeby přidejte konečný termín zahájení pro úlohu v poli Začít do.
5. Klepněte na Uložit.

Změna priority úlohy
Priorita úlohy je nastavena při jejím vytvoření. Jakýkoli příjemce úlohy může změnit prioritu úlohy
se stavem Nespuštěno nebo Spuštěno.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, u které chcete změnit prioritu, a vyberte požadovanou prioritu ze seznamu
Priorita ve čtecím podokně.
3. Klepněte na Uložit.

Přidání komentářů k úloze
Jakýkoli příjemce úlohy může přidat komentáře k úloze.
Informace o zobrazení komentářů přidaných k úloze viz "Zobrazení komentářů" (str. 472).

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
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2. Vyberte úlohu, ke které chcete přidat komentář, a klepněte na kartu Diskuze ve čtecím podokně.
3. Klepněte na Přidat komentář

, zadejte komentář v zobrazeném okně a klepněte na OK.

4. Klepněte na Uložit.

Spuštění či zastavení úlohy
Jste-li vlastníkem nespuštěné úlohy, můžete ji spustit. Tím se změní stav na Spuštěno, takže ostatní
příjemci úlohy mohou zobrazit pokrok této úlohy.
Nevyžádanou úlohu si může vyžádat také potenciální vlastník. Uživatel se pak stane vlastníkem
této úlohy.
Jste-li vlastníkem spuštěné úlohy, můžete ji zastavit. Tím se změní stav na Nespuštěno.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, kterou chcete spustit, a vyberte Spustit úlohu z rozevíracícho seznamu Stav ve
čtecím podokně.
Tip: Chcete-li zastavit spuštěnou úlohu, vyberte Nespuštěno z rozevíracícho seznamu Stav.
3. Klepněte na Uložit.

Dokončení úlohy
Jste-li vlastníkem úlohy se stavem Nespuštěno či Spuštěno, můžete dokončit úlohu provedením
požadované akce. Požadovaná akce se liší v závislosti na typu úlohy.
U úloh ad hoc musíte označit úlohu jako dokončenou.
U úloh požadavku schválení akce závisí na tom, jak tvůrce úlohy nastavil danou úlohu. Muste
provést jednu z následujících akcí:
●

schválit či zamítnout požadavek
U tohoto typu požadavku schválení musíte schválit či zamítnout požadavek ze schránky úloh
k dokončení úlohy.
V závislosti na nastavení úlohy může dokončení úlohy způsobit provedení jiné akce. Schválíteli např. požadavek na distribuci sestavy, po dokončení úlohy může dojít k automatickému
rozeslání sestavy. Je-li požadavek zamítnut, k žádné další akci nedojde.

●

Určení zbývajících úloh ke schválení a spuštění
Tento typ požadavku schválení obsahuje jednu či více úloh, jejichž spuštění je naplánováno po
dokončení úlohy. Musíte vybrat, které úlohy schválíte ke spuštění.

Postup dokončení úlohy ad hoc
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, kterou chcete dokončit, a klepněte na Označit jako dokončené.
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Stav úlohy se změní na Dokončeno.

Postup schválení či zamítnutí požadavku
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, kterou chcete dokončit, a zobrazte detaily ve čtecím podokně.
3. V případě potřeby přidejte komentář k vysvětlení rozhodnutí v poli Komentář.
4. Klepnutím na Schválit či Zamítnout dokončíte úlohu.
Poznámka:Schválit a Zamítnout jsou výchozí názvy tlačítek. Uživatel, který vytvořil úlohu,
mohl použít uživatelské názvy tlačítek, jež se liší od výchozích.
Stav úlohy se změní na Dokončeno.

Postup určení zbývajících úloh ke schválení a provedení
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, kterou chcete dokončit, a zobrazte detaily ve čtecím podokně.
3. Vyberte zbývající úlohy ke schválení a klepněte na Odeslat.
Poznámka:Odeslat je výchozí název tlačítka. Uživatel, který vytvořil úlohu, mohl použít
uživatelský název tlačítka, jenž se liší od výchozího.
Stav úlohy se změní na Dokončeno.

Stornování úlohy
Vlastník úlohy či zainteresovaná osoba může stornovat požadavek schválení nebo úlohu ad hoc se
stavem Nespuštěno či Spuštěno.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohu, kterou chcete stornovat, a klepněte na Označit jako stornované ve čtecím
podokně.
Stav úlohy se změní na Stornováno.

Požadavky oznámení
Požadavky oznámení lze vytvořit pomocí
●

Event Studio
Další informace viz Uživatelská příručka Event Studio.

●

schránky úloh (str. 481)

●

pravidla sledování nastavené pro sestavu (str. 444)

Požadavek oznámení může mít různé příjemce:
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●

uživatele, skupiny, role a rozesílací seznamy, jimž je požadavek odeslán

●

zainteresované osoby, jimž je požadavek zkopírován

Každý příjemce je přiřazen jako vlastník ve své schránce úloh.
Stav požadavku oznámení může být
●

Nepřečteno - požadavek nebyl otevřen příjemcem

●

Přečteno - požadavek byl otevřen příjemcem

●

Potvrzeno - požadavek byl potvrzen příjemcem, jemuž byl odeslán

Potvrzení
Když je vytvořen požadavek oznámení, je možné stanovit, aby bylo požadováno potvrzení od
každého příjemce, jemuž byl poslán.
Poznámka: Zainteresované osoby nemusejí potvrzovat požadavky oznámení.

Konečné termíny
Když je vytvořen požadavek oznámení, je možné zahrnout konečný termín potvrzení. Pokud kterýkoli
příjemce nepotvrdí požadavek oznámení do určeného počtu dnů, dojde k odeslání e-mailových
oznámení všem příjemcům, kteří ještě nepotvrdili požadavek, s kopií všem zainteresovaným osobám.
Jakmile všichni požadovaní příjemci potvrdí daný požadavek, konečný termín je stornován.

Vytvoření požadavku oznámení
Požadavek oznámení přidejte do agenta pro odeslání zabezpečeného oznámení o události do schránky
určených příjemců. Můžete požádat o potvrzení a přidat konečný termín potvrzení.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte Nové oznámení

z rozevíracího seznamu úloh.

3. Klepněte na Přidat/odebrat příjemce ve čtecím podokně.
Zobrazí se stránka Vybrat příjemce.
4. Vyberte požadované uživatele, skupiny, role a rozesílací seznamy pro přidání jako příjemce.
●

Chcete-li vybrat z položek seznamu, klepněte na příslušný prostor jmen a zaškrtněte políčka
vedle uživatelů, skupin, rolí nebo rozesílacích seznamů.
Tip: Chcete-li zviditelnit položky uživatelů, klepněte v seznamu na Zobrazit uživatele.

●

Chcete-li hledat položky, klepněte na volbu Hledat a do pole Hledaný řetězec zadejte výraz,
který chcete vyhledat. Pro možnosti vyhledávání klepněte na Upravit. Vyhledejte
požadovanou položku a klepněte na ni.
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●

Chcete-li napsat názvy položek, které chcete přidat, klepněte na volbu Napsat a napište
názvy skupin, rolí nebo jmen uživatelů v následujícím formátu, kde každá položka je
oddělena středníkem (;):
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Zde je příklad:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

5. Klepnutím na tlačítko šipky Komu či Kopie zaktualizujte seznam Vybrané položky a klepněte
na OK.
Tip: Chcete-li odebrat položky ze seznamu Vybrané položky, vyberte je a klepněte na Odebrat.
Chcete-li vybrat všechny položky v seznamu, klepněte na zaškrtávací políčko v levém horním
rohu seznamu.
6. Klepněte na OK.
7. V poli Předmět zadejte předmět požadavku oznámení.
8. V poli Zpráva přímo zadejte text.
9. Chcete-li přidat odkazy, klepněte na Přidat odkazy, vyberte požadované položky, klepnutím
na tlačítko se šipkou aktualizujte seznam Vybrané položky a pak klepněte na OK.
Tip: Chcete-li odebrat odkazy, vyberte je a klepněte na Odebrat odkazy.
10. Chcete-li nastavit možnosti oznámení, klepněte na Rozšířené; jinak přejděte ke kroku 13.
11. Chcete-li požadovat potvrzení od každého příjemce, jemuž je oznámení odesláno, zaškrtněte
políčko Požadovat potvrzení.
12. Chcete-li odeslat e-mailové oznámení příjemcům, kteří nepotvrdí požadavek do určeného data,
a kopii každé zainteresované osobě, zaškrtněte políčko Poslat oznámení při nepotvrzení do
daného data a vyberte požadované datum.
13. Klepněte na Uložit.

Přečtení a potvrzení požadavku oznámení
Nové požadavky oznámení ve schránce úloh mají stav Nepřečteno. Požadavek oznámení si můžete
přečíst. Jste-li příjemcem, jemuž byl požadavek odeslán, můžete jej v případě potřeby potvrdit.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte nepřečtený požadavek oznámení, který si chcete přečíst, a zobrazte detaily ve čtecím
podokně.
Stav požadavku oznámení se změní na Přečteno.
Poznámky:
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●

Je-li vaše uživatelské jméno zobrazeno v seznamu Komu, jste příjemcem požadavku
oznámení. Je-li zobrazeno v seznamu Kopie, jste zainteresovanou osobou a byla vám zaslána
kopie požadavku.

●

Pokud byl u požadavku oznámení nastaven konečný termín, je zobrazen v poli Konečný
termín.

3. Je-li vaše uživatelské jméno zobrazeno v poli Komu a je požadováno potvrzení, klepněte na
Potvrdit.
Stav požadavku oznámení se změní na Potvrzeno.

Úlohy archivace
Archivace je metoda odebrání nechtěných úloh ze schránky. Když archivujete úlohu, zůstává aktivní
v systému IBM® Cognos®Business Intelligence a ostatní příjemci úlohy s ní mohou i nadále pracovat.
Všechna oznámení přidružená k archivované úloze také zůstávají aktivní.
Úlohy, které jsou odstraněny z vašeho archivu, také zůstávají aktivní, ale nemůžete je zobrazit.

Postup
1. Zobrazte schránku úloh.
2. Vyberte úlohy, které chcete archivovat, a klepněte na Archiv

z rozevíracího seznamu Přesun

do.

Zobrazení archivu úloh
Můžete zobrazit seznam úloh, které jste archivovali.

Postup
●

Zobrazte schránku úloh a klepněte na kartu Archiv.
Výběrem úlohy můžete zobrazit její detaily. Detaily úlohy jsou zobrazeny ve čtecím podokně.
Obsahuje-li úloha přílohu, jako je sestava, poklepáním na ní ji zobrazíte.
Tipy:
●

Chcete-li zobrazit termíny pro úlohy místo data obdržení, vyberte Zobrazit termín z
rozevíracího seznamu Zobrazit datum obdržení.

●

Pro návrat do schránky úloh klepněte na kartu Schránka.

●

Chcete-li odstranit nechtěné úlohy, vyberte je a klepněte na Odstranit

.
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K tvorbě metrik slouží uživatelům Metric Studio - webová aplikace pro správu obchodních metrik
jejich sledováním, analýzou a generováním sestav na všech úrovních organizace. Jako správce můžete
konfigurovat zabezpečení, přistupovat k Metric Studio, vytvářet balíky metrik, spouštět systémové
úlohy, jako jsou plánování a načítání dat, a zobrazovat historii úkolů. Tyto úlohy lze provádět v
IBM® Cognos® Connection.
Další informace o správě zabezpečení softwaru IBM Cognos viz "Počáteční zabezpečení" (str. 301).

Vytvoření balíku metrik
Aby mohli uživatelé používat Metric Studio, musíte nejprve vytvořit alespoň jeden balík metrik
pomocí Průvodce novým balíkem metrik. Balík metrik je reprezentací aplikace Metric Studio v
produktu IBM® Cognos® Connection. Balík metrik obsahuje informace o připojení, sestavy a úlohy
správy metrik pro danou aplikaci. Obsah balíku metrik je uložen v úložišti metrik.
Ke spuštění Průvodce novým balíkem metrik lze použít panel nástrojů v produktu IBM Cognos
Connection. V průvodci zadejte název balíku metrik a definujte připojení zdroje dat k úložišti
metrik. Pro nové úložiště metrik je také nutné zadat informace potřebné k inicializaci databáze, mj.
datum počátku a konce fiskálního roku.
Vytvořený balík metrik obsahuje několik výchozích sestav. Je-li nainstalováno Report Studio, můžete
v něm tyto sestavy otevřít. Pokud tomu tak není, lze je otevřít v aplikaci IBM Cognos Viewer. Další
informace o sestavách IBM Cognos viz "Sestavy a krychle" (str. 421).
Chcete-li vytvářet balíky metrik, musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou funkci Správa
aplikace Metric Studio a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Správa.

Postup
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Nový balík metrik

.

2. Zadejte název a popis aplikace Metric Studio, které charakterizují tento balík metrik, a klepněte
na Další.
3. Klepněte na Nový zdroj dat.
4. Zadejte název a popis připojení zdroje dat k úložišti metrik, ve kterém se nachází obsah tohoto
balíku metrik, a klepněte na Další.
5. V poli Typ klepněte na typ databáze.
6. Vyberte úroveň izolace a klepněte na Další.
7. Zadejte požadované informace pro typ databáze, který používáte:

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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●

Pro databázi Microsoft® SQL Server zadejte název databázového serveru a název databáze.
V části Přihlášení zaškrtněte políčka Heslo a Vytvořit přihlášení, které může které může
použít skupina Každý a zadejte ID uživatele a heslo k účtu uživatele s přístupem k databázi.

●

V případě databáze Oracle zadejte řetězec připojení. Vyberte ID uživatele, zaškrtněte políčka
Heslo a Vytvořit přihlášení, které může které může použít skupina Každý a zadejte ID
uživatele a heslo k účtu uživatele s přístupem k databázi.

●

Pro databázi DB2® zadejte název databáze, řetězec připojení a řadicí posloupnost. Vyberte
ID uživatele, zaškrtněte políčka Heslo a Vytvořit přihlášení, které může které může použít
skupina Každý a zadejte ID uživatele a heslo k účtu uživatele s přístupem k databázi.

Tip: Chcete-li otestovat, zda jsou parametry správné, klepněte na Testovat.
8. Klepněte na Další a potom na Dokončit.
9. Klepněte na nový zdroj dat a pak na Další.
10. Klepněte na Další a podle zobrazených pokynů zadejte informace potřebné k inicializaci databáze.
Na stránce se souhrnem údajů o zdroji dat a nastaveních úložiště metrik klepněte na Inicializovat.
11. Vyberte možnost Otevřít tento balík po zavření průvodce v produktu Metric Studio a pak
klepněte na Dokončit.
Spustí se Metric Studio a nový balík metrik se zobrazí v produktu IBM Cognos Connection.

Změna výchozí akce balíku
Ikona zobrazená na portálu vlevo od názvu balíku označuje výchozí akci, kterou systém provede
po klepnutí na název balíku.
Je-li zobrazena ikona Zobrazit obsah balíku metrik
Je-li zobrazena ikona Otevřít v aplikaci Metric Studio
Jedná se o výchozí nastavení.

, zobrazí se obsah balíku.
, balík se otevře v aplikaci Metric Studio.

Chcete-li změnit výchozí akci balíku, postupujte následujícím způsobem:
●

Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti pro příslušný balík a vyberte
požadovanou výchozí akci.

Spuštění metrické úlohy
Chcete-li spouštět metrické úlohy, musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou funkci
Administrace Metric Studio a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Administrace.
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Metrickou úlohu lze spustit okamžitě nebo ji naplánovat pro pozdější spuštění, případně i pro
opakované spouštění.

Postup pro okamžité spuštění úlohy
1. V produktu IBM® Cognos® Connection otevřete ve složkách Veřejné složky nebo Moje složky
požadovaný balík produktu Metric Studio.
Tip: Pokud jste nezměnili výchozí akci pro daný balík, stačí k jeho otevření v aplikaci Metric
Studio klepnout na název balíku.
2. Klepněte na možnost Udržování metrik a pak na úlohu metriky, kterou chcete spustit.

Postup pro naplánování úlohy
1. V produktu IBM Cognos Connection otevřete ve složkách Veřejné složky nebo Moje složky
požadovaný balík produktu Metric Studio.
2. Klepněte na Údržba metrik a ve sloupci Akce na tlačítko Spustit s možnostmi

.

3. Po klepnutí na Později zadejte čas, kdy se má úloha spustit.
Můžete také naplánovat opakované spouštění úloh a zobrazit seznam naplánovaných úloh.
Další informace viz "Správa plánu" (str. 369).

Odstranění metrické úlohy
V případě potřeby je také možné metrickou úlohu změnit.
K úloze, kterou hodláte odstranit, musíte mít oprávnění zapisovat nebo nastavit zásadu. Také musíte
mít oprávnění k zápisu a procházení pro aktuální balík.

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection zaškrtněte ve složce Veřejné složky nebo Moje složky
políčka u úloh, které hodláte odstranit.
2. Klepněte na tlačítko Odstranit

v panelu nástrojů.

Zobrazí se pole pro potvrzení.
3. Klepněte na OK.

Změna metrické úlohy
Chcete-li změnit existující metrickou úlohu a upravit ji podle potřeb organizace, můžete přizpůsobit
její možnosti.

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection otevřete ve složkách Veřejné složky nebo Moje složky
požadovaný balík produktu Metric Studio.
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2. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti
kterou chcete upravit.

v panelu nástrojů Akce vpravo od metrické úlohy,

3. Klepněte na kartu Udržování metrik, Import metrik nebo Export metrik podle toho, který
aspekt chcete změnit.
4. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle možností, které chcete změnit.
5. Klepněte na OK.

Úlohy importu metrik
Pro balíky metrik jsou k dispozici výchozí importní úlohy, které umožňují importovat a přenášet
data. Tyto úlohy můžete spustit tak, jak jsou (str. 486), upravit je, aby odpovídaly potřebám vaší
organizace (str. 487), nebo vytvořit nové úlohy importu (str. 488).
Tyto výchozí úlohy jsou k dispozici ve vašem balíku metrik, ve složce Udržování metrik.

Import dat ze souborů do fázovací oblasti
Tato úloha slouží k načtení dat ze souborů se záznamy oddělenými tabulátorem do tabulek fázování.
Je užitečná zejména v případě, že data prozatím uchováváte v tabulce nebo databázi. Tuto úlohu
lze spustit kdykoli, aniž by se změnil obsah, který je zobrazen v aplikaci Metric Studio.

Import a přenos dat ze souborů do úložiště metrik
Tato úloha slouží k načtení dat ze všech zdrojů dat do tabulek fázování a následnému přenosu dat
do úložiště metrik. Data se zobrazí v aplikaci Metric Studio, ale nebudou k dispozici žádné odvozené
hodnoty ani vypočítané metriky. Tato úloha také aktualizuje index vyhledávání.

Přenos dat z fázovací oblasti do úložiště metrik
Tato úloha slouží k přesunutí dat z tabulek fázování do úložiště metrik. Data lze do tabulek fázování
importovat ze souborů se záznamy oddělenými tabulátory anebo načíst z jiných zdrojů, např. z
aplikace Metric Designer. Tuto úlohu lze spustit po dokončení importu dat ze souborů tabulek
fázování. Tato úloha také aktualizuje index vyhledávání.

Vytvoření nové úlohy importu metrik
Tento průvodce slouží k vytvoření nové úlohy pro import dat do aplikace Metric Studio.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nová úloha integrace dat

v panelu

nástrojů a pak na Nový import metrik ze souborů.
2. Zadejte název a popis charakterizující tuto novou úlohu importu, podle potřeby změňte cílové
umístění úlohy a klepněte na Další.
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3. Klepnutím na Přenést data z fázovací oblasti do úložiště metrik lze změnit možnosti úlohy před
importem a po něm. Vyberte možnosti, které chcete při spuštění úlohy použít. Klepněte na
Další.
4. Vyberte požadovanou činnost:
●

Chcete-li provést spuštění hned nebo později, klepněte na Uložit a jednou spustit a na
Dokončit. Zadejte čas a datum spuštění. Klepněte na Spustit. Zkontrolujte čas spuštění a
klepněte na OK.

●

Chcete-li naplánovat opakované spouštění, klepněte na Uložit a naplánovat a Dokončit.
Dále vyberte frekvenci a datum začátku a konce. Klepněte na OK.
Tip: Plán lze dočasně deaktivovat zaškrtnutím políčka Deaktivovat plán. Zobrazení stavu
plánu viz "Správa naplánovaných aktivit" (str. 361).

●

Chcete-li úlohu pouze uložit bez naplánování a bez spuštění, klepněte na Pouze uložit a
pak na Dokončit.

Úprava vlastností úlohy importu metrik
Chcete-li upravit úlohu importu metrik, klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

ve sloupci

Akce. Vlastnosti importu metrik jsou zobrazeny na kartě Import metrik na stránce Nastavit vlastnosti.

Vlastnost

Popis

Možnosti importu dat: Přenést data Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete přidat možnosti akcí
z fázovací oblasti do úložiště metrik před zahájením importu a po jeho dokončení.
Možnosti před importem dat

Možnosti pro vymazání dat historie a kalendáře, zamítnutých
datových protokolů a historie kontrol.

Možnosti po importu dat

Možnosti pro přepočet odvozených hodnot, odeslání e-mailů
ze seznamu sledování aplikace Metric Studio a pro údržbu
indexu vyhledávače.

Spustit jako vlastník

Určuje, zda mají být při spuštění úlohy použita pověření
vlastníka (str. 280).

Úlohy udržování metrik
Pro balíky metrik jsou k dispozici výchozí úlohy udržování, které umožňují importovat a přenášet
data. Tyto úlohy můžete spustit tak, jak jsou (str. 486), upravit je, aby odpovídaly potřebám vaší
organizace (str. 487), nebo vytvořit nové úlohy importu (str. 488).
Tyto výchozí úlohy jsou k dispozici ve vašem balíku metrik, ve složce Udržování metrik.
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Vymazání protokolů dat odmítnutých ve fázovací oblasti
Tato metrická úloha slouží k mazání tabulek zamítnutí. Tabulky zamítnutí nejsou po novém načtení
metadat a dat automaticky vymazány. Pokaždé, když dojde k zamítnutí dat, jsou přidána do těchto
tabulek. Tabulky je tedy nutné pravidelně promazávat, aby jejich velikost nepřekročila únosnou
míru. Tento úkon je vhodné provést po odstranění problému, dříve než začnete s novým načítáním.

Vymazání historie kontrol
Tato úloha metriky slouží k vymazání všech stávajících dat kontrolního protokolu z datového
úložiště metrik.

Vymazání historie metrik a dat kalendáře
Tato úloha slouží k odstranění skutečných a cílových hodnot a hodnot v uživatelem definovaných
sloupcích. Tato možnost také odstraní veškerá data závislá na kalendáři, například komentáře,
akce nebo mapování buněk krychle PowerCube na metriky. Tuto úlohu lze použít, pokud chcete
změnit kalendáře. V takovém případě je však nutné kalendář znovu vytvořit. Až poté bude opět
možné balík metrik používat.
Varování: Vymazáním dat kalendáře a historie metrik datového úložiště dojde ke kompletní opětovné
inicializaci databáze balíku metrik. Veškerá práce bude ztracena.

Vymazání pouze historie metrik z datového úložiště
Tato úloha odstraní pouze skutečné a cílové hodnoty a hodnoty v uživatelem definovaných sloupcích.

Přepočítání hodnot odvozených z úložiště metrik
Tato úloha umožňuje přepočítat skóre a vypočítat v datovém úložišti odvozené hodnoty a souhrnná
data. Úlohu je vhodné spustit po načtení dat do datového úložiště nebo po jejich ručním přidání.
Nejsou povoleny souběžné procesy přepočtu. Tato úloha také aktualizuje index vyhledávání.

Synchronizace uživatelů datového úložiště s externími prostory jmen
Tato úloha slouží ke kopírování informací z externího prostoru jmen do úložiště metrik.

Aktualizace indexu vyhledávacího stroje
Tato úloha slouží k udržování indexu pro vyhledávání v aplikaci Metric Studio. Úlohu je vhodné
spustit po načtení nebo zadání nových dat. Zajistíte tím, že nové objekty budou správně indexovány
pro potřeby vyhledávání.

Nové udržování metrik
Tento průvodce slouží k vytvoření nové úlohy pro udržování metrických dat.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nová úloha integrace dat

v panelu

nástrojů a pak na Nové udržování metrik.
2. Zadejte název a popis charakterizující tuto novou úlohu udržování, případně změňte cílové
umístění úlohy, a klepněte na Další.
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3. Vyberte možnosti, které chcete při spuštění úlohy použít, a klepněte na Další.
4. Vyberte požadovanou činnost:
●

Chcete-li provést spuštění hned nebo později, klepněte na Uložit a jednou spustit a na
Dokončit. Zadejte čas a datum spuštění. Klepněte na Spustit. Zkontrolujte čas spuštění a
klepněte na OK.

●

Chcete-li naplánovat opakované spouštění, klepněte na Uložit a naplánovat a Dokončit.
Dále vyberte frekvenci a datum začátku a konce. Klepněte na OK.
Tip: Plán lze dočasně deaktivovat zaškrtnutím políčka Deaktivovat plán. Zobrazení stavu
plánu viz "Správa naplánovaných aktivit" (str. 361).

●

Chcete-li úlohu pouze uložit bez naplánování a bez spuštění, klepněte na Pouze uložit a
pak na Dokončit.

Úprava vlastností udržování metrik
Chcete-li upravit úlohu udržování metrik, klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

ve sloupci

Akce. Vlastnosti udržování metrik jsou zobrazeny na kartě Udržování metrik na stránce Nastavit
vlastnosti.

Vlastnost

Popis

Možnosti dat metrik Možnosti pro přesun dat z fázovací oblasti do úložiště metrik a výpočet
odvozených hodnot a souhrnných dat.
Vymazat možnosti
dat

Možnosti pro vymazání dat historie a kalendáře, zamítnutých datových
protokolů a historie kontrol.

Další možnosti

Možnosti pro odeslání e-mailů ze seznamu sledování aplikace Metric Studio,
synchronizaci informací o uživatelích a pro údržbu indexu vyhledávače.

Spustit jako vlastník Určuje, zda mají být při spuštění úlohy použita pověření vlastníka (str. 280).

Úlohy exportu metrik
V následující tabulce jsou uvedeny objekty metrik, které lze exportovat pomocí Průvodce novým
exportem metrik, a je zde také popsán obsah, který je z každého objektu možné vyexportovat.

Objekt metriky

Exportovaný obsah

Záznamy s
vyhodnocením

Exportuje všechny záznamy s vyhodnocením v úložišti metrik (nezahrnuje
přidružené metriky, sestavy a diagramy).

Typy metrik

Exportuje všechny typy metrik a vlastnosti typů metrik včetně rovnic.
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Objekt metriky

Exportovaný obsah

Metriky

Exportuje všechny metriky (nezahrnuje hodnoty metrik ani přidružené
sestavy, diagramy a komentáře). Upozornění: K načtení těchto metrik
do jiného úložiště metrik budete potřebovat také všechny přidružené
záznamy s hodnocením, typy metrik a kvalifikátory.

Obchodní kalendář

Exportuje obchodní kalendář aplikace Metric Studio včetně úrovní a
období kalendáře.

Kvalifikátory

Exportuje veškeré kvalifikátory.

Sestavy

Exportuje všechny sestavy, které byly přidruženy k záznamům s
hodnocením, typům metrik, strategiím, projektům a metrikám.

Diagramy

Exportuje všechny diagramy, které byly přidruženy k záznamům s
hodnocením, typům metrik, strategiím, projektům a metrikám.

Akce a projekty

Exportuje všechny akce a projekty, které byly přidruženy k metrikám.

Strategie

Exportuje tabulky jazyků a členství ve skupinách pro funkci Strategie.

Oprávnění

Exportuje veškerá oprávnění, která byla nastavena pro objekty aplikace
Metric Studio.

Zdroje importu

Exportuje zdroje importu nadefinované v aplikaci Metric Studio, včetně
nestrukturovaných souborů i relačních zdrojů.

Zdroje importu
produktu Metric
Designer

Exportuje zdroje importu typu datová krychle, které byly nadefinovány
v aplikaci Metric Designer, a dále přidružené časové úrovně a mapování
časových období, mapování měn a výběr dimenzí reportletů.

Sloupce definované
uživatelem

Exportuje sloupce definované uživatelem.

Jednotky

Exportuje všechny speciální jednotky, které jste nadefinovali. Mezi
výchozí jednotky patří například měna nebo procenta.

Odkazy na objekty

Exportuje všechny odkazy, mimo jiné na metriky, záznamy s
hodnocením, sestavy, diagramy, projekty, strategie atd. Export odkazů
je nutný, chcete-li, aby se v záznamech s hodnocením projevily metriky
a aby se sestavy a diagramy projevily v záznamech s hodnocením a
metrikách.

Parametry uživatelského Exportuje veškeré speciální parametry, které jste fázovali nad objekty
odkazu URL
aplikace Metric Studio k použití jako parametry URL.
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Objekt metriky

Exportovaný obsah

Seznamy sledování

Exportuje všechny seznamy sledování, k jejichž odběru jste přihlášeni.

Průvodce novým exportem metrik slouží k vytvoření nové úlohy pro export metrických dat do
souborů.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection klepněte na tlačítko Nová úloha integrace dat

v panelu

nástrojů a pak na Nový export metrik.
2. Zadejte název a popis charakterizující novou úlohu exportu, případně změňte cílové umístění
úlohy, a klepněte na Další.
3. Klepnutím zrušte výběr objektů, které nechcete exportovat, a klepněte na Další.
4. Vyberte možnost Všechna data pro vybrané objekty nebo zvolte export dat vytvořených či
změněných od určitého data a pak klepněte na Další.
5. V části Období metriky klepnutím na Všechny hodnoty vyexportujete hodnoty pro celé časové
období, nebo klepnutím na Hodnoty pro období vyexportujete hodnoty vytvořené v zadaném
časovém období. V části Dostupné typy hodnot vyberte hodnoty, které chcete exportovat, a
klepněte na Další.
6. Vyberte měny a klepněte na Další.
7. Vyberte formát pro export odkazů zabezpečení.
Poznámka: Použitím odkazů zabezpečení IBM Cognos dojde k rychlejšímu provedení. Formát
Metric Studio 2.2 exportuje uživatele a skupiny podle jména a vyžaduje prohledávání adresářů.
8. Klepněte na Další.
9. Vyberte jazyky a klepněte na Další.
10. Vyberte existující archiv metrických dat, do kterého chcete exportovat, nebo vytvořte nový
archiv. Vyberte kódování znakové sady a hodnotu oddělovače desetinných míst a pak klepněte
na Další.
11. Zkontrolujte vybrané možnosti úlohy exportu a v případě, že chcete provést změny, klepněte
na Zpět. Až budete připraveni zahájit export, klepněte na Další.
12. Vyberte požadovanou činnost:
●

Chcete-li provést spuštění hned nebo později, klepněte na Uložit a jednou spustit a na
Dokončit. Zadejte čas a datum spuštění. Klepněte na Spustit. Zkontrolujte čas spuštění a
klepněte na OK.

●

Chcete-li naplánovat opakované spouštění, klepněte na Uložit a naplánovat a Dokončit.
Dále vyberte frekvenci a datum začátku a konce. Klepněte na OK.
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Tip: Plán lze dočasně deaktivovat zaškrtnutím políčka Deaktivovat plán. Zobrazení stavu
plánu viz "Správa naplánovaných aktivit" (str. 361).
●

Chcete-li úlohu pouze uložit bez naplánování a bez spuštění, klepněte na Pouze uložit a
pak na Dokončit.

Změna vlastností exportu metrik
Vlastnosti úlohy exportu metrik je možné změnit. Je například možné, že vaši uživatelé budou
požadovat doplnění dalšího jazyka.

Postup
1. V IBM® Cognos® Connection ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

pro

objekt metriky, který chcete exportovat.
2. Klepněte na kartu Export metrik.
Zobrazí se okno vlastností exportu.
3. V poli Spustit jako vlastník zvolte, zda mají být při spouštění úlohy použita pověření vlastníka
(str. 280).
4. Klepněte na volbu Aktualizovat export metrik.
Zobrazí se stránka Zkontrolovat souhrn, na které jsou zobrazena aktuální nastavení exportu.
5. Chcete-li nastavení změnit, klepněte na Zpět.
6. Klepněte na Uložit.

494 IBM Cognos Administration

Kapitola 30: Správa prohledání indexu
K použití prohledání indexu je nutné vytvořit a spravovat index. K dalším administrativním úlohám
týkajícím se prohledání indexu patří řízení rozsahu indexu, nastavení relevantnosti výsledků, navržení
obsahu, publikování obsahu indexu a jeho integrace do vyhledávacích programů třetích stran.
Výsledky hledání závisí na přístupových oprávněních osoby, která indexuje obsah, a uživatele, který
vyhledává obsah. Informace o pravidlech indexování a vyhledávání, která se týkají panelů dashboard,
naleznete v části "Pravidla indexování a hledání pro panely dashboard" (str. 511).

Hlediska výkonu
Některá nastavení prohledání indexu mohou také ovlivnit celkový výkon IBM® Cognos® Business
Intelligence. Doporučujeme použití výchozích nastavení konfigurace pro službu aktualizace indexu,
službu dat indexu a službu prohledání indexu, dokud nezískáte zkušenosti s použitím prohledání
indexu ve svém prostředí IBM Cognos. Později můžete výchozí nastavení změnit a upravit určité
chování nebo zvýšit výkon.
Úvodní indexování a aktualizace indexu mohou trvat velmi dlouho v závislosti na sadě dat a
dostupných systémových prostředcích. Je-li k dispozici dostatek systémových prostředků, lze pro
určité typy instalací změnit konfigurační nastavení a zkrátit dobu indexování.
Výchozí nastavení pro službu aktualizace indexu a službu dat indexu předpokládají, že služby
prohledání indexu sdílejí společnou instanci Java s ostatními službami IBM Cognos. Změny výchozích
nastavení pro prohledání indexu ke zkrácení doby indexování u tohoto typu instalace mohou mít
negativní vliv na celkový výkon IBM Cognos BI.
Nasazení vyhledávací služby ve vlastní instanci Java může podstatně zvýšit výkon indexace i hledání.
Doporučujeme provádět pouze malé úpravy výchozích nastavení, tj. měnit vždy pouze jedno nastavení
a před prováděním dalších úprav stanovit, zda tato změna zkracuje dobu indexování.

Vytvoření úlohy aktualizace indexu
Index podporuje možnost fulltextového hledání v IBM® Cognos® Connection, IBM Cognos Viewer,
Query Studio a Analysis Studio. Předtím, než jsou vráceny výsledky pro fulltextové prohledání
obsahu, musíte jednou spustit úlohu aktualizace indexu.
Index není automaticky aktualizován při změnách obsahu, jako když je znovu nasazena sestava
nebo když je odebrán objekt z Content Manager. Pro zachycení všech změn musíte index
zaktualizovat. Pokud výsledky prohledání indexu zobrazí ikonu neplatného odkazu namísto
očekávané ikony, znamená to, že odstraněný obsah je stále v indexu. Dále se v IBM Cognos
Connection zobrazí název objektu vyhledávání jako prostý text, nikoli jako hypertextový odkaz.
Pro zajištění, aby se poslední odstraňování a přidávání obsahu odrazilo v indexu a výsledcích
hledání, nadefinujte plán k aktualizaci indexu.
Chcete-li zobrazit seznam typů indexovatelných objektů, klepněte v IBM Cognos Administration
na možnost Hledat a Index.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Tip: Chcete-li zjistit, kdy byl objekt naposledy indexován, klepněte v Cognos Connection na ikonu
pro nastavení vlastností pro daný objekt. Na kartě Obecné zkontrolujte vlastnost Indexováno.
Pokud není vlastnost Indexováno zobrazena, objekt nebyl indexován.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Klepněte na Konfigurace a na Administrace obsahu.
3. Chcete-li spustit Průvodce novou aktualizací indexu, klepněte na ikonu Nová aktualizace indexu
.
4. Pro položku aktualizace indexu zadejte jedinečný název, volitelný popis a tip na obrazovce,
vyberte složku, kam chcete soubor uložit, a klepněte na Další.
5. Zahrnutí položek do úlohy aktualizace indexu:
●

V části Včetně obsahu klepněte na Přidat.

●

Vyberte balíky a složky pro zahrnutí do úlohy aktualizace indexu.

●

Pomocí tlačítka se šipkou přesuňte výběry do seznamu Vybrané položky.

●

Klepněte na OK.

Poznámka: Typy objektů, jež byly vyloučeny ze služby aktualizace indexu, nebudou indexovány
ani v případě, že jsou v balíku, složce či prostoru jmen zahrnutém do úlohy aktualizace indexu.
Další informace naleznete v části "Upřesnění rozsahu indexu" (str. 498).
6. Vyloučení položek z úlohy aktualizace indexu:
●

V části Kromě obsahu klepněte na Přidat.

●

Vyberte balíky a složky, které mají být vyloučeny z úlohy aktualizace indexu.

●

Pomocí tlačítka se šipkou přesuňte výběry do seznamu Vybrané položky.

●

Klepněte na OK.

7. Klepněte na Další.
8. Vyberte požadovanou akci:
●

Chcete-li provést spuštění hned nebo později, klepněte na Uložit a jednou spustit a na
Dokončit. Zadejte datum a čas spuštění, možnosti obsahu a rozsah této aktualizace. Další
informace o možnostech viz "Spuštění aktualizace indexu" (str. 497). Klepněte na Spustit.
Zkontrolujte souhrn a klepněte na OK.

●

Chcete-li naplánovat opakované spouštění, klepněte na Uložit a naplánovat a Dokončit.
Poté vyberte frekvenci, data začátku a konce, možnosti obsahu a rozsah této aktualizace.
Další informace o možnostech viz "Spuštění aktualizace indexu" (str. 497). Další informace
o plánování viz plány.
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Chcete-li úlohu pouze uložit bez naplánování a bez spuštění, klepněte na Pouze uložit a

●

pak na Dokončit.
Po jednom spuštění úlohy aktualizace indexu je fulltextové hledání k dispozici uživatelům.

Spuštění aktualizace indexu
Chcete-li aktualizovat nebo znovu sestavit index, spusťte aktualizaci indexu. Máte například nové
objekty, které vyžadují indexování, nebo odstraněné objekty, které by měly být odstraněny z indexu.
Aktualizaci indexu je třeba spustit také v případě, že chcete nastavit možnosti shromažďování dat
pro zahrnutí nebo vyloučení dat.
Chcete-li spouštět úlohy aktualizace indexu, musíte mít oprávnění k provádění pro zabezpečenou
funkci úloh administrace a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Administrace. Další
informace naleznete v částech "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285) a "Počáteční přístupová
oprávnění " (str. 847).

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Klepněte na Konfigurace a na Administrace obsahu.
3. Úlohu aktualizace indexu spustíte klepnutím ve sloupci Akce na ikonu Spustit s možnostmi.
4. Na stránce Spustit s možnostmi klikněte na možnost Nyní nebo Později.
●

Možnost Nyní spustí okamžitě aktualizaci indexu.

●

Možnost Později spustí aktualizaci indexu v určenou dobu. Zadejte datum a čas, kdy se
má aktualizace indexu spustit.

Můžete také naplánovat opakované spouštění úloh a zobrazit seznam naplánovaných úloh.
Další informace viz "Správa plánu" (str. 369).
5. V části Možnosti obsahu zadejte informace, které se mají shromažďovat pro obsah zahrnutý
v indexu. Je nutné zvolit alespoň jednu z možností obsahu. Zahrnutím skutečných datových
hodnot umožňuje nejdůkladnější hledání, vyžaduje však také další zpracování a více místa.

Možnosti

Popis

Vlastnosti a metadata

Pro objekty v rozsahu úlohy indexování a objekty vybrané jako Indexovatelné typy
určuje, zda jsou indexovány vlastnosti objektů, související objekty (například výstup) a
metadata.

Datové hodnoty –
odkazovaná data

Určuje, že jsou indexována pouze data odkazovaná výrazy zjištěnými v sestavách,
dotazech a analýzách, které jsou zahrnuty v rozsahu úlohy indexování. Objekty modelu
ve vybraném obsahu jsou ignorovány.
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Možnosti

Popis

Datové hodnoty –
všechna data

Určuje, že jsou indexována všechna data zjištěná v modelech, které jsou v rozsahu úlohy
indexování.
Pokud chcete zahrnout do indexu datové hodnoty, můžete nastavením parametrů sběru dalších
dat řídit shromažďování dat. Informace o těchto parametrech naleznete v části "Správa
shromažďování dat" (str. 500).
6. V části Rozsah vyberte, zda chcete aktualizovat existující index nebo zda chcete index znovu
sestavit.
Můžete určit, zda chcete indexovat pouze položky, které se od poslední aktualizace indexu
změnily, nebo znovu sestavit indexy pro všechny položky.
7. Klepněte na Spustit.

Omezení prohledání obsahu
Protože prohledání indexu indexuje celé úložiště obsahu, mohou se v seznamu výsledků zobrazit
nevhodné informace. Chcete-li se vyhnout odkrytí dat, která nejsou určena pro typického uživatele,
doporučujeme omezit následující typy obsahu:
●

Archivovaný obsah - Tento obsah, jako jsou nepoužívané sestavy, již není užitečný pro žádný
aktivní obchodní proces. Podniky mohou archivovat obsah pro splnění zákonných požadavků
nebo v případě, že mohou být znovu použity některé aspekty tohoto obsahu.

●

Předprodukční obsah - V situacích, kde stejné úložiště obsahu slouží k vývoji i nasazení obsahu
Cognos, zřejmě budete chtít omezit obsah, který je neúplný nebo podléhá vývoji či testování.

●

Specializovaný obsah - Jde o obsah, který slouží k údržbě dané aplikace, např. sestavy týkající
se provozu systému a nikoli skutečného účelu příslušné aplikace.

●

Velké sady dat - V některých případech zřejmě budete chtít zvýšit výkon omezením indexování
velkých sad dat s malou vyhledávací hodnotou, jako jsou telefonní čísla.

Nechcete-li odkrýt takový obsah koncovým uživatelům, můžete tyto informace omezit pomocí níže
popsaných metod. K omezení čtecího přístupu lze také použít zabezpečení. Další informace viz
Příručka správy a zabezpečení IBM® Cognos®.

Upřesnění rozsahu indexu
Rozsah indexu lze řídit různými způsoby.
Z aktualizací indexu je možné vyloučit všechny instance určitého typu položky. Z budoucích
aktualizací indexu můžete např. vyloučit všechny šablony sestav.
Zároveň lze vyloučit určité položky nebo části položky. Z budoucích aktualizací indexu můžete
např. vyloučit určitou dimenzi v balíku.

498 IBM Cognos Administration

Kapitola 30: Správa prohledání indexu
Zahrnout lze sestavy a krychle PowerPlay®, které nejsou v úložišti obsahu Cognos®. Např. můžete
indexovat sestavy a krychle PowerPlay umístěné na jiném počítači než jakékoli komponenty IBM®
Cognos.

Postup vyloučení typu položky z indexu
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Index a na Obecné.
3. V části Indexovatelné typy zrušte výběr objektů pro jejich vyloučení z indexu.
4. Klepněte na Uložit.
Tyto změny se uplatní během další aktualizace indexu.

Postup vyloučení určité položky nebo části položky z indexu
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Index a na Vyloučení.
3. Zadejte hodnoty Název balíku, Typ objektu a Cesta objektu pro každou položku k vyloučení.
Tip:Cesta objektu může být vyhledávací cesta nebo ID objektu IBM Cognos, který chcete
vyloučit. Chcete-li získat vyhledávací cesta nebo ID, klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti
objektu a na Zobrazit vyhledávací cestu, ID a odkaz URL.
4. Klepněte na Uložit.
Tyto změny se uplatní během další aktualizace indexu.

Postup zahrnutí vzdálených sestav a krychlí PowerPlay 7 do indexu
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Index a na PowerPlay 7.
3. Zadejte hodnoty Brána, Kódování, Národní prostředí a Použít kompresi pro každou krychli
PowerPlay 7 k zahrnutí.
Například
●

Brána = http://localhost/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe

●

Kódování = Windows-1252

●

Národní prostředí = cs-cz

●

Použít kompresi = true

4. Klepněte na Uložit.
Tyto změny se uplatní během další aktualizace indexu.
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Správa shromažďování dat
Při vytváření(str. 495) plánu(str. 370) nebo spouštění aktualizace indexu(str. 497) můžete určit, zda
jsou shromážděna data. Pokud se rozhodnete shromažďovat data, budete chtít zkontrolovat výchozí
nastavení, která řídí způsob sběru dat. Můžete například chtít nastavit formát stránky nebo maximální
počet hodnot výzvy k zadání ke sběru.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Index a na Obecné.
3. V části Kolekce datových hodnot zkontrolujte následující nastavení.

Nastavení

Popis

Velikost stránky

Určuje požadovaný počet podřízených objektů kategorie ze serveru sestav
v jednom požadavku. Má-li např. dimenze v dimenzionálním zdroji dat,
jako je krychle, 10000 podřízených kategorií, budou požadovány skupiny
1000 objektů, dokud nedojde k načtení všech úrovní.
Výchozí hodnota je 1000.

Maximální
hodnoty výzvy k
zadání

Určuje maximální počet hodnot výzvy k zadání ke sběru.
Výchozí hodnota je 5000.

4. Klepněte na Uložit.
Tyto změny se uplatní během další aktualizace indexu.

Omezení indexu podle jazyka
Je možné určit, zda se má omezit indexování podle jazyka. Např. zadání hodnoty en, fr omezí
indexování na anglický a francouzský obsah.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Index a na Obecné.
3. V části Národní prostředí indexování zvolte, zda indexovat všechny výchozí jazyky nebo pouze
dílčí sadu. Pro dílčí sadu je třeba zadat jazyky.
Výchozím jazykem je národní prostředí serveru.
4. Klepněte na Uložit.
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Tyto změny se uplatní během další aktualizace indexu.

Úprava relevantnosti výsledků
Relevantnost výsledků hledání lze upravit pro poskytnutí větší či menší váhy výsledkům, které
splňují určená kritéria hledání. Chcete-li upravit relevantnost skóre hledání, použijte rozšířené
konfigurační nastavení CSN.Relevance služby dat indexu. Relevantnost výsledků lze upravit pro
určité objekty, jako jsou sestavy, sestavy PowerPlay®, agenty a tipy na obrazovce. Relevantnost
výsledků lze také upravit pro kontejnerové objekty, jako jsou složky a balíky. Je-li nastavena
relevantnost pro kontejnerový objekt, úprava relevantnosti výsledků se bude týkat všech objektů,
které odkazují na kontejner. Další informace viz "Změna parametrů služby dat indexu" (str. 510).

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Úložiště a na Rozšířené.
3. Přidejte parametr CSN.Relevance do seznamu rozšířených konfiguračních nastavení a nastavte
hodnotu na cestu pro daný objekt.
Například:
CSN.Relevance.1 = 20;/content/folder[@name='Sales_2006']/report[@name='revenue']
Poznámka: Vyhledávací cesty se liší podle jazyků, takže musíte nastavit zvláštní parametry pro
každý jazyk.
4. Zadejte další parametry CSN.Relevance a hodnoty podle potřeby.
Poznámka: Přidat lze až 50 instancí parametru CSN.Relevance. Každá instance musí mít číselnou
příponu pro její odlišení od ostatních nastavení CSN.Relevance. K identifikaci každého nastavení
lze použít např. CSN.Relevance.0 až CSN.Relevance.49.
5. Klepněte na Uložit.
Ve výše uvedeném příkladu jakékoli dotazy hledání na "revenue", jež vrátí sestavy z balíku
"Sales_2006", budou mít skóre relevantnosti výsledku hledání navýšené o 20 procent. Pokud
relevantnost skóre hledání byla 45 procent před nastavením CSN.Relevance, nová relevantnost
skóre výsledků hledání bude 54.
Ke snížení relevantnosti skóre výsledků hledání použijte záporné číslo. Např. -10 sníží relevantnost
skóre o 10 procent.

Navržení obsahu
Určité termíny hledání lze přidružit k sestavám či jiným objektům IBM® Cognos®. Když uživatel
zadá termín, který je v tomto seznamu, zobrazí se přidružený objekt IBM Cognos nad výsledky
vyhledávacího programu v části Navržené.
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Máte např. široce používanou sestavu nazvanou Total Revenue by Country. Rozhodnete se přidružit
tuto sestavu k termínu "revenue", takže vždy dojde k jejímu zobrazení jako navržený výsledek pro
tento termín hledání.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Hledání a na Navržené.
3. V části Termíny zaškrtněte políčko a zadejte jedno či více slov.
4. V části Typ vyberte požadovanou metodu shody:
●

Všechna slova zajistí shodu, jsou-li nalezena všechna slova v libovolném pořadí.

●

Fráze zajistí shodu, jsou-li nalezena všechna slova společně v daném pořadí.

●

Přesná fráze zajistí shodu, jsou-li nalezena všechna slova společně v daném pořadí a bez
jakýchkoli dalších slov.

5. V části Umístění zadejte vyhledávací cestu nebo ID objektu IBM Cognos, který chcete přidružit
k termínu hledání. Chcete-li získat vyhledávací cesta nebo ID, klepněte na tlačítko Nastavit
vlastnosti objektu a na Zobrazit vyhledávací cestu, ID a odkaz URL.
Poznámka: Vyhledávací cesty se liší podle jazyků, ID nikoli.
6. Klepněte na Uložit.

Integrace s jiným vyhledávacím programem
Prohledání indexu lze integrovat s jinými vyhledávacími programy a načítat výsledky hledání z
jiných zdrojů podnikových dat než IBM® Cognos® Business Intelligence nebo z webu. Určíte-li další
vyhledávací program, jeho výsledky hledání se zobrazí v samostatném podokně po pravé straně
výsledků prohledání indexu.
Prohledání indexu lze integrovat s těmito programy:
●

IBM OmniFindTM Enterprise Edition
Ověřte, že potřebné soubory .jar byly zkopírovány do prostředí IBM Cognos BI. Další informace
viz téma přidání funkčnosti hledání produktu IBM OmniFind Enterprise Edition v příručce
Installation and Configuration Guide.

●

IBM OmniFind Yahoo! Edition

●

Google Search Appliance

●

jakákoli webový vyhledávací služba, která akceptuje dotazy REST a vrací výsledky ve tvaru
XML (typicky ve formátu RSS či Atom; prohledání indexu obsahuje seznamy stylů pro oba)

●

IBM Lotus® Connections
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Chcete-li úspěšně rozšířit vyhledávání tak, aby zahrnovalo obsah Lotus Connections, je třeba
nastavit index vyhledávání Lotus Connections a nakonfigurovat jej pro vaše prostředí.
Pravděpodobně budete muset v Lotus Connections povolit indexované vyhledávání. Informace
o správě vyhledávání Lotus Connections naleznete v dokumentaci k Lotus Connections (http:
//publib.boulder.ibm.com/infocenter/ltscnnct/v2r0/index.jsp?topic=/com.ibm.connections.25.
help/c_admin_homepage_search.html).

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Hledání a na Související.
3. V poli Související hledání klepněte na vyhledávací program, který chcete použít.

Možnost Vlastnosti
IBM
Omni
Find
Enterprise
Edition

Název hostitele je název serveru, který hostuje IBM OmniFind Enterprise Edition.
Port je číslo portu, který IBM OmniFind Enterprise Edition používá na hostitelském
počítači.
ID kolekce je název určité kolekce (kolekce je nazvaná dílčí sada indexu, např.
human_resources). Je-li prázdné, používá se celý index.
Název aplikace je pojmenovaná vyhledávací aplikace k použití.
Heslo aplikace je heslo pojmenované vyhledávací aplikace.
Časový limit je maximální počet sekund, po který bude prohledání indexu čekat na
vrácení výsledků hledání. Výchozí nastavení je 120 sekund.
Uživatelské jméno je uživatelské jméno pro přihlášení k aplikaci IBM OmniFind
Enterprise Edition.
Heslo je heslo pro přihlášení k aplikaci IBM OmniFind Enterprise Edition.

IBM
Omni
Find
Yahoo!
Edition

Název hostitele je název serveru, který hostuje IBM OmniFind Yahoo! Edition.
Port je číslo portu, který IBM OmniFind Yahoo! Edition používá na hostitelském
počítači.
ID kolekce je název určité kolekce (kolekce je nazvaná dílčí sada indexu, např.
human_resources). Je-li prázdné, používá se celý index.
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Možnost Vlastnosti
IBM
Protokol je HTTP nebo HTTPS.
Lotus
Název hostitele je název serveru, který hostuje IBM Lotus Connections.
Connections
Port je číslo portu používaného serverem, který hostuje IBM Lotus Connections.
Výchozí nastavení je 80.
Domovská stránka je odkaz URL domovské stránky IBM Lotus Connections.
Objekty IBM Lotus Connections, které lze zahrnout do hledání, jsou: Profily,
Komunity, Blogy, Záložky, Aktivity, Soubory a Wiki.
Hledat v obsahu PUBLIC určuje, že hledání zahrnuje pouze veřejný obsah a nikoli
soukromý obsah.
Hledat v obsahu PUBLIC a PRIVATE určuje, že hledání zahrnuje veřejný i soukromý
obsah.
Poznámka: Soukromé výsledky jsou pro uživatele provádějícího hledání, nikoli
administrátora konfigurujícího hledání.
Google Název hostitele je název serveru Google Search Appliance.
Search
Port je číslo portu, který Google Search Appliance používá.
Appliance
ID kolekce je název určité kolekce (kolekce je nazvaná dílčí sada indexu, např.
human_resources). Je-li prázdné, používá se celý index.
Začátek je stránka Začátek, která slouží ke změně barev, písem a vzhledu výsledků
hledání. Výchozí je default_frontend.
Ostatní Odkaz URL služby Atom je odkaz URL této vyhledávací služby. Např. http://news.
google.com/news?output=atom&q=cognos
Odkaz URL seznamu stylů je odkaz URL seznamu stylů pro aplikování na výsledky
hledání. Pro vyhledávací programy na bázi Atom a RSS jsou k dispozici následující
výchozí seznamy stylů:
●

umístění_instalace\configuration\gosearch_atom.xslt

●

umístění_instalace\configuration\gosearch_rss.xslt

Požadovaný seznam stylů zkopírujte na webový server přístupný pro IBM Cognos
BI. Například
http://localhost/gosearch_atom.xslt

4. Klepněte na Uložit.
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Publikování obsahu na podnikový vyhledávací program
Chcete-li zpřístupnit obsah IBM® Cognos® Business Intelligence podnikovému vyhledávacímu
programu, jako je Google Search Appliance, musíte vytvořit a publikovat karty prohledání indexu.
Podnikový vyhledávací program indexuje karty stejným způsobem jako indexuje jiný obsah, aby
obsah Cognos zpřístupnil pro vyhledávání. Když uživatel spustí podnikové hledání, výsledky mohou
zahrnovat obsah Cognos.
Instalace prohledání indexu IBM Cognos obsahuje nástroj pro příkazový řádek, jehož spuštěním
lze vytvořit karty prohledání indexu IBM Cognos. Před spuštěním tohoto nástroje musíte vytvořit
a spustit úlohu aktualizace indexu v portálu IBM Cognos Connection. Informace o způsobu indexace
obsahu podnikovým vyhledávacím programem viz dokumentace tohoto podnikového vyhledávacího
programu.
Karty prohledání indexu IBM Cognos nejsou potřeba pro integraci s OneBox.

Hlediska zabezpečení
Když je spuštěno fulltextové hledání z portálu IBM Cognos Connection či jednoho ze studií IBM
Cognos, sada výsledků je filtrována na základě přístupových oprávnění uživatele. Sada výsledků
zobrazí pouze položky, k nimž má uživatel oprávnění přístupu. Nicméně když uživatel spustí hledání
z podnikového vyhledávacího programu třetí strany, sada výsledků může zobrazit určitý obsah
Cognos, jako jsou názvy sestav a popisy, které by uživatel neviděl v případě hledání na portálu IBM
Cognos. Je tomu tak proto, protože karty prohledání indexu a podnikový vyhledávací program
jsou vně rámce zabezpečení IBM Cognos. Zabezpečení IBM Cognos je aplikováno, když uživatel
zkusí otevřít položku ze sady výsledků hledání.
Při tvorbě karet prohledání indexu můžete řídit zabezpečení pro obsah Cognos pomocí jedné nebo
více následujících technik:
●

Omezení počtu karet.
Při tvorbě karet použijte ověřovací údaje, které poskytují přístup pouze k veřejnému obsahu.
Tím se vytvoří karty, které reprezentují dílčí sadu položek odkazovaných v indexu. Když uživatel
spustí podnikové hledání, v sadě výsledků se může zobrazit pouze veřejný obsah Cognos.

●

Vytvoření různých sad karet.
Spusťte nástroj, který vytvoří karty více než jednou pomocí různých ověřovacích údajů. Při
každém spuštění nástroje vytvoříte novou sadu karet odkazující na obsah, k němuž má
uživatelský profil přístup. Používáte-li tuto techniku, musíte také spravovat kolekce a zabezpečení
pomocí nástrojů administrace podnikového vyhledávacího programu.

●

Správa kolekcí a zabezpečení pomocí nástrojů administrace podnikového vyhledávacího
programu.
Podnikový vyhledávací program poskytuje možnosti pro řízení možné sady výsledků pro různé
uživatele. Toho se zpravidla dosahuje definováním obsahu různých kolekcí. Definice kolekce
může zahrnovat umístění obsahu, jako jsou webové servery, nebo určitý obsah, jako jsou karty
prohledání indexu. Pomocí těchto možností zřejmě nebudete moci duplikovat nastavení
zabezpečení IBM Cognos. Pro zajištění, že je dosaženo očekávané zabezpečení, je třeba výsledky
hledání otestovat.
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Pro odkrytí obsahu IBM Cognos podnikovému vyhledávacímu programu slouží tyto soubory a
složky.

Cesta a název souboru

Popis

umístění_instalace\bin\card\card.txt

Tento textový soubor obsahuje informace o
procesu použitém k tvorbě karet prohledání
indexu a parametry, které lze změnit pro dané
prostředí.

umístění_instalace\bin\card\card.bat (Windows)

Tento dávkový soubor lze spustit z příkazového
řádku k vytvoření karet. Není-li v IBM Cognos
BI aktivován anonymní přístup, musíte zadat
prostor jmen, uživatelské ID a heslo pro spuštění
souboru. Další informace viz příručka Installation
and Configuration Guide.

umístění_instalace/bin/card/card.sh (UNIX)

umístění_instalace\bin\card\card.xml

Před spuštěním card.bat upravte parametry v
tomto souboru k určení detailů o daném
prostředí. Výchozí nastavení jsou vhodná pro
instalaci testu koncepce, kde jsou všechny
komponenty IBM Cognos nainstalovány na
stejném počítači.

umístění_instalace\indexes\card

Tato složka je výchozím umístěním výstupu pro
karty generované souborem card.bat.

Postup pro Windows
1. Před vytvořením karet prohledání indexu nastavte rozšířené nastavení služby Index Data Service
CSN.StoreXML na hodnotu true.
Informace o tom, kde lze nastavit parametr CSN.StoreXML, naleznete v části "Změna parametrů
služby dat indexu" (str. 510).
Existující obsah bude třeba přeindexovat, pokud jej chcete uložit jako dokumenty XML.
2. Otevřete soubor card.xml v textovém nebo XML-editoru.
3. Upravte parametry pro určení umístění komponent IBM Cognos a ke změně dalších výchozích
nastavení procesu.
4. Otevřete okno příkazového řádku a přejděte do umístění \bin\card v instalaci IBM Cognos BI.
5. Spusťte card.bat.
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Dojde k vytvoření karet prohledání indexu, standardně v umístění_instalace\indexes\card. Ověřte,
že podnikový vyhledávací program má přístup ke kartám pro indexování. Pro zahrnutí změn v
obsahu Cognos musíte karty vygenerovat znovu.

Postup pro UNIX
1. Před vytvořením karet prohledání indexu nastavte rozšířené nastavení služby Index Data Service
CSN.StoreXML na hodnotu true.
Informace o tom, kde lze nastavit parametr CSN.StoreXML, naleznete v části "Změna parametrů
služby dat indexu" (str. 510).
Existující obsah bude třeba přeindexovat, pokud jej chcete uložit jako dokumenty XML.
2. Otevřete soubor card.xml v textovém nebo XML-editoru.
3. Upravte parametry pro určení umístění komponent IBM Cognos a ke změně dalších výchozích
nastavení procesu.
4. Přejděte do umístění \bin\card v instalaci IBM Cognos.
5. Spusťte card.sh.
Dojde k vytvoření karet prohledání indexu, standardně v umístění_instalace/indexes/card. Ověřte,
že podnikový vyhledávací program má přístup ke kartám pro indexování. Pro zahrnutí změn v
obsahu IBM Cognos musíte karty vygenerovat znovu.

Zahrnutí informací o řízení přístupu v indexu
Služba aktualizace indexu může načíst seznam řízení přístupu z Content Manager během indexování.
Tato možnost spotřebovává další prostředky, ale je standardně zapnuta, protože urychluje hledání.
IBM® Lotus® Connections nepodporuje při vyhledávání použití seznamů řízení přístupu IBM
Cognos®. To má vliv na výsledky hledání. Uživatel, který například má přístup k panelu dashboard,
může nechat tento panel vrátit ve výsledcích hledání. Existuje-li však související soukromá aktivita,
nebudou moci ji zobrazit v prostředí IBM Cognos nebo Lotus Connections.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Index a na Obecné.
3. V části Zabezpečení zkontrolujte tato nastavení:

Příručka administrace a zabezpečení 507

Kapitola 30: Správa prohledání indexu

Nastavení

Popis

Seznam řízení
Určuje, zda je během indexování načten z Content Manager seznam řízení
přístupu k indexu přístupu pro každý objekt. Při výběru je použita interní kontrola
zabezpečení. Při zrušení výběru je použita kontrola zabezpečení Content
Manager. Další informace viz příručka Installation and Configuration
Guide.
Seznam řízení přístupu k indexu musíte také vybrat v Hledání, Obecné a
v Úložiště, Obecné. Pokud se všechna tři nastavení neshodují, je použita
kontrola zabezpečení Content Manager.
Standardně jsou vybrána všechna tři nastavení Seznam řízení přístupu k
indexu.
Určuje, zda je seznam řízení přístupu k indexu aktualizován, když je spuštěn
přírůstkový index.

Aktualizovat
zásady

Toto nastavení je standardně vybráno.

4. Klepněte na Uložit.
Tyto změny se uplatní během další aktualizace indexu.

Zabezpečení výsledků hledání
Výsledky hledání a upřesnění lze ověřit pro zajištění, že k nim má přístup aktuální uživatel.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Úložiště a na Obecné.
3. V části Zabezpečení zkontrolujte tato nastavení:

Nastavení

Popis

Zabezpečit
výsledky
hledání

Při výběru jsou všechny výsledky hledání ověřeny v reálném času u
poskytovatele služby k zajištění, aby seznam výsledků byl přístupný
aktuálnímu uživateli. Při zrušení výběru není ověření výsledků provedeno.
Poznámka: Platnost a ověření jsou vždy prováděny při přístupu k položce v
seznamu výsledků. Tato možnost zabezpečení kontroluje, zda je položka
zobrazena či nikoli.
Toto nastavení je standardně vybráno.
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Nastavení

Popis

Seznam řízení
přístupu k
indexu

Určuje, zda je během vyhledávání použit pro zabezpečení výsledků indexovaný
seznam řízení přístupu pro každý objekt.
Toto nastavení není standardně vybráno.

Sběr statistik o indexu
O indexu lze sbírat statistiky.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Prohledání indexu klepněte na Index a na Obecné.
3. V části Indexovací statistiky zkontrolujte tato nastavení:

Nastavení Popis
Aktivovat

Určuje, zda je aktivován sběr statistik indexu. Ke statistikám patří celkový počet
indexovaných objektů, počet objektů podle typu, počet sebraných datových
hodnot a počet indexovaných kategorií. Zároveň jsou zahrnuty informace o
všech běžících podprocesech. Statistiky jsou uloženy v souborech XML a HTML
ve složce protokolů. Tyto soubory jsou během indexování neustále aktualizovány.
Toto nastavení je standardně vybráno.

4. Klepněte na Uložit.
Tyto změny se uplatní během další aktualizace indexu.

Nastavení rozšířeného parametru na řízení prostředků pro
aktualizaci indexu
Můžete nastavit parametr rozšířené konfigurace CSN.Indexing.Level tak, aby řídil procesor a využití
paměti úlohy indexování, čímž se zajistí správa dopadu úlohy indexování na dostupné prostředky.
Hodnota "high" určuje, že server je vyhrazen pro indexování a hledání IBM® Cognos®, kdežto
hodnota "low" určuje, že server spouští úlohy indexování na pozadí.
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Všeobecně lze poznamenat, že prostředky, které používá úloha indexování, závisí na počtu
dostupných procesorů na serveru.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Přejděte na stránku Prohledání indexu, Index, Rozšířené a pomocí následující tabulky nastavte
rozšířené parametry.

Parametr

Popis

CSN.Indexing.Level

Určuje dostupné prostředky pro hledání a indexování.
●

High - server je vyhrazen pro hledání a indexování IBM Cognos

●

Normal - ostatní aplikace koexistují s hledáním IBM Cognos na serveru

●

Low - hledání a indexování IBM Cognos je spuštěno na pozadí

●

Debug - slouží pro vývoj a odstraňování problémů

Změna parametrů služby dat indexu
Na stránce Prohledání indexu, Úložiště, Rozšířené jsou nastaveny následující vlastnosti služby dat
indexu.

Parametr

Popis

CSN.IndexLocation

Určuje umístění indexu vytvořeného službou dat indexu.
Výchozí hodnota je umístění_instalace\indexes\csn.

CSN.IndexNFSSupport

Určuje, zda je podporován souborový systém NFS (UNIX® Network File System).
Toto nastavení je potřeba při konfiguraci sdílení indexu nebo distribuci indexu
v systému UNIX NFS.
Výchozí hodnota je false.

CSN.StoreXML

Určuje, zda jsou uloženy dokumenty XML pro objekty a sady dat služby Content
Manager.
Výchozí hodnota je false.
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Pravidla indexování a hledání pro panely dashboard
Pokud prohledáváte obsah IBM® Cognos® BI nebo obsah IBM® Lotus® Connections, závisí pravidla
ohledně toho, zda jsou aktivity panelu dashboard uvedeny ve výsledcích hledání, na přístupových
oprávněních uživatele, který obsah indexoval, a na vašich přístupových oprávněních.
Pokud je obsah indexován, jsou zahrnuty všechny veřejné aktivity tak, aby mohly být při hledání
načteny. Aktivity vytvořené z panelů dashboard jsou ve výchozím nastavení soukromé, pokud nejsou
změněny na veřejné v Lotus Connections.
Pokud má uživatel indexující obsah přístup ke konkrétní soukromé aktivitě, bude tato aktivita
zahrnuta v indexu. Pokud hledáte výraz, který odpovídá soukromé aktivitě, získáte následující
výsledky:
●

Máte-li přístup k soukromé aktivitě v Lotus Connections, bude panel dashboard, k němuž je
aktivita připojena, uveden ve výsledcích hledání IBM Cognos. Aktivita je dále uvedena ve
výsledcích Lotus Connections za předpokladu, že váš správce systému aktivoval veřejné a
soukromé vyhledávání.

●

Nemáte-li přístup k soukromé aktivitě v Lotus Connections, bude panel dashboard, k němuž
je aktivita připojena, uveden ve výsledcích hledání IBM Cognos. Aktivita není uvedena ve
výsledcích Lotus Connections.

Pokud nemá uživatel indexující obsah přístup ke konkrétní soukromé aktivitě, bude tato aktivita
vyjmuta z indexu IBM Cognos BI. Pokud hledáte výraz, který odpovídá soukromé aktivitě, získáte
následující výsledky:
●

Máte-li přístup k soukromé aktivitě v Lotus Connections, nebude panel dashboard, k němuž
je aktivita připojena, uveden ve výsledcích hledání IBM Cognos. Aktivita je uvedena ve výsledcích
Lotus Connections za předpokladu, že váš správce systému aktivoval veřejné a soukromé
vyhledávání.

●

Nemáte-li přístup k soukromé aktivitě v Lotus Connections, nebude panel dashboard, k němuž
je aktivita připojena, uveden ve výsledcích hledání IBM Cognos. Aktivita není uvedena ve
výsledcích Lotus Connections.

V následující tabulce jsou zobrazena kritéria, která řídí, zda je nebo není aktivita zobrazena ve
výsledcích hledání Cognos pro uživatele panelu dashboard a uživatele, který spouští index.

Uživatel panelu dashboard vidí aktivitu. Uživatel panelu dashboard nevidí aktivitu.
Uživatel spouštějící Panel dashboard je uveden ve výsledcích
index vidí aktivitu. hledání.
Aktivita Lotus Connections je uvedena ve
výsledcích hledání.

Panel dashboard je uveden ve výsledcích
hledání.
Aktivita Lotus Connections není uvedena ve
výsledcích hledání.
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Uživatel panelu dashboard vidí aktivitu. Uživatel panelu dashboard nevidí aktivitu.
Uživatel spouštějící Panel dashboard není uveden ve výsledcích
index nevidí
hledání.
aktivitu.
Aktivita Lotus Connections je uvedena ve
výsledcích hledání.
Jedná se o nejběžnější scénář.
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Panel dashboard není uveden v aktivitě Lotus
Connections.
Aktivita Lotus Connections není uvedena ve
výsledcích hledání.

Kapitola 31: Přístup přechodem
Přístup přechodem pomáhá při tvorbě aplikací business intelligence, jejichž rozsah přesahuje jednu
sestavu. Aplikace s přechody jsou sítí propojených sestav, kterými mohou uživatelé procházet se
zachováním kontextu a fokusu za účelem průzkumu a analýzy informací.
Máte např. sestavu Analysis Studio ukazující výnosy a chcete mít možnost přechodu do sestavy
Report Studio, která ukazuje detaily plánovaných a skutečných výnosů. Další informace viz "Příklad
- Přechod mezi sestavami OLAP ve stejném balíku" (str. 525).
Další příklad je sestava Analysis Studio uvádějící 10 nejlepších propagačních akcí podle prodejce,
kde chcete mít možnost přechodu do sestavy Report Studio ukazující výnosy plánu propagačních
akcí. Další informace viz "Příklad - Přechod ze sestavy OLAP na sestavu DMR" (str. 528).
Přístup přechodem funguje formou předávání informací ze zdrojového do cílového objektu, obvykle
sestavy. Obsah předávaný ze zdrojové sestavy definujete tak, že necháte systém porovnat informace
z kontextu výběru zdrojové sestavy s obsahem cíle (dynamický přechod), nebo zadáním parametrů
v cíli (parametrizovaný přechod). Přístup přechodem definujete pro zdroj, a to buď na úrovni balíku
v IBM® Cognos® Connection (Spustit, Definice přechodů), nebo na úrovni sestavy (Report Studio).
V rámci balíku řídíte rozsah dat, pro která je v definici přechodu k dispozici přístup přechodem. V
rámci sestavy definujete přístup přechodem na položce sestavy.

Co byste měli vědět
Aby odkaz přechodu fungoval, je nutné znát následující:
●

jak vypadá nebo bude vypadat zdrojová sestava

●

jak vypadá nebo bude vypadat cílová sestava

●

zda uživatelé pracující s odkazem přechodu ve zdrojové sestavě mají odpovídající oprávnění k
prohlížení nebo spuštění cílové sestavy

●

jak souvisejí data v cílové a zdrojové sestavě
V závislosti na základních datech můžete vytvořit definici přechodu a nechat IBM
Cognos Business Intelligence porovnat data (dynamický přechod), nebo namapovat zdrojová
metadata na parametry definované v cílové sestavě nebo balíku (parametrizovaný přechod).

●

zda cílovou sestavu spustit, nebo otevřít
Cílem přístupu přechodem je obvykle uložená definice sestavy. Sestavu lze vytvořit v aplikaci
Report Studio, PowerPlay® Studio, Query Studio nebo Analysis Studio. Cílem přístupu
přechodem může být i balík obsahující krychli PowerCube, v takovém případě je vytvořeno
výchozí zobrazení PowerCube.

●

zda je cíl spuštěn, v jakém formátu má být spuštěn a s jakými filtry má být spuštěn
Pokud nechcete spustit cílovou sestavu na vyžádání, můžete místo toho odkázat na záložku v
uloženém výstupu.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Zdroje a cíle
V IBM Cognos BI existuje řada různých kombinací zdroje a cíle. Můžete např. provést přechod
●

mezi sestavami vytvořenými v různých balících a nad různými typy zdrojů dat (str. 521), může
se jednat například jak o analýzu krychlí, tak o detailní sestavu nad relačním zdrojem dat

●

z jedné stávající sestavy do jiné sestavy pomocí Report Studio(str. 534)

●

mezi sestavami IBM Cognos Viewer vytvořenými v Report Studio, Query Studio, PowerPlay®
Studio a Analysis Studio

●

z krychlí Series 7 PowerPlay Web do sestav IBM Cognos BI(str. 537)

●

z Metric Studio do dalších sestav IBM Cognos BI předáním parametrů pomocí odkazů URL.
Další informace viz Uživatelská příručka Metric Studio.

Porozumění konceptům přechodu
Před nastavením přístupu přechodem musíte porozumět klíčovým konceptům týkajícím se přechodu.
Znalost těchto konceptů vám pomůže předejít chybám a umožní uživatelům sestav provádět přechody
co nejefektivněji.

Cesty přechodů
Cestu přechodu lze vytvořit ve zdrojové sestavě v Report Studio nebo možností Definice přechodů
v IBM® Cognos® Connection. Cesta přechodu je definicí cesty, která je použita při přesunu z jedné
sestavy do jiné, včetně informace o způsobu předávání hodnot dat mezi sestavami.
Pomocí Definic přechodů můžete v IBM Cognos Connection vytvořit cestu přechodu z libovolné
sestavy v balíku do jakékoli cílové sestavy v libovolném jiném balíku. Tento typ definice přechodu
je uložen ve zdrojovém balíku. Uživatelé jakékoli sestavy v balíku mohou použít definici přechodu
k přecházení mezi libovolnou kombinací sestav Analysis Studio, Query Studio, PowerPlay® Studio
a IBM Cognos Viewer v jakémkoli balíku.
U jakékoli cílové sestavy, která obsahuje parametry, byste měli v cestě přechodu namapovat cílové
parametry na správná metadata. Tak bude zajištěno předání hodnot ze zdrojové sestavy správným
hodnotám parametrů a správné filtrování cílové sestavy. Pokud parametry nenamapujete, uživatelé
mohou být při spuštění cílové sestavy vyzváni k zadání hodnot.
Cesta přechodu založeného na sestavě odkazuje na cestu vytvořenou a uloženou ve zdrojové sestavě
Report Studio. Tento typ cesty přechodu je rovněž nazýván přechodem autorské tvorby. Cesta je
přiřazena ke konkrétnímu sloupci dat, grafu nebo kontingenční tabulce ve zdrojové sestavě a je k
dispozici pouze tehdy, pokud uživatelé vyberou danou oblast sestavy. Pokud je k dispozici vytvořená
definice přechodu, zobrazí se ve zdrojové sestavě při jejím spuštění hypertextový odkaz.
Přechod na základě sestavy je omezen na zdrojové sestavy Report Studio a jakékoli cílové sestavy.
Použijte tento typ přístupu přechodem, chcete-li předat hodnoty datových položek nebo parametrické
výsledky v rámci zdrojové sestavy cílové sestavě, předat výsledky výrazu sestavy cílové sestavě nebo
použít odkaz URL jako součást definice přechodu.
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Kontexty výběru
Kontext výběru představuje strukturu hodnot vybraných uživatelem ve zdroji. V Analysis Studio
tato struktura zahrnuje oblast kontextu. Když je použita definice přechodu obsažená v balíku,
kontext výběru je využit jako zdroj hodnot pro mapované parametry (parametrizovaný přechod)
nebo také k mapování odpovídajících datových položek a hodnot.
Odkazy přechodu mohou být definovány i tak, aby došlo k otevření cílového objektu v místě
určeném záložkou. Obsah takové záložky lze rovněž určit kontextem výběru.
Přístup přechodem lze provést takřka mezi všemi kombinacemi aplikací Studio v IBM®
Cognos® Business Intelligence. Každé studio bylo optimalizováno s ohledem na cíle a dovednosti
uživatelů, v některých případech také s ohledem na typ zdroje dat, pro které je navrženo. Tudíž
možná budete muset při provádění přechodů mezi objekty vytvořenými v různých studiích zohlednit,
jak různá studia pracují s kontextem výběru a nakolik jsou zdroje dat souhlasné. Během testování
nebo ladění můžete vidět, jak jsou zdrojové hodnoty mapovány do různých kontextů pomocí asistenta
přechodu.

Přecházení do různých formátů sestav
Nastavení v definici přechodu určují, jak uživatelé vidí výsledky sestavy. Uživatelé mohou zobrazit
sestavy např. v IBM® Cognos® Viewer jako webovou stránku HTML, nebo je mohou otevřít v
aplikaci Query Studio, PowerPlay® Studio či Analysis Studio. Pokud uživatelé mají PowerPlay
Studio, mohou také vidět výchozí zobrazení PowerCube.
Sestavy lze otevírat buď jako stránky ve formátu HTML, nebo ve formátu PDF, XML, CSV či
tabulkovém softwaru Microsoft® Excel. Při definování cesty procházení lze zvolit výstupní formát.
To může být užitečné, pokud očekáváte, že cílová sestava bude použita jinak než k prohlížení online. Pokud bude sestava vytištěna, zvolte jako výstup formát PDF; pokud bude exportována do
aplikace Excel k dalšímu zpracování, zvolte Excel nebo CSV, a tak dále.
Definujete-li cestu přechodem k sestavě, která je vytvořena v Analysis Studio, PowerPlay Studio
nebo Query Studio, spotřebitelé mohou tuto sestavu otevřít ve své aplikaci Studio místo otevření
v IBM Cognos Viewer. Tato možnost je užitečná, pokud předpokládáte, že uživatel použije cílovou
sestavu přechodu jako výchozí bod relace dotazu nebo analýzy, aby zjistil více informací.
Pokud např. určitá aplikace obsahuje sestavu ve stylu panelu dashboard s daty vysoké úrovně,
můžete definovat odkaz přechodu na Analysis Studio a prozkoumat položky, které vás zajímají. Ze
zobrazení v Analysis Studio lze poté provést přechod do sestavy ve formátu PDF připravené k
vytištění.
Poznámka: Report Studio nezobrazuje datové výsledky.

Přecházení mezi balíky
Můžete nastavit přístup přechodem mezi různými balíky. Dva propojené balíky mohou být založeny
na různých typech zdrojů dat, ale existují určitá omezení.
V následující tabulce jsou uvedena mapování zdrojů dat, která podporují přístup přechodem.
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Zdrojový zdroj dat

Cílový zdroj dat

OLAP

OLAP
Poznámka: Přechod z OLAP do OLAP je podporován pouze tehdy, je-li typ
zdroje dat shodný, např. ze SSAS do SSAS.

OLAP

Dimenzionálně modelovaná relační data

OLAP

Relační data
Poznámka: Další informace viz "Obchodní klíče" (str. 519).

Dimenzionálně modelovaná relační Dimenzionálně modelovaná relační data
data
Dimenzionálně modelovaná relační Relační data
data
Relační data

Relační data

Odkazy na záložky
Při provádění přechodů jsou předávané hodnoty zpravidla, ovšem ne vždy, použity k filtrování
sestavy. IBM® Cognos® Business Intelligence podporuje záložky v rámci sestav uložených jako PDF
nebo HTML, takže uživatelé mohou v sestavě přejít na odpovídající část na základě parametru
odkazu URL. Máte například rozsáhlou sestavu se stavem zásob, jejíž spouštění je s ohledem na
prostředky naplánováno jednou denně nebo týdně mimo pracovní dobu. Uživatelé mohou chtít
tuto sestavu zobrazit jako cíl, protože obsahuje podrobné informace, ale vy chcete, aby si prohlédli
uložený výstup, nikoli aby tuto velkou sestavu spouštěli. Pomocí této volby z nabídky akcí a nastavení
záložky mohou uživatelé provést přechod z jiného zdrojového umístění založeného na produktech
otevřít uloženou sestavu na stránce, která zobrazuje produkt, na který se chtějí zaměřit.
Když je záložka ve zdrojové sestavě použita v definici přechodu, poskytuje hodnotu pro parametr
odkazu URL. Pokud uživatelé sestavy provedou přechod za použití této definice, uvidí odpovídající
část cílové sestavy.
Odkazy na záložky lze použít pouze u sestav, které již byly spuštěny, jejichž výstup je ve formátu
PDF nebo HTML a které obsahují objekty záložky.

Členy a hodnoty
Dimenzionálně modelovaná data, uložená v krychlích nebo uložená jako dimenzionálně modelovaná
relační (DMR) data, organizují data do dimenzí. Tyto dimenze obsahují hierarchie. Hierarchie
obsahují úrovně. A úrovně obsahují členy.
Příkladem dimenze jsou Umístění. Dimenze Umístění může obsahovat dvě hierarchie: Umístění dle
organizační struktury a Umístění dle zeměpisné polohy. Obě tyto hierarchie mohou obsahovat
úrovně jako Země a Město.
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Členy jsou instancemi v úrovni. Například New York a Londýn jsou členy úrovně Město. Člen má
řadu vlastností, například Obyvatelstvo, Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka. Interně je člen
identifikován dle jedinečného názvu členu (MUN) (str. 517). Metoda, jakou je člen MUN odvozen,
závisí na dodavateli krychle.
Relační datové modely jsou tvořeny datovými předměty, například Zaměstnanci, kteří sestávají z
datových položek, jako je např. Jméno nebo Klapka. Tyto datové položky mají hodnoty, například
Jan Novák.
V IBM® Cognos® Business Intelligence jsou k dispozici tyto metody přecházení:
●

Z dimenzionálního (člena) na dimenzionálního (člena)

●

Z dimenzionálního (člena) na relační (hodnotu datové položky)

●

Z relační (hodnoty datové položky) na relační (hodnotu datové položky)

Pokud je cílový parametr člen, zdroj musí být rovněž člen. Zdroj i cíl by obvykle měl být ze souhlasné
dimenze (str. 518). Ovšem pokud data tuto možnost podporují, můžete definovat mapování i pomocí
jiných vlastností položky zdrojových metadat.
Pokud je cílový parametr hodnota, zdroj může být buď hodnota, nebo člen. Pokud je zdroj
dimenzionální člen, musíte zajistit, aby byla úroveň nebo dimenze v definici přechodu správně
mapována na cílovou datovou položku. Obchodní klíč, ze kterého člen pochází, by se obvykle měl
shodovat s cílovou hodnotou v relačních datech, kterou je nejčastěji obchodní klíč (str. 519). Ovšem
pokud data tuto možnost podporují, můžete také definovat mapování z popisku položky zdrojových
metadat.

Jedinečné názvy členů
Jedinečný název členu (MUN) je jedinečným identifikátorem členu v sestavách IBM® Cognos®. Je
uložen ve specifikaci sestavy, když je člen odkazován přímo v sestavě. Název MUN je používán v
přechodech mezi zdroji dat OLAP. Klíče členu v názvu MUN pro různé zdroje dat OLAP musejí
být shodné.
Název MUN slouží k nalezení členu ve zdroji dat, což je obdoba způsobu využití obchodních klíčů
při vyhledávání záznamů v tabulce. Když například vytvoříte dimenzi OLAP Produkty, použijete
sloupec databáze Produktová řada jako popisek pro členy v úrovni Produktová řada. Ale obchodní
klíč Kód produktové řady z tabulky databáze použijete k tomu, abyste zajistili, že všechny Produktové
řady jsou v dané úrovni jedinečné. Zdrojová hodnota, kterou jste použili při vytváření členů, je
použita v kombinaci s názvem zdroje dat, hierarchií a informacemi o úrovni v jedinečném názvu
členu.
Pokud se název MUN změní, členy, které jsou přímo odkazovány ve výrazech, filtrech nebo sestavách,
již nebudou nalezeny. Změny názvu MUN mohou souviset s jinými změnami. Například změna
struktury hierarchie a úrovně může změnit jedinečný název úrovně, změny hodnot obchodního klíče
mohou změnit cestu klíče členu. Mezi další faktory, které mohou ovlivnit název MUN, patří změny
aplikace ve fázi navrhování nebo v průběhu času, kódy kategorií IBM Cognos PowerCube, které
jsou nepředvídatelně jedinečné, produkční prostředí, které má více členů než testovací prostředí,
nebo odebrání členu ze zdroje dat.
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Abyste předešli možným problémům, doporučujeme při vytváření zdrojů dat OLAP následující
nejlepší postupy:
●

Používejte pro klíče členu jedinečné kódy a klíče v rámci dimenze.

●

V případech, kdy může být nutné provést přechod mezi aplikacemi, definujte OLAP a relační
balíky za použití jedinečných souhlasných hodnot pro zdrojové hodnoty (obchodní klíče) v
rámci podobných dimenzí nebo hodnot dat.

●

Zajistěte, aby obchodní klíče a struktura metadat dimenze byly v produkčním i testovacím
prostředí shodné.

●

Neměňte obchodní klíče ve Framework Manager v produkčním prostředí.

●

Před sestavením krychle vyřešte nejedinečné klíče v dimenzi ve zdroji dat.
Před sestavením PowerCube ověřte, že v žádné úrovni dimenze neexistují duplicitní zdrojové
hodnoty. Nedoporučujeme používat v kódech kategorií znak vlnovky (~).
Další informace viz část o jedinečnosti v IBM Cognos Series 7 Step-by-Step Transformer.

Informace o krychlích PowerCube migrovaných z IBM Cognos Series 7 viz příručka IBM Cognos
PowerPlay®Migration and Administration Guide nebo příručka Migration Assistant User Guide.

Souhlasné dimenze
Pokud pracujete s více než jedním zdrojem dimenzionálních dat, možná zjistíte, že některé dimenze
jsou strukturovány stejně, zatímco jiné nikoli. Důvodem odlišného strukturování dimenzí je
skutečnost, že zdroje dat mohou sloužit různým účelům.
Například dimenze Zákazník se zobrazí v datovém úložišti Výnosy, ovšem nikoli v datovém úložišti
Stav zásob. Ale dimenze Produkty a Čas jsou obsaženy v obou datových úložištích.
Dimenze, které jsou obsaženy ve větším počtu datových úložišť, jsou souhlasné, pokud je jejich
struktura shodná ve všech následujících bodech:
●

názvy hierarchií

●

názvy úrovní

●

pořadí úrovní

●

interní klíče

Přechody lze provádět mezi různými úložišti dimenzionálních dat pouze tehdy, když jsou dimenze
souhlasné a když mají úložiště dimenzionálních dat stejný typ dodavatele, např. IBM® Cognos®
PowerCube, jako zdroj i cíl. Například ve dvou datových úložištích pro Výnosy a Stav zásob, která
obsahují dimenze Produkty a Čas, je možné definovat dimenze Produkty a Čas pro obě datová
úložiště odlišně. Ovšem aby fungoval přechod mezi dimenzemi Produkty a Čas, jejich struktura
musí být v obou datových úložištích shodná.
Pokud si nejste jisti, zda jsou dimenze souhlasné, měli byste s pomocí datového modeláře provést
kontrolu a zajistit tak, že přechod přinese smysluplné výsledky.
IBM Cognos Business Intelligence nepodporuje souhlasné dimenze generované aplikací Framework
Manager pro zdroje dat SAP BW.
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Dimenzionálně modelované relační zdroje dat
Ověřte, že každá úroveň obsahuje obchodní klíč, který má hodnoty, jež odpovídají PowerCube
nebo jiným DMR modelům. Rovněž se ujistěte, že je nastavena vlastnost Kořenový obchodní klíč,
která používá obchodní klíč první úrovně v hierarchii. Tak je zajištěna existence souhlasný
jedinečného názvu členu při pokusu o provedení přechodu pomocí členů z této dimenze.

Obchodní klíče
Když je definován přístup přechodem z členu do relační hodnoty, je při výchozím nastavení předán
obchodní klíč členu. To znamená, že relační cílový parametr musí být nastaven pomocí datové
položky se shodnou hodnotou, což je nejčastěji datová položka obchodního klíče. Můžete rovněž
zvolit předání popisku položky zdrojových metadat.
Například zaměstnanci jsou obvykle jedinečně identifikováni pomocí čísla zaměstnance, nikoli
pomocí jména, protože jméno nemusí být vždy jedinečné. Při přechodu z dimenzionálního členu
do relační datové položky je poskytnutou hodnotou obchodní klíč. Proto musí být parametr v cílové
sestavě definován tak, aby přijímal hodnotu obchodního klíče. Přesná logika použitá k definici
určené hodnoty obchodního klíče závisí na dodavateli krychle. Pro krychle IBM® Cognos® PowerCube
je hodnotou obchodního klíče vlastnost Zdroj definovaná pro danou úroveň v IBM® Cognos®
Transformer. Krychle PowerCube IBM Cognos Series 7 Transformer předají zdrojovou hodnotu,
pokud byl před sestavením krychle aktivován příznak přechodu. Jinak bude použit kód kategorie.
V Report Studio lze určit, který členský obchodní klíč používá výraz, jako je roleValue('_
businessKey',[Camping Equipment]). Tento výraz rozlišuje velká a malá písmena.

Vícedílné obchodní klíče SSAS 2005 nejsou při operacích přechodu podporovány.
Tip: Spustí-li jiní uživatelé vaši sestavu s přechodem, zřejmě nebudete chtít, aby byli vyzváni k
zadání obchodního klíče. V Report Studio můžete vytvořit stránku výzvy s textem, který uživatelé
znají a který filtruje obchodní klíč. Pokud je ve výzvě použita datová položka, modelář Framework
Manager může rovněž nastavit možnost Zobrazit odkaz na položku vlastnosti Informace výzvy pro
použití obchodního klíče.

Rozsah
Rozsah je specifický pro definice přechodů vytvořené pomocí Definic přechodů v IBM Cognos
Connection (definice přechodů obsažené v balíku). Stanovený rozsah definuje, kdy je cílová sestava
zobrazena uživatelům, a to na základě položek, které mají ve zdrojové sestavě.
Obvykle je rozsah cesty přechodu definován tak, aby se shodoval s parametrem, který je předáván.
Pokud např. cílová sestava obsahuje seznam zaměstnanců, zpravidla budete chtít zobrazit sestavu
jako dostupnou možnost pro přechod pouze tehdy, když uživatel prohlíží jména zaměstnanců ve
zdrojové sestavě. Jestliže jména zaměstnanců ve zdrojové sestavě nejsou a v definici přechodu byl
u jména zaměstnance nastaven rozsah, sestava se zaměstnanci nebude v seznamu dostupných cílových
sestav přechodu na stránce Jít na uvedena. Rozsah můžete nastavit pro ukazatel nebo pro položku
v sestavě.
Při přístupu přechodem založeným na sestavě, kde je cesta přechodu přiřazena ke konkrétnímu
sloupci sestavy, slouží jako rozsah tento sloupec.
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Mapované parametry
Cíle přechodů mohou obsahovat existující parametry, nebo se můžete rozhodnout parametry do
cíle přidat, abyste měli větší kontrolu nad odkazem přechodu. Obvykle mapujete všechny parametry
v cíli přechodu na položky ze zdroje.
Když mapujete zdrojové položky, které jsou členy OLAP nebo DMR, na cílové parametry, můžete
vybrat ze sady příbuzných vlastností členu, abyste splnili požadavky cílového parametru. V případě
dimenzionálního cíle používá položka dimenzionálního zdroje při výchozím nastavení jedinečný
název členu. V případě relačního cíle používá položka dimenzionálního zdroje při výchozím nastavení
obchodní klíč.
Můžete například změnit vlastnost členu zdroje, která se používá k mapování, na popisek členu
namísto obchodního klíče, abyste dosáhli shody s parametrem v relačním cíli. V případě
dimenzionálního cíle můžete definovat parametr, který přijímá konkrétní vlastnost (například
obchodní klíč nebo jedinečný název nadřízené položky), a poté předat odpovídající vlastnost zdroje,
abyste splnili požadavky daného cíle.
Vezměte na vědomí, že když definujete přechod mezi nesouhlasnými dimenzemi, měli byste jej
pečlivě otestovat, abyste měli jistotu, že se výsledek bude chovat dle předpokladů.
Pokud mapování parametrů nezadáte, budete při výchozím nastavení při použití odkazu přechodu
vyzváni k zadání všech parametrů potřebných v cíli. Chcete-li toto chování přizpůsobit, použijte
nastavení zobrazení stránek výzev.
Je-li akce nastavena na Spustit s použitím dynamického filtrování a názvy z kontextu ve zdrojové
sestavě se shodují s názvy položek v cíli, je použito dodatečné filtrování. Tuto akci použijte také
tehdy, když nejsou v cíli definovány žádné parametry.
Pokud nejsou parametry mapovány správně, může se stát, že obdržíte prázdnou sestavu, chybné
výsledky nebo chybovou zprávu.
Pokud jsou zdroj a cíl z různých balíků, nemohou obsahovat shodné názvy parametrů, a to ani v
případě, že je datová struktura souhlasná. Pokud jsou zdroj i cíl ze stejného balíku, neplatí žádné
omezení.
Máte-li nezbytná oprávnění, můžete použít asistenta přechodu, abyste zjistili, jaké zdrojové parametry
jsou předávány a jaké cílové parametry jsou mapovány pro příslušný odkaz přechodu.
Chcete-li, aby přechod vygeneroval filtr pomocí obchodního klíče členu místo výchozího popisku
členu, můžete změnit chování filtru dynamického přechodu. Další informace viz Příručka administrace
a zabezpečení IBM® Cognos®, část Změna chování filtru přechodu.

Přecházení na kalendářní data mezi krychlemi PowerCube a relačními balíky
Při provádění přechodů z OLAP do relačních balíků je obvykle nutné, aby byl parametr cílové
sestavy nastaven pomocí obchodního klíče v relačních datech. Ovšem tato metoda nefunguje příliš
dobře s kalendářními daty. Zdroje dat OLAP standardně zobrazují kalendářní data jako členy,
například 1. čtvrtletí 2006, zatímco relační zdroje dat je zobrazují jako rozsahy, například od 1.
ledna 2006 do 31. března 2006.
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Pro provádění přechodů mezi krychlemi PowerCube a relačními balíky je k dispozici zvláštní funkce.
Ověřte, že parametr cílové sestavy je nastaven pomocí in_range. Mějte na zřeteli, že parametr musí
být typu datum a čas a nesmí se jednat o celé číslo.
Níže je uveden příklad:
[gosales_goretailers].[Orders].[Order date] in_range ?Date?

Rovněž se ubezpečte, že definice přechodu mapuje parametr na úrovni dimenze a že úroveň
kalendářního data krychle PowerCube není nastavena na potlačení prázdných kategorií. Aktivace
možnosti potlačení prázdných kategorií v modelu Transformer před sestavením krychle může
způsobit, že přechody na kalendářní data budou neúspěšné. K tomu dojde proto, že v rozsahu
chybějí hodnoty.

Nastavení přístupu přechodem v balících
Definice přechodu určuje cíl přístupu pomocí přechodu, podmínky, za kterých je cíl k dispozici
(jako je rozsah), způsob spuštění či otevření a filtr cíle. V IBM® Cognos® Connection je definice
přechodu přidružena ke zdrojovému balíku. Cesta přechodu určená v definici přechodu je k dispozici
jakékoli sestavě založené na zdrojovém balíku, k němuž je přidružena. Cíl může být založen na
libovolném cílovém balíku v IBM Cognos Connection a lze jej uložit kdekoli. Např. všechny sestavy
vytvořené v ukázkovém balíku Datový sklad GO (analýza) nebo ve složce spojené s tímto balíkem
mají přístup k jakékoli v něm vytvořené definici přechodu.
Poznámka: U sestav vytvořených v Report Studio lze definovat přístup k přechodu v konkrétních
sestavách nastavením definice přechodu v sestavě místo v balíku, nebo omezit přístup k přechodu
změnou nastavení sestavy tak, aby tato sestava nebyla dostupná jako cíl přechodu. Další informace
viz Uživatelská příručka IBM Cognos Report Studio. Sestavy vytvořené v IBM Cognos Business
Insight Advanced nejsou podporovány jako cíle přechodu.
Definice přechodu lze definovat mezi sestavami vytvořenými v různých aplikacích Studio systému
IBM Cognos Business Intelligence a sestavami založenými na různých balících a zdrojích dat (str. 515).
Před začátkem tvorby definice přechodu v IBM Cognos Connection již musí existovat cílová sestava.
K cílům přechodu mohou patřit sestavy, analýzy, zobrazení sestav, dotazy a balíky PowerCube.
Definice přechodu podporují dimenzionální i relační balíky a jsou k dispozici aplikacím Analysis
Studio, Query Studio, PowerPlay® Studio a IBM Cognos Viewer.

Postup vytvoření definice přechodu
1. Zkontrolujte cíl přechodu:
●

Ověřte, zda mají uživatelé přechodu k cíli přístup.

●

V případě potřeby skryjte cíl před přímým přístupem.

●

Podle potřeby ověřte, jaké parametry se v cíli vyskytují.
Pokud definice přechodu propojuje objekty v různých balících, musíte vzít v úvahu datové
typy používané ve zdrojovém i cílovém objektu. Přezkoumejte strukturu a hodnoty dat,
jež hodláte předat v přechodu. Zajistěte, aby v případě vašeho definování parametrů byly
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vytvořené parametry vhodné pro daný scénář, nebo že dynamický přechod bude úspěšně
fungovat. Další informace viz "Souhlasné dimenze" (str. 518) a "Obchodní klíče" (str. 519).
2. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, Definice přechodů.
3. Přejděte na nejvyšší úroveň balíku, pro který chcete vytvořit definici přechodu.
4. Klepněte na tlačítko Nová definice přechodu v panelu nástrojů.
Tip: Není-li tlačítko definice přechodu zobrazeno, ověřte, že jste na nejvyšší úrovni balíku a
nikoli ve složce v tomto balíku. Definice přechodů musejí být ukládány na balíkové úrovni.
5. Zadejte název pro definici přechodu.
6. V případě potřeby zadejte popis a tip na obrazovce a klepněte na Další.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce:
●

V případě potřeby omezte rozsah položky dotazu nebo ukazatele ve zdroji.
Pokud cíl obsahuje parametry, měli byste nastavit rozsah na parametry, které jsou
namapovány do cílové sestavy. Další informace viz "Rozsah" (str. 519).

●

Vyberte cíl z jakéhokoli balíku, jenž je dostupný v IBM Cognos Connection.
Jsou-li k dispozici cíle PowerPlay, musíte zvolit, zda nastavit cíl jako sestavu nebo krychli
PowerCube.

●

Klepněte na Další.

8. V části Akce určete způsob otevření cílového objektu při spuštění odkazu přechodu, a zvolíteli spuštění sestavy, v části Formát určete formát, ve kterém má být sestava spuštěna.
Když uživatelé použijí odkaz přechodu, zřejmě budou moci změnit nastavení Akce. Pokud v
cíli používáte záložky, musíte vybrat akci Zobrazit nejnovější sestavu.
9. V tabulce Hodnoty parametrů určete, jak namapovat zdrojová metadata na jakékoli parametry,
jež existují v cílové sestavě či objektu.
Pokud např. provádíte přechod mezi zdroji dat OLAP, jsou členy namapovány vzájemně.
Provádíte-li přechod z OLAP do relačního zdroje dat, je zdrojová hodnota (člen) namapována
na název položky dotazu (hodnota).
Zpravidla každý parametr, který existuje v cíli, by měl být namapován na zdrojová metadata.
Jinak může být uživatel sestavy při použití odkazu přechodu vyzván k zadání všech chybějících
hodnot.
10. ●

Klepněte na Mapovat na metadata nebo na tlačítko Upravit

.

●

Na zobrazené obrazovce vyberte metadata ze zdroje k namapování na cílový parametr.

●

V případě dimenzionálního zdrojového balíku můžete zvolit, kterou vlastnost zdrojové
položky metadat použít v mapování. Ve výchozím nastavení je používán obchodní klíč pro
relační cíl a jedinečný název členu pro dimenzionální cíl.

●

Zopakujte pro každý parametr v seznamu.
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11. V části Zobrazit stránky výzev určete, kdy se mají stránky výzev zobrazit.
Tuto akci lze nastavit pouze v případě, že existují parametry v cílové sestavě a cílová sestava
bude spuštěna. Pokud např. změníte akci na Zobrazit nejnovější sestavu pro odkazy záložek,
dojde k deaktivaci vlastnosti Zobrazit stránky výzev, protože budete používat dříve spuštěnou
sestavu. Zvolíte-li otevření sestavy přímo v aplikaci Analysis Studio, také dojde k deaktivaci
vlastnosti Zobrazit stránky výzev.
Nastavení výzev lze určit v IBM Cognos Connection (Vlastnosti sestavy, Vyzvat k zadání
hodnot).
12. Klepněte na Dokončit.
13. Spusťte sestavu ze zdrojového balíku a otestujte odkaz přechodu.
Poznámka: Definice přechodu je přidružena ke zdroji a je s ním uložena. Chyby týkající se cíle
jsou generovány pouze při spuštění odkazů přechodů, ale ne při ukládání definice přechodu.

Postup úpravy stávající definice přechodu
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, Definice přechodů.
2. Klepnutím na název balíku zobrazte jeho definice přechodů.
3. V panelu nástrojů akcí vpravo od definice přechodu, kterou chcete změnit, klepněte na tlačítko
Nastavit vlastnosti.
Tip: Nejsou-li zobrazeny definice přechodů, ověřte, že nejste ve složce v balíku. Všechny definice
přechodů jsou uloženy v kořenové úrovni balíku. Není-li zobrazena konkrétní definice přechodu,
ověřte, že máte správná oprávnění.
4. Klepněte na kartu Cíl.
5. Proveďte potřebné úpravy a klepněte na OK.
6. Spusťte sestavu ze zdrojového balíku a otestujte odkaz přechodu.
Poznámka: Definice přechodu je přidružena ke zdroji a je s ním uložena. Chyby týkající se cíle
jsou generovány pouze při spuštění odkazů přechodů, ale ne při ukládání definice přechodu.

Nastavení parametrů pro sestavu přechodu
Pro lepší řízení přístupu přechodem lze nadefinovat parametry v cílové sestavě. Další informace o
definování parametrů viz Uživatelská příručka IBM® Cognos® Report Studio a Uživatelská příručka
Query Studio.

Postup v Report Studio
1. Otevřete cílovou sestavu v aplikaci Report Studio.
2. Ověřte, že sestava je dostupná pro přístup přechodem:
●

V nabídce Data vyberte položku Chování procházení úrovněmi.
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●

Na kartě Základní vyberte položku Přijmout dynamické filtry, když je tato sestava cílem
přechodu a klepněte na OK.

3. Vytvořte parametr, jenž bude sloužit jako sloupec přechodu nebo který bude použit k filtrování
sestavy. (Nabídka Data, Filtry).
Např. k provedení přechodu nebo filtru na Produktovou řadu vytvořte parametr, jako je tento:
[Product line]=?prodline_p?

Tip: Chcete-li v cílové sestavě přijmout více hodnot nebo jejich rozsah, použijte operátor in
nebo in_range.
4. V poli Použití určete způsob řešení situace, když hodnota cílového parametru není předána v
rámci přechodu:
●

Nezbytnost klepnutí uživatele na hodnotu ve zdrojové sestavě určíte klepnutím na Povinné.
Pokud není předána hodnota pro parametr cíle, jsou uživatelé vyzváni k výběru hodnoty.

●

Možnost neklepnutí uživatele na hodnotu ve zdrojové sestavě určíte klepnutím na Volitelné.
Uživatelé nejsou vyzváni k výběru hodnoty, takže je hodnota nefiltrovaná.

●

Chcete-li zadat, že se parametr nemá používat, klepněte na volbu Deaktivováno.
Parametr nebude použit v sestavě a proto nebude dostupný pro definice přechodů. Další
informace o definování parametrů sestavy viz Uživatelská příručka Report Studio.
Tip: Pokud je parametr v sestavě nezbytný z jiných důvodů, můžete určit, že se nemá
používat, také v definici přechodu (tabulka Parametry, Metoda, Nepoužívat parametr).

Definice přechodu řídí, kdy dojde k zobrazení stránek výzev či parametrů.

Postup v Query Studio
1. Otevřete cílovou sestavu v aplikaci Query Studio.
2. Ověřte, že sestava je dostupná pro přístup přechodem:
●

V nabídce vyberte Spustit sestavu, Rozšířené možnosti.

●

Zvolte možnost Aktivovat přechod z balíku ve výstupu sestavy a klepněte na OK.

3. Vytvořte filtr, jenž bude sloužit jako parametr přechodu nebo který bude použit k filtrování
sestavy.
●

Vyberte sloupec, v němž chcete filtrovat, a klepněte na tlačítko Filtrovat.

●

Změňte nastavení podle potřeby a klepněte na OK.

Nastavení parametrů pro cíl přechodu v Analysis Studio
Nastavením dimenze jako parametru Jdi na lze vytvořit analýzu cíle přechodu a přidat cílové
parametry do analýzy. Když vytvořte definici přechodu pro analýzu, tento parametr se zobrazí v
seznamu cílových parametrů.
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Pro podporu přechodů v rámci dimenze a následných přechodů namapujte dimenzi ve zdrojových
metadatech na cílovou dimenzi. Člen nebo členy v aktuálním zobrazení jsou předány do cílové
analýzy jako hodnoty filtru. To se týká jakéhokoli dotazu, sestavy či analýzy používané v akcích
přechodu IBM® Cognos® Business Intelligence. Pro podporu přechodů přímo z určité úrovně
namapujte tuto úroveň ve zdrojových metadatech na cílovou dimenzi.
V cíli analýzy lze nastavit více parametrů. Nicméně v rámci sady výběru v aplikaci Analysis Studio
nelze předat členy.

Postup
1. V aplikaci Analysis Studio vytvořte analýzu kontingenční tabulky pomocí balíku, který byl
nastaven pro analýzu přechodem.
2. V případě potřeby přidejte jako řádek či sloupec datovou položku, kterou chcete za výzvu.
3. Přesuňte nebo přidejte dimenzi či úroveň, kterou chcete za cílový parametr k oblasti Kontext.
Poznámka: V rámci sady výběru v aplikaci Analysis Studio nelze předat členy.
4. Zobrazte seznam pro položku v oblasti Kontext a klepněte na Použít jako parametr "Jdi na".
5. Uložte tuto analýzu jako cílovou sestavu v IBM Cognos Connection.
Nyní lze vytvořit definici přechodu pod zdrojovým balíkem.
Když vytvoříte definici přechodu (str. 521) a použijete analýzu kontingenční tabulky jako cíl, položka
parametru Jdi na v analýze bude zobrazena jako parametr přechodu. Na tento parametr lze mapovat
stejným způsobem, jakým je prováděn přechod do sestav Report Studio či Query Studio.

Příklad - Přechod mezi sestavami OLAP ve stejném balíku
Potřebujete provést přechod ze sestavy IBM® Cognos® Analysis Studio, která ukazuje rozpis výnosů
podle metody objednávky, a to do sestavy vytvořené v Report Studio, která ukazuje detaily
plánovaných a skutečných výnosů.
Obě tyto sestavy existují jako ukázky v balíku Prodej a marketing (krychle). Obě sestavy jsou
založeny na stejném balíku, takže data jsou souhlasná (str. 518). Ke zvýšení kontroly lze použít
parametrizovanou definici přechodu, protože parametry výzvy v cíli již existují.
Můžete také omezit rozsah přístupu k cíli přechodu, takže tento bude dostupný pouze pro sestavy
ve zdrojovém balíku, které jako ukazatel využívají Výnosy. To znamená, že jakékoli sestavy vytvořené
v balíku mají přístup k definici přechodu, pokud obsahují ukazatel Výnosy. Pokud zdrojová sestava
neobsahuje rok nebo metodu objednávky, uživatelé budou vyzváni k zadání hodnot pro tyto
parametry, jakmile je cíl přechodu spuštěn.
K tomuto cvičení je třeba mít nainstalované ukázky IBM Cognos Business Intelligence ze zip souboru
rozmístění IBM_Cognos_DrillThroughSamples. Chcete-li zkontrolovat cílovou sestavu, musíte mít
přístup k aplikaci Report Studio.
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Cílová sestava
zobrazuje
data pro kontext
zdroje: typ zp
ůsobu objednávky
Speciální, a daný
rok 2005.

Postup kontroly cílové a zdrojové sestavy
1. Otevřete cílovou sestavu, Actual vs. Planned Revenue v Report Studio.
●

Přejděte na IBM Cognos Connection.

●

Ve Veřejných složkách otevřete balík Prodej a marketing (krychle), a poté otevřete složku
Report Studio Report Samples.

●

Vyberte sestavu Actual vs. Planned Revenue a klepněte na ikonu Otevřít v aplikaci Report
Studio.

2. V sestavě Actual vs. Planned Revenue v Report Studio potvrďte, že máte parametry pro metodu
a čas objednávky.
●

Otevřete kartu Průzkumník dotazů a vyberte Dotaz 1.

●

V poli Detailní filtry potvrďte, že parametr filtru existuje pro každou položku Metoda
objednávky a Rok, a poznamenejte si názvy parametrů.

3. Z pole Datové položky si poznamenejte název ukazatele, který plánujete použít pro daný rozsah
(Výnosy).
4. Zavřete sestavu Actual vs. Planned Revenue.
5. Otevřete zdrojovou sestavu Custom Rank Sample v Analysis Studio.
●

Přejděte na IBM Cognos Connection.

●

Ve Veřejných složkách otevřete balík Prodej a marketing (krychle), a poté otevřete složku
Analysis Studio Report Samples.
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●

Vyberte sestavu Custom Rank Sample a klepněte na ikonu Otevřít v aplikaci Analysis
Studio.

6. Ze zprávy Custom Rank Sample v Analysis Studio si poznamenejte název ukazatele, kterým
hodláte omezit rozsah (Výnosy).
7. Zkontrolujte řádky a sloupce v sestavě a potvrďte, že struktura dat odpovídá parametrům v
sestavě Actual vs. Planned Revenue.
Tip: K zobrazení cesty podržte myš nad popiskem v kontingenční tabulce.
8. Ponechte sestavu Custom Rank Sample otevřenou pro testování.

Postup vytvoření a otestování definice přechodu
1. V produktu IBM Cognos Connection přejděte k balíku Prodej a marketing (krychle).
2. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na volbu Spustit, Definice přechodů.
3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na volbu Nová definice přechodu.
Tip: Pokud nevidíte tlačítko Nová definice přechodu, zkontrolujte, zda jste v kořenové složce,
a ne stále ve složce Sestavy Analysis Studio.
4. V průvodci Definice přechodu zadejte název Přechod z uživatelského hodnocení k detailům
výnosů a popis, a klepněte na Další.
5. Klepněte na Nastavit rozsah, na nové obrazovce nastavte rozsah ukazatele Výnosy, a klepněte
na OK.
6. Klepněte na Nastavit cíl, na nové obrazovce nastavte cílovou sestavu na Actual vs. Planned
Revenue, ve složce Report Studio Report Samples v balíku Prodej a marketing (krychle).
7. V tabulce Hodnoty výzvy namapujte parametry pMethod a pYear v cíli na metadata ve zdroji:
●

ověřte, že hodnoty ve sloupci Typ jsou Connection
Když odkazujete na zdroje dimenzionálních dat, použijte hodnotu Connection.

●

u parametru pMethod klepněte na tlačítko Upravit a ze stromu metadat vyberte [sales_
and_marketing].[Order method].[Order method].[Order method type].

●

u parametru pYear klepněte na tlačítko Upravit a ze stromu metadat vyberte [sales_and_
marketing].[Time].[Time].[Year].

8. Nastavte Zobrazit stránky výzev na Pouze když chybí hodnoty nezbytných parametrů.
9. Podle pokynů na obrazovce uložte definici přechodu.
10. Přejděte na sestavu Custom Rank Sample, klepněte pravým tlačítkem mimo data sestavy a
vyberte Jdi na, Související odkazy.
11. Přejděte na sestavu Custom Rank Sample, klepněte pravým tlačítkem na buňku v kontingenční
tabulce a vyberte Jdi na.
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Zobrazí se seznam možných cílů pro daný balík, a data v daném rozsahu, včetně sestavy Actual
vs. Planned Revenue.
12. Klepněte na Actual vs. Planned Revenue, a sestava se spustí s využitím vybraného kontextu.
Definice přechodu, kterou jste vytvořili, by měla být stejná jako ukázková definice MeasureDrill.
Můžete také zkusit následující:
●

V definici přechodu změňte nastavení výzvy pro cílovou sestavu.

●

V balíku Prodej a marketing (krychle) vytvořte sestavu, která nevyužívá ukazatel Výnosy, a
ujistěte se, že sestava Actual vs. Planned Revenue už není dostupná jako cíl přechodu.

●

Ukázková definice přechodu existuje také pro stejnou cílovou sestavu, Actual vs. Planned
Revenue, a to v sestavě Výnosy podle metody objednávky v PowerPlay Studio. Pokud používáte
PowerPlay Studio, zkontrolujte zdrojové a cílové sestavy a zkuste vytvořit definici přechodu
znovu.

●

Máte-li oprávnění k ladění definic přechodů, můžete zobrazit parametry předané ze zdroje
(Zobrazit předané zdrojové hodnoty) a parametry dostupné v cíli (v rozevíracím seznamu vedle
názvu cílové sestavy vyberte Zobrazit cílové mapování).

Příklad - Přechod ze sestavy OLAP na sestavu DMR
Hodláte provést přechod ze sestavy IBM® Cognos® Analysis Studio s názvem Top 10 Promotions
by Retailers, založené na balíku Prodej a marketing (krychle), do sestavy Report Studio s názvem
Promotion Plan Revenue, založenou na balíku Prodej a marketing (souhlasné). Nastavíte definici
přechodu na nejvyšší úrovni balíku, takže je sestava Promotion Plan Revenue dostupná pro
libovolnou sestavu založenou na zdrojovém balíku, a místo definování parametrů použijete
dynamický přechod.
K tomuto cvičení je třeba mít nainstalované ukázky IBM Cognos Business Intelligence ze zip souboru
rozmístění IBM_Cognos_DrillThroughSamples. Ve výchozím nastavení jsou ukázky nainstalovány
do Veřejných složek v IBM Cognos Connection.
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Cílová sestava
zobrazuje
data pro kontext
zdroje: Kampaň.
Jiný kontext,
jako je Čas,
není cílem
používán.

Postup kontroly cílových a zdrojových sestav
1. Spusťte cílovou sestavu:
●

V IBM Cognos Connection otevřete balík Prodej a marketing (souhlasné), a poté otevřete
složku Report Studio Report Samples.

●

Spusťte Promotion Plan Revenue v IBM Cognos Viewer.

2. Poznamenejte si informace dostupné v cíli, a jak je budete filtrovat. V tomto příkladu budete
filtrovat na název kampaně.
3. Zavřete cílovou sestavu Promotion Plan Revenue.
4. Otevřete zdrojovou sestavu:
●

V IBM Cognos Connection přejděte k balíku Prodej a marketing (krychle) a otevřete složku
Report Studio Report Samples.

●

Vyberte Top 10 Promotions by Retailer a otevřete v Analysis Studio.

●

Poznamenejte si názvy dimenze a úrovně, které hodláte použít při přechodu. V tomto
příkladu provedete přechod na Kampaň.
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5. Sestavu Top 10 Promotions by Retailer nechte otevřenou pro testování.

Postup vytvoření a otestování definice přechodu
1. V produktu IBM Cognos Connection přejděte k balíku Prodej a marketing (krychle).
2. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na volbu Spustit, Definice přechodů.
3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na volbu Nová definice přechodu.
Tip: Pokud nevidíte tlačítko Nová definice přechodu, zkontrolujte, zda jste v kořenové složce,
a ne stále ve složce Analysis Studio Report Samples.
4. V průvodci Definice přechodu zadejte název Přechod na Promotion Plan Revenue a případný
popis, a klepněte na Další.
Tip: Tento název uživatelé uvidí na stránce Jdi na, např. když musí vybírat z více cílů přechodu.
Stejně jako u jiných objektů v IBM Cognos Connection, i zde můžete vytvořit překlady tohoto
názvu.
5. Klepněte na Nastavit rozsah a nastavte rozsah na Campaign v dimenzi Promotions.
Tato definice přechodu bude dostupná pouze tehdy, když je Campaign součástí kontextového
výběru.
6. Klepněte na Nastavit cíl a nastavte cílovou sestavu na Actual vs. Planned Revenue, ve složce
Report Studio Report Samples v balíku Prodej a marketing (souhlasné). Klepněte na OK a poté
na Další.
Poznámka: Pokud je v instalaci k dispozici PowerPlay® Studio, musíte také zadat, že je cílem
sestava a nikoli balík PowerCube.
7. Pod volbou Akce vyberte Spustit sestavu s použitím dynamického filtrování.
8. Pod volbou Mapování parametru ve sloupci Položka zdrojových metadat pro parametr
pcampaign klepněte na Mapovat na metadata.
9. Na nové obrazovce klepněte na Promotions a vyberte Campaign.
10. Klepněte na Dokončit a uložte tak definici přechodu.
Vlastnosti definice přechodu můžete kdykoli upravit.
11. Z IBM Cognos Connection spusťte sestavu Top 10 Promotions by Retailer z Analysis Studio
a proveďte test definice přechodu.
Zobrazí se cílová sestava filtrovaná podle zvoleného kontextu.
Definice přechodu, kterou jste vytvořili, by měla být stejná jako definice přechodu DrillToDMR.
Ukázková definice přechodu PPStoHidden také umožňuje přesun z OLAP na balík DMR, ze sestavy
Top 20 Product Brands z PowerPlay Studio.
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Ladění definice přechodu
IBM® Cognos® Business Intelligence obsahuje funkci odstraňování chyb, kterou lze použít ke zjištění
problémů v definicích přechodů vytvořených v IBM Cognos Connection a k opravě případných
chyb v přechodech. Tato funkce vám může rovněž pomoci porozumět, jak přechody fungují, a to
zejména napříč různými typy zdrojů dat. Tato funkce je rovněž označována jako asistent přechodu.
Můžete odstraňovat chyby i definice přechodů, které byly vytvořeny v PowerCube a migrovány do
IBM Cognos BI.
Pokud vaše cílová sestava nepřijímá žádné parametry, zkontrolujte mapování v definici přechodu
a ověřte, že parametry byly vytvořeny se správným typem dat pro scénář přechodu. Chcete-li
například vytvořit definici přechodu z balíku OLAP do cílové sestavy založené na relačním balíku,
cílové parametry musejí být nastaveny na položku dotazu, která má stejnou hodnotu jako obchodní
klíč OLAP nebo popisek členu. Další informace viz "Členy a hodnoty" (str. 516).
Pokud je cílová sestava filtrována pomocí nesprávných hodnot, zkontrolujte hodnoty, které jsou
mapovány ze zdroje na cíl.
Abyste mohli asistenta přechodu používat, musíte mít nezbytná oprávnění. Informace, které asistent
přechodu poskytuje, jsou při spuštění přechodu k dispozici ze stránky Jít na. Asistent přechodu
poskytuje následující informace.

Předané zdrojové hodnoty
Zdrojové hodnoty jsou hodnotami z kontextu výběru, které jsou k dispozici k předání do cílové
sestavy, když uživatel rozhoduje o provedení přechodu do cílové sestavy nebo objektu. Pokud
například provedete přechod ze zdroje v Analysis Studio, vidíte hodnoty v průniku dle výběru před
akcí přechodu, a hodnoty v oblasti kontextu.
Hodnoty v seznamu ladění jsou hodnotami ve zdrojové sestavě, které byly transformovány libovolnou
operací přechodu.
●

Zobrazovaná hodnota
Zobrazuje hodnotu, kterou uživatelé vidí při používání této datové položky nebo tohoto členu.
U členů OLAP je toto titulek či popisek členu. Příklad: Telephone je člen z dimenze Order
Method.

●

Použít hodnotu
Zobrazuje hodnotu používanou sestavami a analýzami IBM Cognos při načítání datové položky
nebo členu. U členů OLAP je toto jedinečný název členu (MUN). Příklad: [great_outdoors_
company].[Order Method].[Order Method].[Order Method1]->:[PC].[@MEMBER].[2]

je název MUN členu Telephone z dimenze Order Method.

Mapování cíle
Pokud se rozhodnete použít v cíli parametry, mapování cíle zobrazí názvy všech parametrů, které
byly mapovány v definici přechodu, a hodnoty, které se zdroj pokouší těmto parametrům předat.
●

Název parametru
Zobrazuje seznam platných cílových parametrů mapovaných v definici přechodu pro příjem
informací z položky dotazu, úrovně nebo hierarchie, na které jste provedli přechod.
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Uvidíte pouze parametry, pro které existuje platné mapování, a pouze názvy těchto parametrů.
Pokud například cílová sestava obsahuje parametr pro Product Type a definice přechodu
mapuje tento cílový parametr na úroveň metadat zdroje Product Type, můžete tento cílový
parametr vidět jen tehdy, pokud se pokusíte provést přechod do úrovně Product Type v cílové
sestavě. Přechody na úrovni Product Line tento cíl parametru nezobrazí.
Je nutné ověřit, zda jsou cílové parametry v definicích přechodů správně mapovány. Nesprávně
mapované parametry mohou přijímat informace z nesprávných zdrojových metadat, zejména
pokud máte hodnoty dat, které nejsou jedinečné. Pokud v seznamu Zobrazit cílové mapování
nevidíte žádné cílové parametry ani parametry, které jste očekávali, zkontrolujte mapování
parametrů v definici přechodu.
●

Zobrazovaná hodnota
Zobrazuje hodnotu, kterou uživatelé vidí při používání datové položky nebo členu. U členů
OLAP je toto titulek či popisek členu. Příklad: Telephone je člen z dimenze Order Method.

●

Použít hodnotu
Zobrazuje transformovanou hodnotu použitou definicí přechodu při předávání hodnoty datové
položky nebo členu cílovému parametru.
Členy OLAP předané relačním cílovým parametrům získají obchodní klíče z názvů MUN členů
a předají pouze obchodní klíč. Použijeme-li výše uvedený příklad s členem Telephone v Order
Methods, obchodní klíč je 2. Pokud si nejste jisti, jaký má člen obchodní klíč, můžete napsat

výraz Report Studio, jako například roleValue('_businessKey',[member]). Tato hodnota
je předána cílovému parametru.
Členy OLAP předané cílovému parametru založenému na jiném balíku OLAP téhož typu OLAP
zobrazují transformovaný název MUN. Použijeme-li výše uvedený příklad Order Methods,
název MUN je nyní transformován a definice přechodu používá hodnotu [great_outdoors_
company].[Order Method].[Order Method].[Order Method1]-> [Order Method1].
[2]:[PC].[@MEMBER].[2]. Prostřední část [Order Method1][2] je částí, ve které definice

přechodu nachází správný člen v cíli, když se zdroje dat OLAP liší. Chcete-li vidět název MUN
určitého členu, můžete nahlédnout do vlastností členu v Report Studio a podívat se na vlastnost
Member Unique Name.

Přístup k asistentu přechodu
Při práci s definicemi přechodů v IBM Cognos Connection lze používat asistenta přechodu pro účely
ladění.
Pro použití této funkčnosti musíte mít nezbytná oprávnění k zabezpečené funkci Asistent přechodu
v IBM® Cognos® Administration.

Postup
1. Vyberte odkaz ve zdrojové sestavě, klepněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Jdi na, nebo
klepněte na tlačítko Přechod z aplikace PowerPlay Studio.
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Dojde k otevření stránky Související odkazy a zobrazení seznamu dostupných cílových sestav.
Není-li zobrazena vaše cílová sestava, zkontrolujte nastavení rozsahu v definici přechodu.
Tip: Je-li k dispozici pouze jeden cíl, po výběru položky Související odkazy dojde k otevření
cíle bez zobrazení stránky Jdi na.
2. Klepnutím na Zobrazit předané zdrojové hodnoty zobrazíte hodnoty, které jsou dostupné pro
předání zdrojovou sestavou.
3. Vedle cílové sestavy klepněte na šipku dolů a vyberte Zobrazit cílové mapování.
Dojde k otevření seznamu platných namapovaných dat a zobrazení dostupných zdrojových
hodnot i použitých a zobrazených hodnot.
4. U jedné či druhé sady hodnot klepnutím na Další informace zobrazíte kód XML pro kontext
výběru (předaný zdroj) nebo specifikaci přechodu (cílové mapování).

Příklad - Ladění definice přechodu
Váš zdroj OLAP má dimenzi Products s úrovněmi Line, Type a Name. Nadefinovali jste parametr
v relačním cíli tak, aby odpovídal každé z úrovní v dimenzi tohoto zdroje OLAP. Může dojít k
situaci, kdy všechny cílové parametry z jediné dimenze jsou zobrazeny v seznamu Zobrazit
namapovaný cíl. Je to pravděpodobné, protože jednotlivé cílové parametry jsou mapovány na
jedinou dimenzi v definici přechodu, v tomto případě na dimenzi Products. Ve vašem zdroji dat
OLAP máte hodnotu obchodního klíče nebo zdrojovou hodnotu použitou k vytvoření daných členů,
a ta je duplikována na všech třech úrovních.

Název parametru

Zobrazovaná hodnota

Použít hodnotu

Prod Line Param

Camping Equipment

1

Param Product Type

Cooking Gear

1

Param Product Name

Trail Chef Water Bag

1

Namapování všech parametrů na dimenzi Products je správné, pokud hodnoty použití nejsou v
dimenzi duplicitně. V předchozí tabulce mají členové ze všech 3 úrovní stejnou hodnotu použití. V
tomto případě přechod nemůže posoudit, která cílová úroveň je správná, protože scénář ukazuje,
že všechny úrovně jsou platné. V této situaci přechod využije první zjištěnou cílovou úroveň s
platným obchodním klíčem nebo hodnotou použití. Tím může dojít k neočekávanému chování
systému.
Tento příklad ukazuje, proč je vždy nutné zajistit, aby byly datové sklady a OLAP navrhovány s
jedinečnými obchodními klíči nebo zdroji hodnot. Abychom tento problém napravili, definice
přechodu by měla mít jednotlivé cílové parametry namapované na každou přidruženou úroveň ve
zdrojových metadatech, nikoli v dimenzi.
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Nastavení přístupu přechodem v sestavě
Report Studio lze použít k vytvoření zdrojové sestavy přechodu ke spojení dvou sestav, které obsahují
související informace. K souvisejícím či detailnějším informacím v jedné sestavě lze pak přistupovat
výběrem hodnoty nebo více hodnot ve zdrojové sestavě. V rámci stejné sestavy lze používat přechod
také pomocí tvorby záložek.
Další informace viz Uživatelská příručka IBM® Cognos® Report Studio.
Tip: Chcete-li použít sestavu Report Studio jako zdroj v definici přechodu v IBM Cognos Connection,
musí být vybrána možnost Povolit přechod na základě balíku (nabídka Data,Chování procházení
úrovněmi). Tato možnost je ve výchozí nastavení vybrána.

Postup vytvoření parametru v cíli
1. Otevřete cílovou sestavu v Report Studio.
2. Vytvořte parametr, jenž bude sloužit jako sloupec přechodu nebo který bude filtrovat sestavu.
Např. k přechodu či filtrování Produktové řady vytvořte následující parametr:
[Product line]=?prodline_p?
Tip: Pro aktivaci přijetí více hodnot nebo jejich rozsahu v cílové sestavě použijte operátor in
nebo in_range.
3. V poli Použití určete způsob řešení situace, když hodnota cílového parametru není předána v
rámci přechodu:
●

Chcete-li určit, že uživatelé musejí vybrat hodnotu, klepněte na Povinné.
Pokud není předána hodnota pro parametr cíle, jsou uživatelé vyzváni k výběru hodnoty.

●

Pro určení, že uživatelé nemusejí vybrat hodnotu, klepněte na Volitelné.
Uživatelé nejsou vyzváni k výběru hodnoty, takže je hodnota nefiltrovaná.

●

Chcete-li zadat, že se parametr nemá používat, klepněte na volbu Deaktivováno.
Parametr nebude použit během přechodu. Zároveň nebude použit v sestavě k žádnému
jinému účelu.
Tip: Pokud je parametr v sestavě nezbytný z jiných důvodů, můžete určit, že se nemá
používat, také v definici přechodu (tabulka Parametry, Metoda, Nepoužívat parametr).

Text přechodu se zobrazí jako modrý hypertextový odkaz v textových položkách v oblastech sestavy
bez grafů. Zákazníci sestav mohou spustit akci přechodu také klepnutím na tlačítko Jdi na nebo
pravým klepnutím na položku a klepnutím na Jdi na, Související odkazy. Máte-li potřebná oprávnění,
můžete zobrazit, které parametry byly předány ze zdroje a jak jsou namapovány v cílovém objektu
ze stránky Jdi na pomocí asistenta přechodu.

Příklad - Přechod ze sestavy Report Studio na skrytou sestavu
Potřebujete nastavit odkaz přechodu ze sestavy o spokojenosti zaměstnanců vytvořené v IBM®
Cognos® Report Studio, a to na seznam skrytých sestav o platech, také vytvořený v Report Studio.
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Zdrojová sestava (Employee Satisfaction 2006) je založena na balíku Datový sklad GO (analýza),
který je modelován na zdroji dat DMR. Cílová sestava (Compensation (hidden)) je založena na
balíku Datový sklad GO (dotaz). Toto připojení přechodu nastavíte v rámci Report Studio (na bázi
sestavy či autorského přechodu), protože nechcete, aby sestava o odměnách byla dostupná pro
přechod z libovolné zdrojové sestavy v daném balíku. Cílová sestava je již na portálu skryta, takže
není pravděpodobné, že by ji někdo spustil bez odkazu přechodu.
K tomuto cvičení je třeba mít nainstalované ukázky systému IBM Cognos Business Intelligence ze
zip-souboru nasazení Cognos_DrillThroughSamples a přístup k aplikaci Report Studio.
Sestava Compensation je skrytá. Možná lze nastavit, zda jsou skryté sestavy viditelné (Moje
předvolby, karta Obecné) a zda je lze skrýt. Tuto funkci nastavuje administrátor.

Postup kontroly cílové sestavy
1. Otevřete cílovou sestavu:
●

V IBM Cognos Connection přejděte na Veřejné složky, Datový sklad GO (dotaz), Report
Studio Report Samples.

●

Najděte sestavu Compensation (hidden) a otevřete v Report Studio.
Tip: Pokud sestavu nevidíte, přejděte na IBM Cognos Connection a ujistěte se, že máte
nastaveno zobrazení skrytých sestav (Moje předvolby, karta Obecné).

2. V nabídce Data v Report Studio klepněte na Filtry a zkontrolujte, jaké parametry filtrů jsou
dostupné.
Potřebujete filtrovat ze zdrojové sestavy na oddělení (department), nikoli čas, takže v definici
přechodu použijete pouze parametr pPosition.
3. V těle sestavy vyberte tělo sloupce seznamu Position-department (level 3) a zkontrolujte vlastnosti
položky.
Protože definice přechodu směřuje od DMR k relačnímu zdroji, hodnoty datové položky se
musejí shodovat.
4. Zavřete sestavu Compensation (hidden).

Postup vytvoření a otestování definice přechodu
1. Otevřete zdrojovou sestavu:
●

V IBM Cognos Connection přejděte na Veřejné složky, Datový sklad GO (analýza), Report
Studio Report Samples.

●

Najděte sestavu Employee Satisfaction 2006 a otevřete v Report Studio.

2. Uložte sestavu Employee Satisfaction 2006 pod novým názvem, jako je Employee Satisfaction
2006 New.
Tím zachováte netknutou definici přechodu a původní sestavu k porovnání.
3. V tabulce Employee rankings and terminations by department vyberte sloupec Positiondepartment (level 3).
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4. V podokně Vlastnosti zkontrolujte vlastnosti datových položek a ujistěte se tak, že jejich názvy
se shodují s hodnotami v cílové sestavě.
5. V podokně Vlastnosti v části Data poklepejte na Definice přechodů.
6. Vyberte definici DrilltoHiddenRep a odstraňte ji.
Poznámka: V následujících krocích vytvoříte znovu definici přechodu. Ke srovnání použijte
ukázkovou sestavu.
7. V poli Definice přechodů klepněte na tlačítko Nová definice přechodu.
8. Klepněte na tlačítko Přejmenovat a napište název pro definici přechodu.
Tip: Tento název uvidí uživatelé, až budou vybírat ze seznamu dostupných definic přechodů
ve finální sestavě.
9. Na kartě Cílová sestava vyberte cílovou sestavu:
●

Pod volbou Sestava klepněte na tlačítko výpustky (...).

●

Přejděte na Datový sklad GO (dotaz), Report Studio Report Samples, a vyberte sestavu
Compensation (hidden).
Tip: Pokud sestavu nevidíte, přejděte na IBM Cognos Connection a ujistěte se, že máte
nastaveno zobrazení skrytých sestav (Moje předvolby, karta Obecné).

10. Pod volbou Akce vyberte Spustit sestavu.
11. V části Parametry klepněte na tlačítko Upravit.
Zobrazí se tabulka parametrů dostupných v cílové sestavě, a v ní parametr pPosition.
12. Namapujte parametr ze sestavy Compensation (hidden) na metadata v sestavě Employee
Satisfaction 2006:
●

Ve sloupci Metoda vyberte Předat hodnotu datové položky, protože cílová sestava je
založena na relačním zdroji dat.

●

Ve sloupci Hodnota vyberte Position-department (level 3).
Tip: V této sestavě předáváte hodnoty ze sloupce, kde je definován přechod. V ostatních
případech lze předávat přidružený parametr. Například lze provést přechod na jméno
zaměstnance, ale předat číslo zaměstnance.

13. Uložte sestavu.
14. Spusťte sestavu a klepněte na oddělení (department), abyste provedli test definice přechodu.
Až budete testovat odkaz přechodu, zobrazí se sestava Compensation (hidden), filtrovaná podle
vybraného oddělení. Sestava se zobrazí jako cíl přechodu, ať už je v IBM Cognos Connection skryta
nebo nikoli.
Pokud vám administrátor udělil funkci ladění přechodu, můžete zjistit dodatečné informace klepnutím
pravým tlačítkem na odkaz a vybráním Jdi na - dojde k zobrazení seznamu cílů přechodu. Na
stránce Jdi na uvidíte, jaké zdrojové hodnoty byly předány a jaké cílové parametry jsou namapovány.
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Určení textu přechodu
Uživatelům provádějícím přechod do více než jednoho cíle lze určit text přechodu, který se jim
zobrazí. Pokud např. danou sestavu zobrazují uživatelé z různých regionů, lze pro každý z nich
zobrazit text v jiném jazyce.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem na objekt přechodu a klepněte na Definice přechodů.
2. Existuje-li pro daný objekt více definic přechodů, klepněte na jednu z nich v poli Definice
přechodů.
3. Klepněte na kartu Popisek.
4. K propojení popisku s podmínkou proveďte v poli Podmínka následující akce:
●

Klepněte na Proměnná a pak na stávající proměnnou, nebo vytvořte novou.

●

Klepněte na Hodnota a pak na jednu z možných hodnot této proměnné.

5. V poli Typ zdroje klepněte na typ používaného zdroje.
6. Je-li typem zdroje Text, klepněte na tlačítko výpustky (...) vedle pole Text a zadejte text.
7. Je-li typem zdroje Hodnota datové položky nebo Popisek datové položky, klepněte na Datová
položka a pak na datovou položku.
8. Je-li typem zdroje Výraz sestavy, klepněte na tlačítko výpustky (...) vedle pole Výraz sestavy a
nadefinujte výraz sestavy.
9. Je-li popisek propojen s podmínkou, zopakujte kroky 5 až 8 pro zbývající možné hodnoty.
Když uživatelé spustí zdrojovou sestavu a klepnou na odkaz přechodu, dojde k zobrazení stránky
Jdi na. Pro každý cíl je zobrazen určený text přechodu. Není-li určen text přechodu pro některý cíl,
bude použit název přechodu.

Nastavení přístupu přechodem z IBM Cognos Visualizer
Nastavení přístupu přechodem z IBM® Cognos® Visualizer do IBM Cognos Business Intelligence
zahrnuje
❑

určení cíle IBM Cognos BI a výběr filtrů pro přidání do cílové sestavy
Přechod do IBM Cognos BI musí být zkonfigurován pro jednotlivé sestavy IBM Cognos
Visualizer. Další informace viz příručka IBM Cognos Visualizer User Guide.

❑

vytvoření a otestování cílové sestavy (str. 538)

Nastavení přístupu přechodem z PowerPlay Web
Nastavení přístupu přechodem z PowerPlay® Web do IBM® Cognos® Business Intelligence zahrnuje
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❑

pro krychle PowerCube - určení cílů přechodu pro sestavy IBM Cognos BI v modelu Transformer
Další informace viz dokumentace k produktu Transformer.

❑

pro ostatní krychle - určení cílů přechodu pro sestavy IBM Cognos BI v PowerPlay Connect.
Další informace viz příručka PowerPlay OLAP Server Connection Guide.

❑

konfigurace přístupu přechodem v PowerPlay Server Administration
Kromě aktivace přístupu přechodem do IBM Cognos BI musíte určit umístění serveru IBM
Cognos BI a složky IBM Cognos BI, která obsahuje cílové sestavy. Další informace viz příručka
PowerPlay Enterprise Server Guide.

❑

výběr filtrů pro přidání do cílové sestavy
V PowerPlay Enterprise Server Administration zaktivujte a použijte IBM Cognos BI Assistance
ke zjištění výrazů filtrů požadovaných v cílové sestavě. Další informace viz příručka PowerPlay
Enterprise Server Guide.

❑

vytvoření a otestování cílové sestavy (str. 538)

Vytvoření a otestování cíle pro sestavu Series 7
Cílová sestava musí být založena na publikovaném balíku, jenž obsahuje položky metadat, které
chcete filtrovat, nebo obsahuje položky, které jsou na tyto položky metadat namapovány.
Při tvorbě cílové sestavy zajistěte, aby názvy přidaných parametrů byly shodné s názvy parametrů
uvedenými na stránce Asistent přechodu v IBM® Cognos® Series 7. Nicméně položka metadat,
kterou použijete v cílové sestavě pro tento název parametru, nemusí být identický popisek. Hodnoty
dat mezi cílovým parametrem a zdrojovou hodnotou zobrazenou v asistentu přechodu se musí
shodovat. V cílovém parametru zřejmě budete muset změnit také typ operátoru z typu, který je
doporučen v Asistentu přechodu. Pokud např. asistent doporučuje operátor = ale chcete předat
rozsah dat, bude zřejmě třeba změnit operátor parametru v cíli na in_range.

Postup
1. Spusťte Report Studio a vytvořte novou sestavu.
2. Přidejte datové položky a další požadované objekty.
3. V nabídce Data klepněte na Filtry.
4. Na kartě Detailní filtry klepněte na tlačítko Přidat.
5. V poli Definice výrazu vytvořte požadovaný parametrizovaný filtr zadáním výrazu filtru.
6. Klepněte na OK.
7. V poli Použití klepněte na Volitelné.
Není-li použití filtru volitelné, při přechodu k dané sestavě dojde k zobrazení stránky výzvy.
8. Zopakujte kroky 4 až 7 pro další parametrizované filtry, které chcete přidat.
9. Uložte sestavu.
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Název sestavy se musí shodovat s tím, který jste určili jako cíl v krychli PowerCube, jiné krychli
nebo v sestavě IBM Cognos Visualizer.
10. Otestujte přechod v sestavě PowerPlay® nebo sestavě IBM Cognos Visualizer.
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Administrace portálu v systému IBM® Cognos® Business Intelligence zahrnuje správu portletů
(str. 541) a stylů (str. 552). Tyto úlohy zpravidla provádějí správci portálu (str. 302).
Pro přístup k oblasti správy portálu v IBM Cognos Administration musíte mít oprávnění k provádění
pro zabezpečenou funkci Styly a portlety a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci
Správa(str. 285).
Informace o odstraňování problémů viz sekce Odstraňování problémů v této příručce.
Další informace o konfiguraci portálových služeb viz příručka Installation and Configuration Guide.

Portlety
Portlet je mechanismus pro zobrazení webového obsahu jako součásti stránky portálu.
Mezi portlety podporované produktem IBM® Cognos® Connection patří portlety Cognos (str. 541)
a další portlety (str. 546). Standardně mají uživatelé k dispozici portlety Cognos. Pokud chcete
zpřístupnit další portlety, musíte je naimportovat.
Správa portletů zahrnuje tyto úlohy:
●

Import portletů (str. 546)

●

Řízení přístupu k portletům (str. 547)

●

Konfigurace mezipaměti portletu (str. 548)

●

Úpravy portletů (str. 550)

Jako další úlohu můžete změnit nastavení dispečeru tak, aby umožňovalo provádění kódu HTML
v Prohlížeči RSS a produktu IBM Cognos Navigator (str. 551).
Informace o použití portletů na stránkách IBM Cognos Connection viz "Stránky a řídicí
panely" (str. 335).

Portlety Cognos
Služby Portal Services nabízejí portlety, které mohou uživatelé přidávat do na své osobní stránky
v produktu IBM® Cognos® Connection (str. 335), nebo v existujícím podnikovém portálu (str. 557).
Všechny portlety Cognos odpovídají standardu webových služeb pro vzdálené portlety (WSRP).
Uživatelé mohou s portlety vstupovat do interakcí, aniž by na svých počítačích museli instalovat
produkty IBM Cognos.
Obsah, který se v portletech zobrazuje, jako např. sestavy nebo metriky, a schopnost provádět s
tímto obsahem určité akce závisí na přístupových oprávněních uživatele. Uživatelé musí mít potřebná
přístupová oprávnění k jednotlivým položkám a k zabezpečeným funkcím a vlastnostem IBM
Cognos. Další informace viz "Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Licensed Materials – Property of IBM
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K dispozici jsou následující portlety.

Portlety Obsah IBM Cognos
Tyto portlety poskytují obsah IBM Cognos v produktu IBM Cognos Connection nebo v existujícím
podnikovém portálu. Standardně jsou tyto portlety k dispozici v produktu IBM Cognos
Administration. Také mohou být rozmístěny na jiné portály.
V této skupině jsou k dispozici následující portlety:

Portlet

Popis

IBM Cognos Navigator Zobrazuje hierarchii složek IBM Cognos Connection. Uživatelé mohou
(str. 881)
tuto hierarchii procházet a otevírat položky IBM Cognos.
IBM Cognos Search
(str. 883)

Poskytuje vyhledávací nástroj, který uživatelům pomáhá najít a otevřít
publikované sestavy a další položky IBM Cognos.

IBM Cognos Viewer
(str. 885)

Otevře výchozí sestavu nebo vypíše sestavy, které uživatel může otevřít.

Portlety IBM Cognos Utility
Portlety IBM Cognos Utility poskytují doplňkovou funkčnost pro stránky v IBM Cognos Connection.
Standardně jsou tyto portlety k dispozici v produktu IBM Cognos Administration. Nemohou však
být rozmístěny na jiné portály.
V této skupině jsou k dispozici následující portlety.

Portlet

Popis

Prohlížeč záložek Registruje a zobrazuje aktivní webové odkazy.
(str. 898)
Prohlížeč HTML
(str. 899)

Vloží na stránku produktu IBM Cognos Connection libovolnou webovou
stránku.

Prohlížeč obrázků Vloží obrázek a zobrazí jej na stránce.
(str. 900)
Prohlížeč RSS
(str. 901)

Zobrazí obsah informačního kanálu RSS (Real Simple Syndication) 1.0 nebo
2.0.
RSS je formát pro syndikaci zpráv a používá jej mnoho webových stránek.
Kanál zpráv RSS je určen adresou URL.

Zdroj HTML
(str. 902)
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Portlet IBM Cognos Extended Applications
Portlet IBM Cognos Extended Applications (str. 889) zajišťuje přístup k uživatelským aplikacím
vytvořeným pomocí sad nástrojů IBM Cognos Extended Applications a IBM Cognos Software
Development Kit.
Je-li nainstalován produkt IBM Cognos Software Development Kit, je tento portlet automaticky
zaregistrován a dostupný v IBM Cognos Administration. Může být rozmístěn i na jiných portálech.
Informace o tvorbě rozšířených aplikací viz příručka Developer Guide.

Portlety IBM Cognos Metric Studio
Portlety IBM Cognos Metric Studio poskytují schopnost zobrazit na stránce výkonnostní metriky.
Metriky jsou vytvořeny pomocí produktu Metric Studio.
Pokud je nainstalován produkt Metric Studio, jsou tyto portlety automaticky zaregistrovány a k
dispozici v IBM Cognos Administration. Také mohou být rozmístěny na jiné portály.
V této skupině jsou k dispozici následující portlety:

Portlet

Popis

Seznam metrik
IBM Cognos
(str. 890)

Používá se k přidání výkonnostních metrik na stránku. Tento portlet můžete nakonfigurovat
tak, aby zobrazoval následující typy seznamů metrik:
●

Seznam sledování
Obsahuje metriky, které chce uživatel pečlivě sledovat.

●

Seznam zodpovědnosti
Obsahuje metriky, které uživatel vlastní.

●

Seznam metrik záznamu s vyhodnocením
Obsahuje metriky přidružené k záznamu s vyhodnocením.

●

Seznam metrik strategie
Obsahuje metriky přidružené ke strategii. Chcete-li zobrazit metriky seskupené podle
záznamů vyhodnocením, zaškrtněte políčko Použít filtr záznamů s vyhodnocením.

Graf historie IBM Používá se k přidání grafu historie metriky na stránku. Graf historie je grafickou ilustrací
Cognos (str. 894) historického výkonu metriky.
Diagram dopadů
IBM Cognos
(str. 896)

Používá se k zobrazení diagramů dopadů přidružených k metrice.

Uživatelský
Používá se k zobrazení uživatelských diagramů přidružených k záznamu s vyhodnocením.
diagram IBM
Cognos (str. 897)
Další informace viz Uživatelská příručka Metric Studio.
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Portlety řídicích panelů
Portlety řídicích panelů zajišťují rámec a obsah pro stránky řídicích panelů v produktu IBM Cognos
Connection.

Portlet

Popis

Vícestránkový (str. 904)

Používá se k vytvoření řídicího panelu s více stránkami.

Použití portletů TM1 Viewer v IBM Cognos 8
Stránky IBM® Cognos® Connection poskytují rychlý přístup k informacím IBM® Cognos® TM1®.
Můžete vytvořit stránku s informacemi TM1. Obsah TM1 pro stránky je poskytován následujícími
portlety:
●

Prohlížeč krychlí TM1,

●

Navigační prohlížeč TM1,

●

Prohlížeč webových listů TM1.

Pro přístup k oblasti správy portálu v IBM Cognos Administration musíte mít oprávnění k provádění
pro zabezpečenou funkci Styly a portlety a oprávnění k procházení pro zabezpečenou funkci Správa.
Další informace naleznete v části Zabezpečené funkce a vlastnosti.
Chcete-li nastavit stránky TM1 v IBM Cognos Connection proveďte následující úlohy:
❑

Nainstalujte a aktivujte portlety TM1 Viewer v IBM Cognos Connection. Podrobnosti o instalaci
a konfiguraci portletů Viewer naleznete v instalační dokumentaci k IBM Cognos TM1.

❑

Nakonfigurujte TM1 tak, aby používal zabezpečení IBM Cognos 8, pokud chcete zjednodušit
proces přihlašování TM1 při použití portletů TM1 Viewer. Použití TM1 se zabezpečením IBM
Cognos 8 může snížit počet přihlášení uživatele k TM1 za účelem přístupu k datům TM1 z jiných
aplikací IBM Cognos 8. Další informace naleznete v části týkající se zabezpečení IBM Cognos
8 v instalační dokumentaci k IBM Cognos TM1.

❑

Vytvoření stránky s obsahem TM1

❑

Úprava portletu TM1 Viewer

Vytvoření stránky s obsahem TM1
V IBM® Cognos® Connection lze vytvářet stránky a přidávat do nich obsah TM1®. Stránky jsou
ukládány do Veřejných složek nebo Mých složek. Chcete-li stránku sdílet s ostatními uživateli,
uložte ji do Veřejných složek.
Po vytvoření můžete stránku upravit, změnit její obsah, rozvržení a styl a nastavit přístupová
oprávnění. Stránky IBM Cognos Connection můžete odstranit, máte-li požadovaná přístupová
oprávnění pro tyto stránky. Odstranění stránek může mít dopad na vaše karty portálu.

Postup
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Nová stránka.
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2. Zadejte název a umístění stránky, případně popis a tip na obrazovce.
3. Klepněte na Další.
Zobrazí se stránka Nastavit sloupce a rozvržení.
4. Definujte rozvržení stránky zadáním počtu sloupců a nastavením jejich šířky.
Tip: Používáte-li více sloupců a jeden ze sloupců obsahuje sestavu, která je zobrazena v prohlížeči
IBM Cognos Viewer, nastavte šířku alespoň na 50 % k minimalizaci posouvání.
5. Ve sloupci, do kterého chcete přidat portlety, klepněte na Přidat.
Zobrazí se stránka Vybrat portlety (Procházet) – Průvodce novou stránkou.
6. Klepněte na skupinu portletů IBM Cognos TM1 Viewer, která obsahuje portlety TM1 Navigation
Viewer, TM1 Cube Viewer a TM1 Websheet Viewer.
7. Vyberte požadované portlety a klepnutím na tlačítko Přidat je přesuňte do pole Vybrané položky.
Chcete-li portlet odebrat z pole Vybrané položky, klepněte na Odebrat.
8. Klepněte na OK a potom na Další.
Zobrazí se stránka Nastavit styl stránky.
9. Přizpůsobte vzhled stránky podle potřeby.
●

Můžete přidat název stránky a pokyny v jazyce produktu. Název stránky a pokyny můžete
skrýt zaškrtnutím příslušného políčka.
Tip: Chcete-li změnit formátování textu, klepněte na Uživatelské. Chcete-li se vrátit k
výchozímu formátování, klepněte na Návrat k výchozím hodnotám.

●

Ohraničení portletu, záhlaví a tlačítko Upravit v záhlaví portletu můžete skrýt. Zbavíte tak
stránku nepřehlednosti a dodáte jí jednotný vzhled.

10. Klepněte na Další.
11. Chcete-li stránku přidat do panelu karet portálu, zaškrtněte možnost Přidat tuto stránku ke
kartám portálu. Chcete-li stránku zobrazit, zaškrtněte možnost Zobrazit stránku.
12. Klepněte na Dokončit.

Úprava portletu TM1 Viewer
Můžete definovat výchozí obsah a vzhled portletů TM1® Viewer. Tato nastavení budou výchozím
nastavením pro všechny uživatele používající daný portlet. Chcete-li ostatním uživatelům zabránit
ve změnách nastavení, můžete portlet zamknout pro úpravy.
Pokud není portlet uzamknut pro úpravy, mohou uživatelé měnit svou instanci portletu. Uživatelská
nastavení si uchovají, i když portlet resetujete. Uživatelé zdědí nastavení, která zkonfigurujete, když
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používají vámi zkonfigurovanou instanci portletu, nebo když resetují svou instanci portletu pomocí
tlačítka Resetovat v režimu úprav portletu.

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Portlety.
3. Klepněte na IBM Cognos TM1 Viewers.
4. Vedle některého z následujících portletů TM1 Viewer klepněte na odkaz Další:
●

Navigační prohlížeč TM1,

●

Prohlížeč krychlí TM1,

●

Prohlížeč webových listů TM1.

5. Klepněte na volbu Zobrazit a přizpůsobit tento portlet.
Zobrazí se portlet TM1 Viewer.
6. Klepněte na tlačítko Upravit

v panelu nástrojů portletu.

Zobrazí se stránka vlastností portletu.
Tip: Chcete-li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

v pruhu

nadpisu, nebo na Storno.
7. Vlastnosti portletu změňte podle potřeby. Další informace o vlastnostech portletů naleznete
v popisech vlastností portletů TM1 Cube Viewer, TM1 Navigation Viewer a TM1 Websheet
Viewer.
Tip: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepněte na tlačítko Resetovat na výchozí hodnoty
.
8. Klepněte na OK.

Ostatní portlety
Mezi ostatní portlety patří jiné portlety než Cognos®, které odpovídají standardu webových služeb
pro vzdálené portlety (WSRP), jako jsou portlety Oracle nebo portlety Sun. Ověření a podpora pro
tyto vzdálené portlety mohou být neúplné, protože WSRP je nový standard pro vzdálené portlety,
jehož implementaci mnoho dodavatelů dosud nedokončilo.
Pro ostatní nemusí být k dispozici jediné přihlášení, protože tato funkčnost je mimo rozsah standardu
WSRP.
Ostatní portlety musí být naimportovány do IBM® Cognos Connection (str. 546).

Import portletů
Jiné portlety než Cognos®(str. 546) je možné importovat do IBM® Cognos Connection, pokud
odpovídají standardu WSRP.
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Pro portlety Cognos není tato procedura nezbytná, protože jsou automaticky zaregistrovány a k
dispozici v IBM Cognos Connection, pokud je nainstalována příslušná komponenta systému IBM
Cognos, např. Metric Studio nebo Software Development Kit.
Použití souborů WAR k importu jiných portletů než Cognos není podporováno.

Postup
1. V produktu IBM Cognos Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Portlety.
3. Klepněte na tlačítko Importovat portlety

.

Zobrazí se stránka Zadat výrobce.
4. Vyberte webovou službu výrobce.
●

Pokud existuje definiční soubor WSDL (jazyka popisu webových služeb), zadejte jeho
adresu URL do pole Popis webových služeb.
Zde je příklad:
http://wsrp.netunitysoftware.com/WSRPTestService/WSRPTestService.
asmx?Operation=WSDL

●

Pokud definiční soubor WSDL neexistuje, klepněte na volbu Rozhraní webových služeb
pro vzdálené portlety (WSRP) a zadejte odkaz URL vyžadovaný výrobcem portletu.

Tip: Chcete-li importovat portlety Cognos, klepněte na volbu Výrobce IBM Cognos a vyberte
dostupnou skupinu.
5. Klepněte na Další.
6. Pokud se zobrazí stránka Zadejte vlastnosti registrace, uveďte požadované registrační informace
a znovu klepněte na Další.
7. Když se zobrazí stránka Zadejte název a popis, postupujte takto:
●

Zadejte název a volitelně popis a tip na obrazovce pro danou skupinu portletů.

●

Vyberte portlety, které se mají importovat, zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček
vedle portletů.

●

Klepněte na Dokončit.

Skupina portletů se zobrazí na kartě Portlety .

Řízení přístupu k portletům
Přístup k portletům je možné řídit nastavením přístupových oprávnění určujících, které portlety
jsou k dispozici kterým uživatelům a jaké akce mohou uživatelé s konkrétním portletem provádět.
Přístupová oprávnění můžete nastavit individuálně pro každý portlet, nebo na úrovni skupin.
Aby mohli koncoví uživatelé přidat portlet na stránku a získali přístup k jeho obsahu, potřebují
oprávnění ke čtení, provádění a procházení pro daný portlet.
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Přístup k portletům můžete dočasně omezit jejich deaktivací (str. 321). To může být nezbytné, když
chcete aktualizovat výrobce portletu nebo upravit nastavení portletu. Když se uživatelé pokusí o
přístup k deaktivovanému portletu ze své stránky, zobrazí se zpráva.
Portlet můžete zamknout, pokud nechcete, aby se uživatelům v portletu zobrazovalo tlačítko Upravit.
V důsledku toho se uživatelům nezobrazují vlastnosti portletu a nemohou je upravovat (str. 550).

Postup nastavení přístupových oprávnění
1. V produktu IBM® Cognos® Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Portlety.
3. Rozhodněte se, zda chcete nastavit přístupová oprávnění na úrovni skupin, nebo individuálně
pro každý portlet.
●

Chcete-li nastavit oprávnění pro skupinu portletů, klepněte na příslušné tlačítko Vlastnosti
ve sloupci Akce a na kartě Oprávnění zadejte požadovaná oprávnění.

●

Chcete-li nastavit oprávnění pro konkrétní portlet, klepněte na přidruženou skupinu portletů
a u požadovaného portletu klepněte na tlačítko Vlastnosti ve sloupci Akce a zadejte
požadovaná oprávnění.

Další informace viz "Přístupová oprávnění a přihlašovací údaje" (str. 275).
4. Klepněte na OK.

Postup zamknutí portletu
1. V produktu IBM Cognos Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Portlety.
3. Klepněte na příslušnou skupinu portletů.
4. Ve sloupci Akce klepněte na ikonu Zámek

přidruženou k portletu, který chcete zamknout.

Případně klepněte na odkaz Více a potom na volbu Zamknout nastavení portletu.
Ikona se změní na zamknutou.

Konfigurace mezipaměti portletu
Služby Portal Services mohou ukládat do mezipaměti fragmenty markupu portletů, které se používají
k rychlému přegenerování nedávných zobrazení portletů na stránkách. Tyto fragmenty markupu
jsou komprimované a uložené na serverovém počítači jako součást objektu relace.
Základní jednotka mezipaměti představuje fragmenty markupu vytvořené pro jednu stránku, pro
jednu uživatelskou relaci. Markup portletu není vždy ukládán do mezipaměti. Deaktivace ukládání
markupu do mezipaměti šetří využití paměti, ale zhoršuje výkon.
Pomocí následujících parametrů lze řídit využití mezipaměti portletu za běhu:
●

CPSMaxCacheSizePerPortlet
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Určuje počet fragmentů markupu ukládaných do mezipaměti pro každý portlet, pro jednu
stránku a jednoho uživatele. Například hodnota 5 s 1000 uživateli, 10 stránkami 4 portlety na
stránku může v mezipaměti vygenerovat maximálně 200 000 položek (1000 x 10 x 4 x 5).
Tento parametr může mít následující hodnoty:

Parametr

Hodnota

-1 (výchozí)

Uloží neomezený počet markupů portletu

0

Deaktivuje ukládání markupu do mezipaměti

1 nebo celé číslo větší než 1

Omezuje počet markupů na určené číslo

Pro tento parametr musíte zadat běhové hodnoty pro každý aplikační server, na němž je spuštěna
služba prezentace.
●

properties.config.cps.cache.timeToIdleSeconds
Určuje dobu v sekundách, po kterou se mají fragmenty markupu stránky uchovávat v mezipaměti
v období nečinnosti. Pokud do této doby nedojde k přístupu na stránku, bude obsah mezipaměti
odstraněn.
Výchozí hodnota je 1800 (30 minut).

●

properties.config.cps.cache.timeToLiveSeconds
Určuje dobu v sekundách, po kterou se mají fragmenty markupu stránky uchovávat v
mezipaměti. Po této době je markup odstraněn, i když je mezipaměť ještě aktivní.
Výchozí hodnota je 86400 (24 hodin).

●

properties.config.cps.cache.checkExpiryIntervalSeconds
Určuje dobu v sekundách, která představuje frekvenci, s níž systém kontroluje, zda fragmentům
markupu v mezipaměti nevypršela platnost.
Výchozí hodnota je 300 (5 minut).

Chcete-li aktivovat či deaktivovat šifrování fragmentů markupu portletu, použijte parametr
encryptTemporaryFiles z kategorie Prostředí v IBM Cognos Configuration. Další informace viz
Uživatelská příručka IBM® Cognos® Configuration.

Postup
1. V produktu IBM Cognos Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
3. Klepněte na požadovaný dispečer.
4. U služby PresentationService klepněte na tlačítko Vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
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6. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířené nastavení klepněte na odkaz Upravit.
7. Pokud se zobrazí, zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky. Jinak
pokračujte dalším krokem.
8. Ve sloupci Parametr zadejte požadovaný parametr určený v této sekci. Zadejte například
CPSMaxCacheSizePerPortlet.
9. Do sloupce Hodnota zadejte požadovanou hodnotu parametru.
10. Klepněte na OK.
11. Znovu klepněte na OK.
12. Klepněte na odkaz Konfigurace v cestě na začátku stránky.
Vrátíte se na seznam dispečerů.
13. Máte-li zkonfigurováno více dispečerů, proveďte pro každý zbývající dispečer kroky 3 až 12.
14. Restartujte službu IBM Cognos.

Úprava portletu
Můžete definovat výchozí obsah a vzhled portletů. Tato nastavení budou výchozím nastavením pro
všechny uživatele používající daný portlet. Chcete-li ostatním uživatelům zabránit ve změnách
nastavení, můžete portlet zamknout pro úpravy.
Pokud není portlet uzamknut pro úpravy, mohou uživatelé měnit svou instanci portletu. Uživatelská
nastavení si uchovají, i když portlet resetujete. Uživatelé zdědí nastavení, která zkonfigurujete, když
používají vámi zkonfigurovanou instanci portletu, nebo když resetují svou instanci portletu pomocí
tlačítka Resetovat

v režimu úprav portletu.

Aplikace, které se zobrazují v portletu IBM® Cognos® Extended Applications, mohou obsahovat
upravitelné parametry aplikací s výchozími hodnotami definovanými vývojářem. Chcete-li změnit
hodnoty parametrů, které se uživatelům zobrazují jako výchozí, musíte upravit soubor
applications.xml. Informace o úpravě parametrů aplikací viz příručka Developer Guide.
Konfigurovatelné vlastnosti portletů Cognos se mohou lišit. Další informace viz "Uživatelská
referenční nápověda pro Portal Services" (str. 881).

Postup
1. V produktu IBM Cognos Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Portlety.
3. Klepněte na požadovanou skupinu portletů.
4. Vedle portletu, který chcete upravit, klepněte na odkaz More.
5. Klepněte na volbu Zobrazit a přizpůsobit tento portlet.
Zobrazí se portlet Cognos.
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6. Klepněte na tlačítko Upravit

v panelu nástrojů portletu.

Když upravujete portlety Obsah IBM Cognos, můžete použít tlačítko Konfigurace
poskytuje přístup k dalším funkcím.

, které

Zobrazí se stránka vlastností portletu.
Tip: Chcete-li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

v

pruhu nadpisu, nebo na Storno.
7. Vlastnosti portletu změňte podle potřeby.
Tip: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepněte na tlačítko Resetovat

.

8. Klepněte na OK.

Zobrazení kódu HTML ze zdrojového kanálu RSS v Prohlížeči RSS a IBM Cognos
Navigator
Některé kanály RSS obsahují ve svých polích nadpisu a popisu sekvence kódu HTML . Je-li ve
zdrojovém kanálu RSS přítomen kód HTML, dojde z bezpečnostních důvodů k jeho deaktivaci v
zobrazení seznamu zpráv v portletech Prohlížeč RSS a IBM Cognos Navigator. Místo toho se v
polích nadpisu a popisu v obou portletech zobrazí řada kontrolních znaků HTML.
Toto nastavení můžete potlačit a povolit provádění kódu HTML v Prohlížeči RSS a IBM Cognos
Navigator, aby se tento kód zobrazoval podle záměru vydavatele kanálu RSS. Chcete-li to udělat,
zadejte běhový parametr CPSRssAllowUnsafeCharacters s hodnotou "true" pro službu prezentace
dispečeru. Výchozí hodnota tohoto parametru je "false".
Varování: Povolení provádění kódu HTML z externích zdrojů představuje bezpečnostní hrozbu.

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
3. Klepněte na požadovaný dispečer.
4. Pro PresentationService klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti ve sloupci Akce.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířené nastavení klepněte na odkaz Upravit.
7. Pokud se zobrazí, zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
8. Ve sloupci Parametr zadejte parametr CPSRssAllowUnsafeCharacters
9. Ve sloupci Hodnota zadejte jako hodnotu parametru pravda
10. Klepněte na OK.
11. Znovu klepněte na OK.
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12. Klepněte na odkaz Konfigurace v cestě na začátku stránky.
Vrátíte se na seznam dispečerů.
13. Máte-li zkonfigurováno více dispečerů, proveďte pro každý zbývající dispečer kroky 3 až 12.

Styly
Styl je definovaná sada prostředků, např. obrázků a kaskádových stylů, která kontroluje vzhled
webového rozhraní IBM® Cognos®. Součástí stylu jsou i obrázky a písma značení.
Prostředky pro styly se nacházejí v adresáři umístění_c10/webcontent/skins.
V IBM Cognos Business Intelligence jsou k dispozici následující předdefinované styly:

Styl

Popis

obchodní

Používá tlumené barvy. Vytváří čistý a jednoduchý profesionální vzhled.

klasický

Odpovídá stylu používanému produktem Metric Studio.

současný

Používá výraznější, živější barvy.

firemní

Odpovídá firemnímu značení IBM Cognos. Jedná se o výchozí styl softwaru
IBM Cognos BI.

moderní

Odpovídá stylu používanému produktem IBM Cognos ReportNet.

prezentační

Variace podnikového stylu určená pro projekce. Používá větší písmo a vyšší
kontrast.

Pokud předdefinované styly nevyhovují vašim požadavkům, můžete vytvořit vlastní styl a zpřístupnit
jej v softwaru IBM Cognos BI (str. 605).
Jednotliví uživatelé mohou za běhu zvolit kterýkoli z dostupných stylů pro použití ve webovém
rozhraní (str. 329). Zajistěte, aby měli všichni uživatelé přístup alespoň k jednomu stylu.
Počáteční nastavení stylu pro nové uživatele určují výchozí profily uživatelů. Informace o změně
profilů uživatelů viz "Správa uživatelských profilů" (str. 411).
Správa stylů zahrnuje:
●

Přidávání nových stylů (str. 552)

●

Řízení přístupu ke stylům (str. 553)

●

Úpravy stylů (str. 554)

Přidání nového stylu
Když přidáváte nový styl, vytvoříte objekt stylu v produktu Content Manager a přidružíte jej k
prostředkům stylů v adresáři produktu.
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Pomocí této funkčnosti lze přidat vlastní styl nebo vytvořit různé styly na základě existujících
prostředků stylů. Můžete například přidat nový styl s názvem modrý a přidružit jej k prostředkům
firemního stylu v adresáři umístění_c10/webcontent/skins/corporate.
Než budete moci přidat uživatelský styl, musí v adresáři umístění_c10/webcontent/skins existovat
prostředky pro tento styl. Další informace o přizpůsobení stylů viz "Vytvoření uživatelského
stylu" (str. 605).

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Styly.
Zobrazí se průvodce novým stylem.
3. Klepněte na tlačítko Nový styl

.

4. Zadejte název stylu a volitelně tip na obrazovce a popis.
Názvem stylu může být libovolné slovo nebo fráze. Nemusí odpovídat názvu adresáře produktu,
kde se nacházejí prostředky tohoto stylu.
Tip: Název stylu, jeho popis a tip na obrazovce můžete zadat pouze v jazyce produktu, který
právě používáte. Chcete-li tyto hodnoty zadat pro jiné jazyky, můžete styl později upravit
(str. 554).
5. Klepněte na Další.
6. Zadejte umístění prostředků stylu:
●

V poli Umístění zdrojů stylu zadejte název adresáře stylu v adresáři
umístění_c10/webcontent/skins, kde se nacházejí prostředky stylu.
Můžete zadat adresář jednoho z předdefinovaných stylů, například firemního, klasické či
moderního, nebo případně existujícího uživatelského adresáře. Další informace o použití
uživatelských stylů viz "Vytvoření uživatelského stylu" (str. 605).

●

V poli Zdroj náhledu zadejte umístění prostředku náhledu pro daný styl.
Příkladem prostředku náhledu může být stránka webového serveru, video nebo obrázek.
Zadejte pouze název souboru, když se prostředek náhledu nachází ve výchozím umístění,
kterým je adresář umístění_c10/webcontent/skins/název_stylu. Je-li v jiném umístění, zadejte
název souboru včetně relativní cesty.

7. Klepněte na Dokončit.

Řízení přístupu ke stylům
Uživatelé mohou ve svém webovém rozhraní potřebovat různé styly v závislosti na požadavcích na
firemní značení, na národním prostředí nebo na implementaci produktu. Například styly pro asijské
uživatele mohou mít specifické charakteristiky, které pro uživatele v jiných zeměpisných oblastech
neplatí. Proto mohou být tyto styly pro jiné než asijské uživatele skryty.
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Přístup ke stylům lze řídit pomocí příslušných přístupových oprávnění. Chcete-li nějaký styl
zpřístupnit koncovým uživatelům, udělíte požadovaných uživatelům skupinám či rolím oprávnění
k provádění. Žádná jiná oprávnění nejsou nutná. V důsledku toho se daný styl zobrazí v předvolbách
uživatele v produktu IBM® Cognos® Connection (str. 329). Uživatelé mohou styl používat, ale
nemohou jej upravit.
Uživatelům - správcům lze udělit oprávnění ke čtení, k zápisu nebo k nastavení zásad. Oprávnění
k procházení jsou ve vztahu ke stylům irelevantní.
Další informace o zabezpečení viz "Přístupová oprávnění a přihlašovací údaje" (str. 275).

Postup
1. V produktu IBM Cognos Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Styly.
3. Klepněte na šipku vedle názvu stylu a pak na Nastavit vlastnosti.
4. Klepněte na kartu Oprávnění.
5. Zaškrtněte políčko Potlačit přístupová oprávnění získaná z nadřízené položky.
6. Udělte požadovaný typ přístupových oprávnění.
●

U koncových uživatelů udělte oprávnění k provádění uživatelům, skupinám či rolím, které
mají mít k tomuto stylu přístup.

●

Správcům udělte oprávnění ke čtení, k zápisu či k nastavení zásad.

Další informace viz "Nastavení přístupových oprávnění pro položku" (str. 279).

Úprava stylu
Stávající styl můžete upravit
●

změnit název stylu, jeho popis a tip na obrazovce
Kterýkoli předdefinovaný či uživatelský styl lze přejmenovat tak, aby jeho název lépe vyhovoval
vašemu webovému rozhraní.

●

přidat, změnit nebo odebrat název stylu, jeho popis a tip na obrazovce pro různé jazykové verze
produktu
Můžete chtít, aby název stylu, jeho popis a tip na obrazovce odpovídaly jazyku produktu
uživatele.

●

změnit adresář stylu
Stávající styl můžete přidružit k jinému adresáři stylu v adresáři umístění_c10/webcontent/skins.
To může být nutné, například když se názvy adresářů stylů změní v důsledku překladu produktu
do jiných jazyků.
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Další informace o obecných vlastnostech stylů viz "Vlastnosti položky" (str. 311)

Postup
1. V produktu IBM® Cognos® Connection klepněte na volbu Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na volbu Styly.
3. Klepněte na šipku vedle stylu, který chcete upravit, a pak na Nastavit vlastnosti.
Tip: Chcete-li zobrazit náhled stylu, klepněte na Více a pak na Zobrazit náhled tohoto stylu.
4. Upravte vlastnosti stylu takto:
●

Klepněte na kartu Obecné k přejmenování stylu a zadejte jeho tip na obrazovce a popis.

●

Klepněte na kartu Styl ke změně adresáře stylu v poli Umístění zdrojů stylu a zadejte umístění
prostředku pro náhled stylu v poli Zdroj náhledu.
Adresář stylu, který hodláte zadat, musí existovat v adresáři umístění_c10/webcontent/skins
a odpovídající soubor .xml musí existovat v adresáři umístění_c10/webapps/p2pd/WEBINF/fragments/styles/skins. Další informace o použití uživatelských stylů viz "Vytvoření
uživatelského stylu" (str. 605).

5. Klepněte na OK.
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Kapitola 33: Rozmístění portletů Cognos na jiné
portály
Portlety Cognos® lze rozmístit na stávající podnikový portál, aby bylo možné obsah Cognos
prezentovat v portálu, místo v IBM® Cognos Connection.
Portlety Cognos lze rozmístit na následující portály:
●

IBM WebSphere® 5.0, 5.1, 6.0 a 6.1 (str. 557)

●

SAP Enterprise Portal 6.0, 6.4, 7.0 a 7.1 (str. 562)

●

Oracle WebCenter Interaction Portal Server 10.3 (str. 566)

●

Microsoft® SharePoint Portal Server 2003 (str. 571)

●

Microsoft SharePoint Portal Server 2007 a 2010 (str. 579)

Chcete-li použít portlety ReportNet® 1.1 v IBM Cognos Business Intelligence, pravděpodobně je
budete chtít upgradovat (str. 586).
Standardně se kořenový adresář cest k souborům v portletech nazývá Cognos. Můžete změnit název
kořenového adresáře (str. 586).
Jako další bezpečnostní opatření můžete deaktivovat mechanismus pro přenos IBM Cognos passport
ID jako parametru adresy URL mezi prohlížeči uživatelů a bránou IBM Cognos (str. 587).
Po rozmístění portletů můžete mezi portlety a vaším portálem aktivovat jediné přihlášení (str. 589).

Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.

Rozmístění portletů Cognos v portálech WebSphere Portal 5.0,
5.1, 6.0 a 6.1
Než budou moci uživatelé přidat na své stránky portálu portlety Cognos®, musíte tyto portlety
rozmístit na server portálu.
Můžete rozmístit tyto portlety:
●

Obsah IBM® Cognos
Tato skupina obsahuje IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search a IBM Cognos Viewer.

●

IBM Cognos Extended Applications
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Tato skupina obsahuje portlet IBM Cognos Extended Applications.
●

IBM Cognos Metric Studio
Tato skupina obsahuje Seznam metrik IBM Cognos, Graf historie IBM Cognos, Diagram
dopadů IBM Cognos a Uživatelský diagram IBM Cognos.

Než začnete nasazovat portlety, ujistěte se, že je nainstalován a zkonfigurován software IBM Cognos
Business Intelligence včetně portálu IBM Cognos Connection a služeb Portal Services.
Pro portlet IBM Cognos Extended Applications musí být také nainstalován produkt IBM Cognos
Software Development Kit. Není-li IBM Cognos Software Development Kit nainstalován nebo není
dostupný, musí administrátor portálu po nainstalování souboru portletových aplikací deaktivovat
portlet IBM Cognos Extended Applications (str. 558).
Pro portlety IBM Cognos Metric Studio musí být také nainstalována aplikace Metric Studio. Neníli aplikace Metric Studio nainstalována nebo není dostupná, musí administrátor portálu po
nainstalování souboru portletových aplikací deaktivovat portlety IBM Cognos Metric Studio
(str. 558).
Nejprve se musíte k portálu přihlásit s oprávněním správce.
Proces rozmístění je tvořen těmito úlohami:
❑

Instalace souboru portletových aplikací

❑

Konfigurace portletových aplikací

❑

Konfigurace mezipaměti portletu

❑

Přizpůsobení obsahu portletů Cognos

Po nasazení portletů lze zkonfigurovat zabezpečení prostředí WebSphere® Portal (str. 589).
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.
Poznámka: Pro různé verze produktu WebSphere Portal se mohou úlohy zdokumentované v této
sekci mírně lišit.

Instalace souboru portletových aplikací
Než bude možné zobrazit obsah Cognos® na nějaké stránce WebSphere®, je třeba nainstalovat
soubor portletových aplikací CognosBIPortlets.war, který se nachází v adresáři
umístění_c10\cps\ibm\portlets. Tento soubor obsahuje aplikace pro portlety Cognos, jednu pro
IBM® Cognos Navigator, IBM Cognos Search a IBM Cognos Viewer, jednu pro IBM Cognos
Extended Applications a jednu pro Seznam metrik IBM Cognos, Graf historie IBM Cognos, Diagram
dopadů IBM Cognos a Uživatelský diagram IBM Cognos.
Chcete-li nainstalovat soubor portletových aplikací, musíte být přihlášeni k portálu s oprávněním
správce a mít přístup k souboru CognosBIPortlets.war ze svého systému souborů nebo síťového
systému souborů. Pokud není instalace Portal Services v dosahu vašeho síťového přístupu, musíte
soubor CognosBIPortlets.war manuálně přesunout do přístupnějšího umístění.
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Soubor portálových aplikací lze instalovat pouze jednou. Avšak, podle potřeby jej lze aktualizovat.

Postup
1. Na začátku stránky portálu klepněte na kartu Správa.
2. V nabídce vlevo klepněte na Správa portletu, Webové moduly a potom na Instalovat.
Tip: Chcete-li aktualizovat soubor CognosBIPortlets.war, klepněte na Webové moduly, vyberte
název souboru a klepněte na tlačítko Aktualizovat webový modul

.

3. Klepněte na tlačítko Procházet a v adresáři umístění_c10\cps\ibm\portlets vyberte soubor
CognosBIPortlets.war.
4. Klepněte na Další.
5. Klepněte na Dokončit.
Úspěšná instalace portletů bude potvrzena zprávou.

Konfigurace portletových aplikací
Konfigurace portletové aplikace určí mechanismus přihlášení a adresu serverové komponenty Portal
Services. To je třeba provést pro všechny sady portletů Cognos®: portlety Obsah IBM® Cognos,
portlety IBM Cognos Extended Applications a portlety IBM Cognos Metric Studio.

Postup
1. Na kartě Správa klepněte na volbu Správa portletů, Webové moduly.
2. Klepněte na soubory CognosBIPortlets.war.
Zobraz se seznam portletových aplikací Cognos.
3. U požadované aplikace klepněte na tlačítko Upravit portletovou aplikaci

.

Zobrazí se stránka úprav.
4. U vlastnosti Typ aktivního pověření zadejte jednu z následujících hodnot a určete mechanismus
jediného přihlášení používaný ve vaší instalaci.
●

LtpaToken

●

HttpBasicAuth

●

SiteMinderToken

●

WebSealToken

Další informace o konfiguraci jediného přihlášení pro Portal Services viz "Konfigurace
zabezpečení pro Portal Services" (str. 589).
5. U vlastnosti Umístění WSDL WSRP IBM Cognos upravte podle potřeby odkaz URL, aby se
připojoval k serveru CPS. Odkaz URL musí obsahovat správný protokol, název serveru, číslo
portu a cestu k serveru.
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Standardně je protokol http. Je-li IBM Cognos Business Intelligence zkonfigurován pro přístup
prostřednictvím připojení SSL (Secure Sockets Layer), změňte protokol na https.
Cesta k serveru musí ukazovat na bránu IBM Cognos.
●

Pro portlety IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search a IBM Cognos Viewer je cesta
brána_c10/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

Pro portlet IBM Cognos Extended Applications je cesta brána_c10/wsrp/cps4/portlets/
sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

Pro portlety IBM Cognos Metric Studio je cesta brána_c10/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_
action=cps.wsdl.

6. Klepněte na OK.
Nyní mohou uživatelé přidávat na stránky dostupné portlety Cognos. Portlety Cognos lze
zkonfigurovat, aby byla jejich výchozí natavení pro všechny uživatele stejná.
7. Zopakujte kroky 3 až 6 pro portlety IBM Cognos Extended Applications a portlety IBM Cognos
Metric Studio.
Poznámka: Portlety IBM Cognos Extended Applications lze vytvořit, pouze je-li nainstalován
IBM Cognos Software Development Kit. Informace o tvorbě rozšířených aplikací pro Portal
Services viz příručka Developer Guide.

Konfigurace mezipaměti portletu
Služby Portal Services ukládají do mezipaměti fragmenty markupu HTML, které se používají k
rychlému přegenerování nedávných zobrazení portletových stránek. Tyto fragmenty markupu jsou
zkomprimovány a uloženy v objektu relace uživatele. Počet stránek ukládaných pro portlet každého
uživatele lze zkonfigurovat.
Velikost fragmentu markupu pro jednotlivé stránky závisí na složitosti portletu, ale zpravidla je to
asi 5 KB. Standardně je mezipaměti uloženo deset stránek pro portlet každého uživatele.

Postup
1. Na kartě Správa klepněte na volbu Správa portletů, Webové moduly.
2. Klepněte na soubor portletové aplikace CognosBIPortlets.war.
3. V seznamu portletových aplikací klepněte na požadovanou aplikaci.
4. U portletu, pro který chcete nastavit velikost mezipaměti, klepněte na tlačítko Konfigurace
portletu

.

5. U vlastnosti Maximum stránek v mezipaměti zadejte maximální počet stránek, který chcete
uložit v mezipaměti.
6. Klepněte na OK.
7. Kroky 4 až 6 opakujte pro každý portlet.
8. Restartujte službu IBM® Cognos®.
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Přizpůsobení obsahu portletů Cognos
Jako správce můžete definovat výchozí obsah a vzhled portletů. Když přizpůsobíte instanci portletu
pomocí tlačítka Konfigurace
instanci prohlížejí.

, stane se toto nastavení výchozím pro všechny uživatele, kteří tuto

Není-li portlet uzamknut pro úpravy a uživatelé mají přístup Uživatel s povolením pro stránku,
kde portlet existuje, mohou si uživatelé přizpůsobit obsah pro svou instance portletu. Uživatelé si
uchovají uživatelská nastavení, i když portlet resetujete. Uživatelé dědí nastavení, která zkonfigurujete,
pouze když prohlížejí vámi zkonfigurované instance, nebo když resetují portlet pomocí tlačítka
Reset na stránce úprav portletu.
Aplikace, které se zobrazují v portletu IBM® Cognos® Extended Applications, mohou obsahovat
upravitelné parametry aplikací s výchozími hodnotami definovanými vývojářem. Chcete-li změnit
hodnoty parametrů, které se uživatelům zobrazují jako výchozí, musíte upravit soubor
applications.xml. Informace o úpravě parametrů aplikací viz příručka Developer Guide.
Konfigurovatelné vlastnosti portletů Cognos se mohou lišit. Další informace viz "Uživatelská
referenční nápověda pro Portal Services" (str. 881).

Speciální hlediska pro WebSphere Portal 6.0 a 6.1
V portálu WebSphere®, verze 6.0 a 6.1, mají administrátoři dva typy konfiguračních úrovní pro
definici vzhledu portletů: Administrátorská a Sdílená.
●

Při použití Administrátorské konfigurace, která poskytuje přístup k režimu Konfigurace portletu,
provedené změny ovlivní veškeré instance portletu na všech stránkách pro všechny uživatele.

●

Při použití Sdílené konfigurace, která poskytuje přístup k režimu Upravit sdílená nastavení
portletu, provedené změny ovlivní určitou instanci portletu na stránce a použití pro všechny
uživatele.

●

Třetí typ konfigurační úrovně s názvem Osobní, která poskytuje přístup k režimu Individuální
nastavení portletu, není k dispozici administrátorům s oprávněním Sdílená konfigurace. Je tomu
tak proto, protože portlety IBM Cognos podporují rozhraní IBM Portlet API. Změny provedené
v portletu pomocí Osobní konfigurace ovlivní pouze zobrazení portletu pro daného uživatele.

Postup
1. Přejděte na stránku, kam jste přidali portlety Cognos.
2. Klepněte na tlačítko Konfigurace

u portletu, který chcete zkonfigurovat.

3. Upravte nastavení podle potřeby.
Budou z nich výchozí nastavení uživatelských instancí tohoto portletu.
4. Klepněte na OK.
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Nasazení portletů Cognos na portálu SAP Enterprise Portal 6.0,
6.4, 7.0 a 7.1
Než budou moci uživatelé přidat na své stránky portálu portlety Cognos®, musíte tyto portlety
rozmístit na server portálu.
Můžete rozmístit tyto portlety:
●

Obsah IBM® Cognos
Tato skupina obsahuje IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search, IBM Cognos Viewer.

●

IBM Cognos Extended Applications
Tato skupina obsahuje portlet IBM Cognos Extended Applications.

●

IBM Cognos Metric Studio
Tato skupina obsahuje Seznam metrik IBM Cognos, Graf historie IBM Cognos, Diagram
dopadů IBM Cognos a Uživatelský diagram IBM Cognos.

Než začnete nasazovat portlety Cognos, ujistěte se, že je nainstalován a zkonfigurován software
IBM Cognos Business Intelligence včetně portálu IBM Cognos Connection a služeb Portal Services.
Pro portlet IBM Cognos Extended Applications musí být také nainstalován produkt IBM Cognos
Software Development Kit. Není-li IBM Cognos Software Development Kit nainstalován nebo
dostupný, musí administrátor portálu po nainstalování obchodního balíku IBM Cognos deaktivovat
portlet IBM Cognos Extended Applications (str. 563).
Pro portlety IBM Cognos Metric Studio musí být také nainstalována aplikace Metric Studio. Neníli aplikace Metric Studio nainstalována nebo není dostupná, musí administrátor portálu po
nainstalování obchodního balíku IBM Cognos deaktivovat portlety IBM Cognos Metric Studio
(str. 563).
V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Části tohoto dokumentu označují
iView jako portlety.
Nejprve se musíte k portálu přihlásit s oprávněním správce.
Proces rozmístění je tvořen těmito úlohami:
❑

Instalace obchodního balíku IBM Cognos. Pro SAP Enterprise Portal, verze 6.0, 6.4 a 7.0, a
verzi 7.1 existují různé postupy.

❑

Úprava vlastností pro iView

❑

Nastavení výchozího obsahu a vzhledu iView

Po nasazení portletů musíte zkonfigurovat zabezpečení prostředí SAP Enterprise Portal.
Další informace viz Proven Practices (Osvědčené postupy) na webových stránkách IBM Cognos
Software Services.
Poznámka: Služby Portal Services v softwaru IBM Cognos BI podporují portály SAP 6.0, 6.4, 7.0
a 7.1. Tento dokument popisuje administrativní úlohy pro verze 6.0-7.0 a 7.1 odděleně.
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Instalace obchodního balíku IBM Cognos pro verze 6.0, 6.4 a 7.0
Obchodní balík IBM® Cognos® je souborem Enterprise Portal Archive (.epa), viz umístění_instalace\
cps\sap\sap70\com.cognos.epa. Tento balík obsahuje IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search,
IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Extended Applications, Seznam metrik IBM Cognos, Graf historie
IBM Cognos, Diagram dopadů IBM Cognos, Uživatelský diagram IBM Cognos iViews a soubor
com.cognos.pct.cognos.ivew.par.
Musíte být přihlášeni k portálu s oprávněním administrátora a mít přístup k souboru com.cognos.epa
ze souborového systému nebo síťového systému souborů. Není-li instalace softwaru IBM Cognos
v dosahu síťového přístupu, musíte ručně přesunout soubor com.cognos.epa do přístupného umístění.

Postup
1. V portálu klepněte na kartu Správa systému.
2. Na kartě Přenos klepněte na Importovat.
3. Vedle položky Zdroj souborů balíků klepněte na Klient.
Pokud Klient není funkční, klepněte na Server.
4. Klepnutím na Browse vyhledejte adresář instalace_SAP\usr\sap\env\SYS\global\pcd\Import, kde
env je dané prostředí, a klepněte na Open. Zkopírujete soubor com.cognos.epa do tohoto
adresáře.
Pokud jste v předchozím kroku klepli na Server, vyhledejte soubor com.cognos.epa v adresáři
instalace_SAP\usr\sap\env\SYS\global\pcd\Import, kde env představuje adresář, který se liší pro
různá prostředí. Soubor com.cognos.epa je třeba nejprve zkopírovat do tohoto adresáře.
5. Klepněte na Načíst.

Instalace obchodního balíku IBM Cognos pro verzi 7.1
Obchodní balík IBM® Cognos® je souborem Enterprise Portal Archive (.sca) s názvem
com.ibm.cognos.sca. Tento balík obsahuje IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search, IBM
Cognos Viewer, IBM Cognos Extended Applications, Seznam metrik IBM Cognos, Graf historie
IBM Cognos, Diagram dopadů IBM Cognos, Uživatelský diagram IBM Cognos iViews a soubor
umístění_instalace\cps\sap\package\com.cognos.war.
Musíte být přihlášeni k portálu s oprávněním administrátora a mít přístup k souboru com.cognos.
cognos.sca ze souborového systému nebo síťového systému souborů. Není-li instalace softwaru IBM
Cognos v dosahu síťového přístupu, musíte ručně přesunout soubor com.cognos.war do přístupného
umístění.
Tip: Provozujete-li systém SAP, verzi 7.1, se softwarem IBM Cognos Business Intelligence verzí 8.4
nebo starší, a nasadíte IBM Cognos BI verzi 10.1.0, může dojít k chybě nasazení s textem, že com.
cognos.pct.iview již existuje (nebo že již existuje podobný soubor, který vlastní sap.com). Pokud k
tomu dojde, zrušte nasazení com.cognos.epa i com.cognos.pct.iview a nasaďte soubor
com.ibm.cognos.sca znovu.
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Software SAP Netweaver Developer Studio slouží k přidání a nasazení archivu Software Component
Archive. Archiv Software Component Archive je obvykle přidán do složky Instalace_Dev_
Studio\SAP\IDE\CE.
Další informace viz dokumentace k produktu SAP Netweaver Developer Studio.

Úprava vlastností pro iView
Obchodní balík obsahuje iView Cognos®(str. 562). Pro každý iView upravte vlastnosti tak, aby
pracoval s danou instalací IBM® Cognos Business Intelligence.
Následující tabulka zachycuje některé vlastnosti, které můžete upravit.

Vlastnost

Popis

CPS: Server
připojení

Představuje odkaz URL nezbytný pro připojení k serveru Portal Services. Odkaz URL musí
obsahovat správný protokol, název serveru, číslo portu a cestu k serveru. Standardně je protokol
http. Je-li IBM Cognos BI zkonfigurován pro přístup prostřednictvím připojení SSL (Secure Sockets
Layer), změňte protokol na https. Cesta k serveru musí ukazovat na bránu IBM Cognos.

CPS: Role
režimu
konfigurace

●

Pro portlety IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search a IBM Cognos Viewer iView je cesta
brána_c10/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Pro IBM Cognos Extended Applications iView je cesta brána_c10/wsrp/cps4/portlets/
sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Pro Seznam metriky IBM Cognos a Graf historie IBM Cognos iView je cesta brána_c10/wsrp/
cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsd

Určuje roli SAP, jejíž členové - zpravidla administrátoři - mohou upravovat výchozí vlastnosti i
View (str. 565).
Těmto uživatelům se zobrazuje odkaz Upravit vlastnosti pro všechny uživatele na konci stránky
vlastností iView a s jeho pomocí mohou upravit výchozí vlastnosti iView.
Pro úpravu vlastností iView může být určena pouze jedna role SAP.
Výchozí nastavení: content_admin_role

Postup
1. Přihlaste se k portálu s oprávněním správce.
2. Klepněte na kartu Správa obsahu.
3. V okně nalevo rozbalte na kartě Procházet složku Obsah portálu.
4. Pokračujte v rozbalování složek, dokud se nezobrazí iView Cognos.
Zobrazení Cognos iViews jsou standardně importována do jednoho z těchto umístění:
●

Pro IBM Cognos 8.4 a dřívější: Obsah portálu, Obsah poskytnutý jinými dodavateli, Obsah
koncových uživatelů, com.cognos.pct, složka iviews
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●

Pro IBM Cognos BI 10.1: Obsah portálu, Obsah poskytnutý jinými dodavateli, Obsah
koncových uživatelů, software IBM Cognos, složka iviews

5. Poklepejte na iView, které chcete upravit.
V hlavním okně se zobrazí Editor vlastností.
6. V rozevíracím seznamu Kategorie vlastností klepněte na Zobrazit vše.
7. Vlastnosti upravte podle potřeby.
8. Klepněte na Uložit.
9. Kroky 5 až 8 opakujte pro každé Cognos iView.
10. Chcete-li otestovat připojení mezi softwarem IBM Cognos BI a službami Portal Services, klepněte
na tlačítko Náhled.

Nastavení výchozího obsahu a vzhledu iView pro všechny uživatele
Správce může definovat výchozí obsah a vzhled Cognos® iView. Když koncoví uživatelé přidávají
na své stránky iView, jsou aktivovány výchozí vlastnosti. Například v IBM® Cognos Navigator
iView může administrátor definovat výchozí zobrazovanou složku nebo balík. Když uživatelé přidají
na své stránky toto iView, zobrazí se jim složka nebo balík určený správcem.
Koncoví uživatelé mohou měnit vlastnosti Cognos iView, a tak si individuálně nastavit stránky.
Jimi provedené změny nemají vliv na iView jiných uživatelé či na jiných stránkách. Pokud správce
změní výchozí vlastnosti iView, individuální nastavení se nemění. Uživatelé se mohou klepnutím
na tlačítko Reset vrátit k aktuálnímu výchozímu správnímu nastavení.
Chcete-li změnit vlastnosti iView pro všechny uživatele, musíte být členem role SAP, která má
nezbytná přístupová oprávnění. Tuto roli určuje vlastnost CPS: Role režimu konfigurace. Další
informace viz "Úprava vlastností pro iView" (str. 564).

Postup
1. Přihlaste se k portálu s oprávněním správce.
2. Vyhledejte stránku, která obsahuje Cognos iView.
3. U iView, které chcete upravit, klepněte na tlačítko Nabídka možností v pravém horním rohu
iView a vyberte Individuálně nastavit.
Zobrazí se stránka vlastností iView.
4. Na konci stránky klepněte na odkaz Upravit vlastnosti pro všechny uživatele.
5. Vlastnosti změňte podle potřeby.
Budou z nich výchozí nastavení uživatelských instancí tohoto portletu.
6. Klepněte na Uložit.
7. Kroky 3 až 6 opakujte pro ostatní Cognos iView.
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Rozmístění portletů Cognos v portálu Oracle WebCenter
Interaction Portal 10.3
Portlety Cognos lze nasadit na portálový server Oracle WebCenter Interaction, aby mohli koncoví
uživatelé tyto portlety přidávat na své stránky. Je třeba mít již nainstalovanou sadu Oracle WebCenter
Interaction Development Kit for Java. Další informace o pokynech týkajících se stahování naleznete
v dokumentaci Oracle.
Můžete rozmístit tyto portlety:
●

Portlety obsahu Cognos®
Tato skupina obsahuje IBM® Cognos Navigator, IBM Cognos Search, IBM Cognos Viewer.

●

Portlety IBM Cognos Extended Applications
Tato skupina obsahuje portlet IBM Cognos Extended Applications.

●

IBM Cognos Metric Studio
Tato skupina obsahuje portlety Seznam metrik IBM Cognos, Graf historie IBM Cognos, Diagram
dopadů IBM Cognos a Uživatelský diagram IBM Cognos.

Než začnete nasazovat portlety Cognos, ujistěte se, že je nainstalován a zkonfigurován software
IBM Cognos Business Intelligence včetně portálu IBM Cognos Connection a služeb Portal Services.
Pro portlet IBM Cognos Extended Applications musí být také nainstalován produkt IBM Cognos
Software Development Kit. Není-li IBM Cognos Software Development Kit nainstalován nebo není
dostupný, musí administrátor portálu po importu souboru balíku portletů Cognos deaktivovat
portlet IBM Cognos Extended Applications (str. 569).
Pro portlety IBM Cognos Metric Studio musí být také nainstalována aplikace Metric Studio. Neníli aplikace Metric Studio nainstalována nebo není dostupná, musí administrátor portálu po importu
souboru balíku portletů Cognos deaktivovat portlety IBM Cognos Metric Studio (str. 569).
Nejprve se musíte k portálu přihlásit s oprávněním správce.
Proces rozmístění je tvořen těmito úlohami:
❑

spuštění vzdáleného serveru

❑

import souboru balíku portletů

❑

připojení ke vzdálenému serveru

❑

přizpůsobení obsahu portletů Cognos

Po nasazení portletů lze zkonfigurovat zabezpečení prostředí WebCenter Interaction (str. 589).
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

Spuštění vzdáleného serveru
Vzdálený server je webová aplikace IBM® Cognos®, která slouží jako rozhraní mezi komponentami
jádra IBM Cognos a portálem WebCenter Interaction. Aplikace vzdáleného serveru je soubor cps-
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wci.war nainstalovaný se softwarem IBM Cognos Business Intelligence v adresáři umístění_c10\cps\
oracle\gadgets.
Po instalaci softwaru IBM Cognos BI není standardně spuštěn vzdálený server. Je třeba jej spustit,
pokud chcete použít portlety Cognos v portálu WebCenter Interaction.
Vzdálený server lze rozmístit na jiný server. Ujistěte se, že jsou nastavení správně zkonfigurována,
takže má vzdálený server přístup k bráně IBM Cognos.
Vzdálený server můžete spustit ve výchozím stavu konfigurace. Výchozí vzdálený server však funguje,
pouze když jsou splněny následující podmínky:
●

IBM Cognos BI je zkonfigurován s bránou CGI.

●

Vzdálený server je spuštěn na stejném serveru jako brána IBM Cognos, k níž lze přistupovat
pomocí adresy http://localhost/ibmcognos.

Pokud tyto podmínky pro vaši instalaci neplatí, musíte před spuštěním vzdáleného serveru změnit
konfigurační nastavení.
Chcete-li spustit vzdálený server, musíte vzdálený server rozmístit do aktivní složky webapps:
●

Pro Tomcat zkopírujte soubor cps-wci.war z adresáře umístění_c10\cps\oracle\gadgets do složky
umístění_c10\webapps.
Tomcat automaticky aktualizuje všechny ovlivněné adresáře a spustí vzdálený server. To může
trvat několik minut.

●

U ostatních aplikačních serverů postupujte podle pokynů v příslušných příručkách pro správu.

●

Používáte-li výchozí nastavení, zkopírujte všechny soubory JAR sady IDK (Interaction
Development Kit) WebCenter ze složky devkit do umístění_c10\webapps\cps-wci\WEB-INF\
lib.

Nyní můžete naimportovat soubor balíku portletů Cognos (str. 569).

Změna konfigurace vzdáleného serveru
Pokud výchozí konfigurace vzdáleného serveru pro vaši instalaci neplatí, nebo ji chcete změnit,
můžete konfigurační nastavení změnit úpravou souboru cpsalui.properties. Potom musíte vzdálený
server (cps-wci.war) znovu sestavit a spustit rozmístěním do aktivní složky webapps pro svůj webový
aplikační server.
Lze změnit následující parametry vzdáleného serveru.
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Parametr

Popis

cps_endpoint

Určuje odkaz URL pro připojení k serveru IBM Cognos a extrakci informací WSDL.
Výchozí hodnota http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=xts.run určuje, že je brána IBM Cognos zkonfigurována na stejném
serveru jako vzdálený server, který spouští. V takové situaci lze k softwaru IBM Cognos Business
Intelligence přistupovat prostřednictvím brány CGI. Pokud ne, je třeba tento parametr
odpovídajícím způsobem upravit.
Následuje několik dalších příkladů hodnot tohoto parametru:
●

http://myserver/servletgateway/wsrp/cps4/portlets/[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Určuje instalaci brány servletu IBM Cognos na serveru s názvem myserver.

●

http://myserver/ISAPIgateway/wsrp/cps4/portlets/[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Určuje instalaci brány ISAPI softwaru IBM Cognos na serveru s názvem myserver.

forward_cookies

Určuje názvy souborů cookie, které musí být předány serveru IBM Cognos pro účely jediného
přihlášení.
Pokud mechanismus jediného přihlášení pro instalaci závisí na konkrétním aktivním souboru
cookie pověření, je nezbytné předat tento soubor cookie ze serveru WebCenter Interaction na
server IBM Cognos.
Výchozí nastavení: null

cps_auth_secret

Určuje hodnotu sdíleného tajného klíče.
Tento parametr je nepovinný. Použijte jej, pouze když je vaše prostředí zkonfigurováno pro
použití mechanismu jediného přihlášení se sdílením tajného klíče. Když je tento parametr zadán,
je identita uživatele odeslána serveru IBM Cognos prostřednictvím proměnné záhlaví HTTP,
která je zašifrována pomocí hodnoty sdíleného tajného klíče.
Hodnota tohoto parametru musí být stejná jako hodnota zadaná v IBM Cognos Configuration.
Další informace viz "Konfigurace zabezpečení pro Portal Services" (str. 589).

cps_auth_
namespace

ID prostoru jmen pro Uživatelský poskytovatel Java™.

Postup
1. Zastavte svůj aplikační server, např. Tomcat, nebo zastavte aplikaci vzdáleného serveru.
2. Odeberte stávající vzdálený server pomocí jedné z následujících akcí:
●

Pro Tomcat odstraňte z adresáře umístění_c10\webapps složku cps-wci a soubor cps-wci
war.

●

U ostatních aplikačních serverů postupujte podle pokynů v příslušných příručkách pro
správu.
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3. Otevřete soubor cpsalui.properties.
Soubor se nachází v adresáři umístění_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/WEB-INF/classes.
4. Změňte nastavení podle potřeby a soubor uložte.
5. Zkopírujte všechny soubory JAR sady IDK (Interaction Development Kit) WebCenter ze složky
devkit do umístění_c10\cps\oracle\webapps\gadgets\WEB-INF\lib.
6. Znovu sestavte vzdálený server spuštěním následujícího dávkového souboru:
●

pro operační systém Microsoft® Windows®: umístění_c10\cps\oracle\build.bat

●

pro operační systémy UNIX® či Linux®: umístění_c10\cps\oracle\build.sh

Konfigurační nastavení vzdáleného serveru (cps-wci.war) se změnila.
7. Spusťte vzdálený server (str. 566).
Nyní můžete naimportovat soubor balíku portletů Cognos (str. 569).

Import souboru balíku portletů Cognos
Při instalaci softwaru IBM® Cognos® Business Intelligence je soubor balíku portletů Cognos
CognosOracleWCIPortletPackage.pte nainstalován jako jedna z komponent WebCenter Interaction.
Tento soubor obsahuje webové služby, vzdálený server a definice portletů Cognos (str. 566).
Při importu souboru balíku portletů Cognos vytvoříte jednu instanci serveru portletů Cognos a
jednu instanci každého portletu. Server portletů Cognos se chová jako vazební vrstva pro portlety.
Uživatelům svého portálu můžete předložit také výchozí portlety, kde si mohou vybrat obsah a
rozvržení.
Každý portlet se zobrazí ve výchozím stavu. Tyto portlety neobsahují žádný obsah Cognos a výchozí
přístupová nastavení jsou ke čtení a k zápisu pro správce portálu a pouze ke čtení pro jeho uživatele.

Postup pro WebCenter Interaction
1. Na začátku stránky portálu klepněte na Správa.
2. Klepněte na volbu Vybrat obslužný program a na volbu Migrace - Import.
3. Vyberte Informace o složce a klepněte na Procházet.
4. Vyberte složku, kterou jste vytvořili pro ukládání nových prostředků, a klepněte na OK.
5. V sekci Obecné informace klepněte na Procházet a vyhledejte soubor
CognosOracleWCIPortletPackage.pte.
Tento soubor se nachází v adresáři umístění_c10/cps/oracle/gadgets.
6. Klepněte na Otevřít a potom na Načíst balík.
7. Klepněte na Dokončit a na OK.
Portlety Cognos se zobrazí ve složce Služby portálu. Nyní se můžete připojit ke vzdálenému serveru
(str. 570).
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Připojení ke vzdálenému serveru
Než se budete moci připojit ke vzdálenému serveru, musí být zkonfigurován a spuštěn (str. 566).

Postup
1. Klepněte na složku, která obsahuje portlety Cognos®.
2. Rozbalte složku Vzdálený server a klepněte na IBM Cognos Portal Services.
3. Na stránce Upravit vzdálený server v poli Vlastnosti vzdáleného serveru změňte Základní URL
z http://localhost:9300/ na následující, kde gadget server je název nebo adresa IP serveru, který
je hostitelem vzdáleného serveru IBM® Cognos, a port je číslo portu používaného vzdáleným
serverem.http://gadget_server:port
Výchozí číslo portu je 9300.
Zde je příklad: http://myserver:9300/
4. Klepněte na Dokončit.

Přizpůsobení obsahu portletů Cognos
Můžete definovat výchozí obsah a vzhled portletů. Když přizpůsobíte instanci portletu, stane se
toto nastavení výchozím nastavením pro všechny uživatele, kteří prohlížejí tuto instanci.
Pokud není portlet uzamknut pro úpravy, mohou si uživatelé přizpůsobit obsah své instance portletu.
Uživatelé si uchovají uživatelská nastavení, i když portlet resetujete. Uživatelé dědí nastavení, která
zkonfigurujete, pouze když prohlížejí vámi zkonfigurované instance, nebo když resetují portlet
pomocí tlačítka Reset na stránce úprav portletu.
Aplikace, které se zobrazují v portletu IBM® Cognos® Extended Applications, mohou obsahovat
upravitelné parametry aplikací s výchozími hodnotami definovanými vývojářem. Chcete-li změnit
hodnoty parametrů, které se uživatelům zobrazují jako výchozí, musíte upravit soubor
applications.xml. Informace o změně parametrů aplikací viz příručka Developer Guide.
Konfigurovatelné vlastnosti portletů Cognos se mohou lišit. Další informace viz "Uživatelská
referenční nápověda pro Portal Services" (str. 881).

Postup
1. Přejděte na stránku, kam jste přidali portlety Cognos.
2. Klepněte na tlačítko Konfigurace u portletu, který chcete zkonfigurovat.
3. Upravte nastavení podle potřeby.
Budou z nich výchozí nastavení uživatelských instancí tohoto portletu.
4. Klepněte na Hotovo.
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Nasazení portletů Cognos na Microsoft SharePoint Portal Server
2003
Portlety Cognos® se rozmisťují na portálový server, aby mohli uživatelé tyto portlety přidávat na
své stránky.
V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Části tohoto
dokumentu označují webové části jako portlety.
Můžete rozmístit tyto portlety:
●

Obsah IBM® Cognos
Tato skupina obsahuje IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search, IBM Cognos Viewer.

●

IBM Cognos Extended Applications
Tato skupina obsahuje portlet IBM Cognos Extended Applications.
Chcete-li nasadit tento portlet, musí být nainstalován také IBM Cognos Software Development
Kit.

●

IBM Cognos Metric Studio
Tato skupina obsahuje Seznam metrik IBM Cognos, Graf historie IBM Cognos, Diagram
dopadů IBM Cognos a Uživatelský diagram IBM Cognos.
Chcete-li nasadit tyto portlety, musí být nainstalován také IBM Cognos Metrics Manager Server.

Před nasazením portletů Cognos se ujistěte, že je nainstalován a zkonfigurován software IBM Cognos
Business Intelligence včetně portálu IBM Cognos Connection a služeb Portal Services. Také se
ujistěte, že jsou splněny následující podmínky:
●

Máte přístup správce k serverovému počítači IIS, který je hostitelem produktu SharePoint.

●

Máte administrativní přístup k instalačnímu adresáři softwaru IBM Cognos BI
umístění_c10/cps/sharepoint.

●

Je nainstalován balík WSS Language Template Pack nezbytný pro ostatní podporované jazyky,
pro každý jazyk jeden.

Informace o doporučených operačních systémech a aktualizacích souvisejících s produktem
SharePoint a o nezbytných opravách OS viz informace o souladu pro web IBM Cognos Resource
Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
Chcete-li rozmístit portlety Cognos na serveru SharePoint Portal Server, postupujte takto:
❑

Nastavte virtuální adresáře a změňte identifikátory URI bran (str. 572)
Tento krok platí, pokud je vaším webovým serverem Microsoft Internet Information Services
(IIS).

❑

Zkopírujte prostředky webových částí Cognos do kořenového adresáře IIS HTTP (str. 573)

❑

Nastavte soubor důvěryhodnosti zabezpečení IBM Cognos (str. 574)

❑

Upravte soubor web.config pro .NET Framework (str. 574)
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❑

Upravte katalogové soubory webových částí Cognos (str. 577)

❑

Restartujte IIS (str. 577)

❑

Přidejte webové části Cognos na stránku produktu SharePoint (str. 578)

❑

Přizpůsobte obsah webových částí Cognos (str. 579)

Po nasazení portletů lze zkonfigurovat zabezpečení prostředí SharePoint Portal Server (str. 589).
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

Nastavení virtuálních adresářů a změna identifikátorů URI bran
Používáte-li Microsoft® Internet Information Services (IIS) a plánujete aktivovat jediné přihlášení
mezi portálem Microsoft SharePoint a webovými částmi IBM® Cognos®, pro server IBM Cognos
musíte
●

vytvořit virtuální adresáře cps a cps/cgi-bin a aktivovat anonymní přístup k nim v Microsoft
Internet Information Services (IIS) (str. 572).

●

nasměrovat identifikátor URI brány na bránu Cognos Portal Services v IBM Cognos
Configuration (str. 572).

Další informace viz Proven Practices (Osvědčené postupy) na webových stránkách Cognos Software
Services.

Postup nastavení virtuálních adresářů
1. V Microsoft Internet Information Services (IIS) vytvořte virtuální adresář cps a přiřaďte mu
následující vlastnosti:
●

Určete cestu k umístění_c10/webcontent.

●

Udělte oprávnění ke čtení tohoto adresáře.

●

Aktivujte anonymní přístup.

●

Ujistěte se, že není vybrána volba Integrované ověřování Windows.

2. Ve virtuálním adresáři cps vytvořte další adresář jménem cgi-bin a přiřaďte mu následující
vlastnosti:
●

Určete cestu k umístění_c10/cgi-bin.

●

Udělte oprávnění k provádění pro tento adresář.

●

Aktivujte anonymní přístup.

●

Ujistěte se, že není vybrána volba Integrované ověřování Windows.

Postup změny identifikátorů URI bran
1. Spusťte IBM Cognos Configuration.
2. Pro kategorii Prostředí vytvořte URI brány ukazující na bránu Cognos Portal Services.
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Správně nastavený identifikátor URI brány Cognos Portal Services by měl vypadat takto:
http://webserver/cps/cgi-bin/cognosisapi.dll/wrsp/cps4/portlets/nav?b_action=cps.wsdl&wsdl.
3. Ujistěte se, že zbývající vlastnosti Prostředí ukazují na stejný identifikátor URI.
4. Restartujte službu IBM Cognos.

Kopírování prostředků webových částí Cognos do kořenového adresáře IIS HTTP
Software IBM® Cognos® nabízí prostředky nezbytné pro integraci produktů Microsoft® SharePoint
Portal Server a IBM Cognos Business Intelligence. Patří sem knihovny DLL webových částí pro
různé jazyky a katalogové soubory pro jednotlivé webové části Cognos. Tyto prostředky musíte
zkopírovat do kořenového adresáře IIS HTTP, aby byly dostupné pro SharePoint.

Postup
1. Přejděte do adresáře umístění_c10/cps/sharepoint.
2. Zkopírujte všechny soubory z tohoto adresáře do kořenového adresáře IIS HTTP, jak uvádí
následující tabulka.
Příkladem kořenového adresáře IIS HTTP může být C:/Inetpub/wwwroot pro SharePoint Portal
Server 2003.

Soubor

Adresář Kořenový
IBM
adresář
Cognos IIS HTTP

Cognos.BI.WebPart.dll

/bin

/bin

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/de

/bin/de

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/en

/bin/en

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/fr

/bin/fr

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/ja

/bin/ja

CognosNavigator.dwp

/wpcatalog /wpcatalog

CognosSearch.dwp
CognosViewer.dwp
CognosSDK.dwp
CognosWatchList.dwp
CognosHistoryChart.dwp
CognosImpactDiagram.dwp
CognosCustomDiagram.dwp
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Soubor

Adresář Kořenový
IBM
adresář
Cognos IIS HTTP

dialog_error.gif

/s/
Cognos.
BI.Web
Part

/
wpresources/
Cognos.BI.
WebPart

Později můžete katalogové soubory Cognos*.dwp upravit (str. 577).

Nastavení souboru důvěryhodnosti zabezpečení IBM Cognos
Webové části Cognos® používají .NET Web Services Stack a vyžadují vyšší úroveň důvěryhodnosti
zabezpečení než výchozí minimální zabezpečení. K dispozici je ukázka souboru důvěryhodnosti
zabezpečení nazvaného wss_cognostrust.config.sample. Tento soubor určuje požadovanou
důvěryhodnost zabezpečení, nazvanou WSS_Cognos, pro webové části Cognos.
Pomocí souboru wss_cognostrust.config.sample poskytnutého pro vaši verzi produktu Microsoft®
SharePoint nastavte důvěryhodnost zabezpečení pro webové části Cognos. Pro jednoduchou instalaci
serveru SharePoint Portal Server je možné použít soubor beze změn. Pro složitější instalace bude
možná nutné tento soubor upravit.
Poznámka: Pokud již máte soubor důvěryhodnosti používaný jinými webovými částmi vašeho
serveru SharePoint Portal Server, můžete informace z ukázkového souboru specifické pro Cognos
přidat do stávajícího souboru, aby jej mohly využívat i webové části Cognos.

Postup
1. Přejděte do adresáře umístění_c10/cps/sharepoint/config.
2. Zkopírujte soubor wss_cognostrust.config.sample:
●

Pro SharePoint Portal Server 2003 zkopírujte soubor wss_cognostrust.config.sample z
adresáře umístění_c10/cps/sharepoint/config/wss.2003 do adresáře C:/Program
Files/Common Files/Microsoft Shared/web server extensions/60/CONFIG.

3. Zkopírovaný soubor přejmenujte na wss_cognostrust.config.

Úprava souboru web.config pro .NET Framework
Microsoft® .NET Framework poskytuje konfigurační soubor nazvaný web.config. Tento soubor,
který se nachází v kořenovém adresáři IIS HTTP, se používá ke konfiguraci služeb Microsoft
SharePoint na úrovni aplikací. Chcete-li zkonfigurovat webové části Cognos®, musíte do tohoto
souboru přidat konfigurační informace.
IBM® Cognos Business Intelligence poskytuje ukázkový konfigurační soubor nazvaný
web.config.sample, který ukazuje typickou, plně funkční konfiguraci webových částí Cognos s
portálem SharePoint. Z této ukázky lze zkopírovat části kódu do souboru web.config. Nekopírujte
však celý ukázkový soubor přímo do svého prostředí IIS.
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Chcete-li zkonfigurovat webové části Cognos se svým serverem SharePoint Portal Server, upravte
soubor web.config přidáním konfiguračních informací IBM Cognos (str. 575).

Postup
1. Přejděte do kořenového adresáře IIS HTTP, např. C:/ Inetpub/wwwroot pro SharePoint 2003.
2. Otevřete soubor web.config v editoru XML, jako je například XML Spy.
3. Upravte soubor web.config podle potřeby (str. 575) a uložte jej.

Změny v souboru web.config
Soubor web.config je centrálním bodem konfigurace pro všechny aplikace .NET Framework.
Do prvku configuration v tomto souboru přidejte následující informace.

Přidání sekce konfigurace IBM Cognos
Do sekce configSections přidejte následující prvek sectionGroup:
<sectionGroup name="Cognos">
<section name="Log" type="System.Configuration.
SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SoapLog" type="System.
Configuration.SingleTagSectionHandler,System, Version=1.0.5000.0,
Culffture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SSO"
type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section
name="PortalContext" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="Fault" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="HttpClient" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler,
System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/
> </sectionGroup>

Registrace kompletu webových částí Cognos jako bezpečného řídicího prvku
V sekci SharePoint přidejte následující prvek SafeControl do prvku SafeControls.
<SafeControl Assembly="Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" Namespace="Cognos.Portal.Services" TypeName="*"
Safe="True"/>

Registrace souboru důvěryhodnosti zabezpečení IBM Cognos
Webové části Cognos® vyžadují důvěryhodnost zabezpečení s názvem WSS_Cognos definovanou
v souboru wss_cognostrust.config (str. 574).
V sekci system.web přidejte následující prvek trustLevel do prvku securityPolicy.
●

SharePoint Portal Server 2003
<trustLevel name="WSS_Cognos" policyFile="C:\Program Files\Common
Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\config\wss_cognostrust.config"
/>

Změna úrovně důvěryhodnosti na WSS_Cognos
WSS_Cognos je důvěryhodnost zabezpečení nezbytná pro webové části Cognos (str. 574).
V sekci system.web změňte úroveň důvěryhodnosti z
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<trust level="WSS_Minimal" originUrl="" />

na
<trust level="WSS_Cognos"

originUrl="" />

Aktivace objektu relace
●

V sekci system.web přidejte do prvku httpModules následující prvek, pokud tento prvek ještě
neexistuje.
<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>

Pokud je prvek označen jako komentář, odstraňte značky komentáře.
●

Do sekce system.web přidejte následující prvek pages:
<pages enableSessionState="true" enableViewState="true"
enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />

Pokud tento prvek již existuje, změňte hodnotu jeho atributu enableSessionState na true.
●

V sekci system.web přidejte do prvku httpHandlers následující prvek:
<add verb="*" path="CognosResources/*.axd"type="Cognos.Portal.Services.
HttpResourceHandler, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" validate="false"/>

Registrace Cognos Portal Services jako rozšíření SOAP
Do sekce system.web přidejte následující prvek webServices:
<webServices>
<soapExtensionTypes>
<add type="Cognos.Portal.Services.
SoapPatchExtension, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" priority="1" group="0" />
</
soapExtensionTypes> </webServices>

Prvek soapExtensionTypes představuje všechna rozšíření SOAP, která jsou vaší webové službě
za běhu k dispozici. Pokud jsou prvky webServices a soapExtensionTypes již definovány, přidejte
pouze prvek add.

Zadání konfiguračních parametrů IBM Cognos
Pomocí prvku Cognos zadejte konfigurační parametry IBM® Cognos, jak jsou definovány v IBM
Cognos Configuration.
Vložte následující prvek Cognos mezi koncové značky </system.web> a </configuration>:
<Cognos>
<SoapLog filename="c:\Cognos.BI.WebPart.Soap.log"/> <Log filename="c:
\Cognos.BI.WebPart.log" error="true" warn="false" info="false" debug="false"
performance="false" />
<SSO cps_auth_namespace="blank or as defined in IBM
Cognos Configuration"
cps_auth_secret="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<PortalContext gatewayURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration"
webContentURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<Fault stacktrace="false" /> </Cognos>

Prvky v prvku Cognos představují různá konfigurační nastavení.
●

Pomocí prvku SoapLog zadejte umístění souborů protokolu webových služeb.

●

Pomocí prvku Log zadejte jiné umístění souboru protokolu a změnou hodnot atributů z false
na true aktivujte jiné protokolovací funkce.
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●

Pomocí prvku SSO zadejte ID bezpečného prostoru jmen IBM Cognos důvěryhodného prostoru
jmen CPS nazvaného cps_auth_namespace a sdílené tajné heslo nazvané cps_auth_secret.
Tento parametr je nepovinný.

●

Pomocí prvku PortalContext zadejte atributy URL pro bránu IBM Cognos a webový obsah
IBM Cognos, jak ukazuje následující příklad:
●

PortalContext gatewayURL="http://localhost/cps/cgi-bin/cognosisapi.dll"

●

webContentURL="http://počítač_hostitele_c10/cps"

Tento parametr je nepovinný.
●

Pomocí prvku Fault lze zobrazit zásobníky volání na stránce chyb, když webová část zachytí
poruchu.

Úprava katalogových souborů webových částí Cognos
Katalogové soubory obsahují definice webových částí Cognos®, které se mají použít v serveru
Microsoft® SharePoint Portal Server.
Pro každý katalogový soubor webových částí Cognos změňte odkaz URL WSDL, aby ukazoval na
vaši bránu IBM® Cognos.

Postup
1. Přejděte do adresáře IIS, kam byly zkopírovány katalogové soubory.
Např. pro SharePoint Portal Server 2003 přejděte do C:/Inetpub/wwwroot.
2. Ve všech katalogových souborech webových částí Cognos Cognos*.dwp změňte odkaz URL v
prvku WSDL tak, aby ukazoval na vaši bránu IBM Cognos.
Zde je příklad:
<WSDL xmlns="http://developer.cognos.com/webpart/v1"> http://localhost/cps/
cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/nav?b_action=cps.wsdl&amp;wsdl</
WSDL>

Tip: Znak ampersand (&) v odkazu URL musí být kódován pomocí XML jako &amp;
3. Uložte soubor.

Restart IIS
Musíte restartovat Internet Information Services (IIS), aby se změny konfigurace projevily.

Postup
●

Restartujte IIS pomocí konzoly pro správu, nebo nástroje příkazového řádku iisreset.exe.

Webové části Cognos jsou nyní v produktu Microsoft® SharePoint Portal Server k dispozici a lze
je přidávat na stránky portálu (str. 578).
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Přidání webových částí Cognos na stránku produktu SharePoint
Pomocí webových částí Cognos® lze přidat obsah Cognos na své stránky na serveru Microsoft®
SharePoint Portal Server.
Webové části lze přidat nebo odebrat ze sdíleného zobrazení nebo z osobního zobrazení stránky.
Než na stránce provedete změny, ujistěte se, že jste v režimu úprav.
Následující kroky poskytují pouze základní pokyny pro přidání webových částí Cognos na stránky
SharePoint. Další informace viz nápověda pro SharePoint Portal Server.

Postup pro SharePoint Portal Server 2003
1. Přihlaste se k produktu SharePoint Portal Server s oprávněním správce.
2. Přejděte na stránku, kam chcete přidat webové části Cognos.
3. V seznamu Akce na levé straně klepněte na Upravit stránku.
4. V pravém horním rohu stránky klepněte na Upravit sdílenou stránku, Přidat webové části.
5. Klepněte na Procházet a přidejte webovou část z existující knihovny webových částí Cognos.
Stránka se otevře v režimu návrhu a na její pravé straně se zobrazí podokno Přidat webové
části.
Tip: Pomocí možnosti Hledat lze vyhledat webové části v knihovně webových částí. Nejsou-li
webové části v knihovně, můžete použít možnost Import. V této situaci zadejte cestu nebo
přejděte na umístění souboru Cognos*.dwp, který chcete importovat, a klepněte na Načíst.
6. V podokně Přidat webové části klepněte na Galerii virtuálních serverů.
Webové části Cognos se zobrazí v Seznamu webových částí.
7. Klepněte na požadovanou webovou část a potom na tlačítko Přidat v dolní části podokna.
Webová část se zobrazí na začátku stránky.
Tip:Webové části lze také myší přetáhnout do různých oblastí stránky.
8. Ve webové části klepněte v pravém horním rohu na šipku dolů a klepněte na Upravit sdílenou
webovou část.
9. V podokně na pravé straně stránky zadejte URL souboru WSDL v části Nastavení připojení,
WSDL.
URL musí ukazovat na funkční instalaci softwaru IBM® Cognos Business Intelligence.
10. Klepněte na volbu Zjistit portlety.
11. Zadejte vlastnost Popisovač portletu.
12. Klepněte na Použít, aby se provedly změny, ale nezavřelo podokno, nebo po dokončení klepněte
na OK.
13. Kroky 4 až 12 opakujte pro všechny webové části Cognos, které chcete na stránku přidat.
Nyní můžete přizpůsobit obsah webových částí Cognos (str. 579).
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Přizpůsobení obsahu webových částí Cognos
Správce může definovat výchozí obsah a vzhled webových částí Cognos®. Když uživatelé přidávají
na své stránky webové části, jsou aktivovány výchozí vlastnosti. Např. ve webové části IBM® Cognos
Navigator může administrátor definovat výchozí zobrazovanou složku nebo balík. Když uživatelé
přidají na své stránky tuto webovou část, zobrazí se jim složka nebo balík určený správcem.
Koncoví uživatelé mohou měnit vlastnosti webových částí Cognos, a tak si individuálně nastavit
stránky. Změny provedené jednotlivými uživateli nemají vliv na ostatní uživatele ani na jiné stránky.
Pokud správce změní výchozí vlastnosti webové části, individuální nastavení se nemění. Uživatelé
se mohou klepnutím na tlačítko Reset vrátit k aktuálnímu výchozímu správnímu nastavení.
V každé webové části Cognos lze konfigurovat jiné vlastnosti. Další informace viz "Uživatelská
referenční nápověda pro Portal Services" (str. 881).

Postup pro SharePoint Portal Server 2003
1. Přejděte na stránku serveru Microsoft® SharePoint Portal Server, která obsahuje webovou část
Cognos, kterou chcete upravit.
2. V seznamu Akce na levé straně klepněte na Upravit stránku.
3. Ve webové části klepněte v pravém horním rohu na šipku dolů a klepněte na Upravit předvolby.
Zobrazí se stránka vlastností webové části.
4. Zadejte nastavení podle potřeby.
Další informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Nápověda v pravém horním rohu stránky
vlastností.
5. Klepněte na OK.

Nasazení portletů Cognos na serverech Microsoft SharePoint
Portal Server 2007 a 2010
Portlety Cognos® se rozmisťují na portálový server, aby mohli uživatelé tyto portlety přidávat na
své stránky.
V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části.
Můžete nasazovat z následujících skupin portletů:
●

Obsah IBM® Cognos
Tato skupina obsahuje IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search a IBM Cognos Viewer

●

IBM Cognos Extended Applications
Tato skupina obsahuje portlet IBM Cognos Extended Applications.
Chcete-li nasadit tento portlet, musí být nainstalován také IBM Cognos Software Development
Kit.

●

IBM Cognos Metric Studio
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Tato skupina obsahuje Seznam metrik IBM Cognos, Graf historie IBM Cognos, Diagram
dopadů IBM Cognos a Uživatelský diagram IBM Cognos.
Chcete-li nasadit tyto portlety, musí být nainstalován také IBM Cognos Metrics Manager Server.
Před nasazením portletů Cognos se ujistěte, že je nainstalován a zkonfigurován software IBM Cognos
Business Intelligence včetně portálu IBM Cognos Connection a služeb Portal Services. Také se
ujistěte, že jsou splněny následující podmínky:
●

Máte přístup správce k serverovému počítači IIS, který je hostitelem produktu SharePoint.

●

Máte administrativní přístup k instalačnímu adresáři softwaru IBM Cognos BI
umístění_c10/cps/sharepoint.

●

Je nainstalován balík WSS Language Template Pack nezbytný pro ostatní podporované jazyky,
pro každý jazyk jeden.

Informace o operačním systému a aktualizacích týkajících se produktu SharePoint viz informace o
souladu na webových stránkách IBM Cognos Resource Center (http://www.ibm.com/software/data/
cognos/customercenter/).
Pro informace o nezbytných opravách OS pro SharePoint Portal Server 2007 a 2010 se obraťte na
společnost Microsoft®.
Chcete-li rozmístit portlety Cognos na serveru SharePoint Portal Server, postupujte takto:
❑

Pro 2010: Nakonfigurujte Microsoft Internet Information Services (IIS) (str. 580)

❑

Nasaďte webové části IBM Cognos (str. 581)

❑

Zkonfigurujte webové části IBM Cognos (str. 574)

❑

Restartujte IIS (str. 577)

❑

Přidejte webové části Cognos na stránku produktu SharePoint (str. 578)

❑

Přizpůsobte obsah webových částí Cognos (str. 579)

Po nasazení portletů lze zkonfigurovat zabezpečení prostředí SharePoint Portal Server (str. 589).
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

Konfigurace aplikace Microsoft Internet Information Services (IIS) Manager
Po instalaci serveru Microsoft® SharePoint Portal Server 2010 je třeba nakonfigurovat software
služby Internet Information Services pro nastavení modulů relace pro použití s webovými součástmi.
Tato akce vyžaduje provedení následujících úloh:
●

výběr spravovaného modulu a

●

Přidat mapování obslužné rutiny.

Následující pokyny se týkají serverů Windows Server 2008 a Microsoft SharePoint Portal Server
2010 se službou IIS7.

Postup pro výběr spravovaného modulu
1. Na serveru SharePoint Server spusťte aplikaci Microsoft® Internet Information Services Manager.
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2. Vyberte virtuální adresář SharePoint.
3. Z části IIS vyberte možnost Moduly.
4. V pravé horní části obrazovky klepněte v části Akce na Přidat spravovaný modul.
5. V dialogovém okně Přidat spravovaný modul zadejte Název a z rozevíracího seznamu Typ
vyberte následující hodnotu: System.Web.SessionState.SessionStateModule,System.
Web,Version=2.0.0.0.,Cultural=neutral,PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a a klepněte na
tlačítko OK.

Postup pro přidání mapování obslužné rutiny
1. Na serveru SharePoint Server spusťte aplikaci Microsoft® Internet Information Services Manager.
2. Vyberte virtuální adresář SharePoint.
3. Z části IIS vyberte možnost Mapování obslužné rutiny.
4. V pravé horní části obrazovky klepněte v části Akce na Přidat obslužnou rutinu.
5. Do dialogového okna Přidat obslužnou rutinu zadejte následující:
●

Request Path = CognosResources/*.axd

●

Name = CognosPortletResource

6. Z rozevíracího seznamu Typ vyberte následující možnost: Cognos.Portal.Services.
HttpResourceHandler,Cognos.BI.WebPart,Version=1.0.0.
0,Culture=neutral,PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd a klepněte na tlačítko OK.

Nasazení webových částí IBM Cognos
Webové části Cognos® lze nasadit na portálový server Microsoft® Sharepoint 2007 sestavením a
importem souboru řešení sharepoint. Když je nainstalován, soubor řešení sharepoint se nachází v
umístění_c10\cps\sharepoint\solution\package\ibmcognos_webparts.wsp.
Soubor řešení je předkonfigurován a ukazuje na server IBM® Cognos pomocí "localhost". Před
importem je nejlepší znovu sestavit soubor řešení pomocí hostitele serveru IBM Cognos. V opačném
případě musí být server IBM Cognos aktualizován v katalogových souborech webových částí, které
jsou importovány (tj. *Cognos*.dwp). Katalogové soubory webových částí jsou obvykle umístěny
ve složce C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

Postup znovusestavení souboru řešení
1. Otevřete soubor build.properties. Soubor se nachází ve složce umístění_c10\cps\sharepoint\
solution.
2. Aktualizujte vlastnost pro gateway.wsdl.url, aby ukazovala na server IBM Cognos.
3. Spuštěním souboru build.bat znovu sestavte soubor řešení. Soubor se nachází ve složce
umístění_c10\cps\sharepoint\solution.
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Aktualizovaný soubor řešení sharepoint je vytvořen ve složce umístění_c10\cps\sharepoint\solution\
package.

Postup importu souboru řešení
1. Zkopírujte soubor řešení v umístění_c10\cps\sharepoint\solution\package\ibmcognos_webparts.
wsp na server Sharepoint.
2. Na serveru Sharepoint otevřete příkazový řádek.
Chcete-li přidat nový soubor řešení, zadejte:
stsadm -o addsolution -filename ibmcognos_webparts.wsp
Chcete-li aktualizovat stávající soubor řešení, zadejte:
stsadm -o upgradesolution -name ibmcognos_webparts.wsp -filename ibmcognos_webparts.
wsp -local -allowCasPolicies
3. Otevřete prohlížeč na stránce Sharepoint Administration.
4. Pro verzi 2007:V části Centrální správa vyberte kartu Operace a klepnutím na Správa řešení
zobrazte soubor řešení.
5. Pro verzi 2010:V části Nastavení systému vyberte kartu Správa farmy a klepnutím na Spravovat
řešení farmy zobrazte soubor řešení.
6. Klepněte na soubor řešení, např. ibmcognos_webparts.wsp, a v okně Solution Properties klepněte
na tlačítko Deploy Solution.

Konfigurace webových částí IBM Cognos
Úprava souboru web.config pro .NET Framework
Microsoft® .NET Framework poskytuje konfigurační soubor nazvaný web.config. Tento soubor,
který se nachází v kořenovém adresáři IIS HTTP, se používá ke konfiguraci služeb Microsoft
SharePoint na úrovni aplikací. Chcete-li zkonfigurovat webové části Cognos®, musíte přidat
specifickou konfiguraci pro Cognos do tohoto souboru.
IBM® Cognos Business Intelligence poskytuje ukázkový konfigurační soubor nazvaný
web.config.sample, který ukazuje typickou, plně funkční konfiguraci webových částí Cognos s
portálem SharePoint. Při úpravě souboru web.conf můžete použít tuto ukázku. Nicméně tento
soubor nekopírujte přímo do svého prostředí IIS.
Chcete-li zkonfigurovat webové části Cognos se svým serverem SharePoint Portal Server, upravte
soubor web.config přidáním konfiguračních informací IBM Cognos.

Postup
1. Přejděte do kořenového adresáře HTTP serveru IIS, např. C:\Inetpub\wwwroot\wss\
VirtualDirectories\80.
2. Otevřete soubor web.config v editoru XML, jako je například XML Spy.
3. Upravte soubor web.config podle potřeby a uložte jej.
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Změny v souboru web.config
Soubor web.config je centrálním bodem konfigurace pro všechny aplikace .NET Framework.
Do prvku configuration v tomto souboru přidejte následující informace.

Přidání sekce konfigurace IBM Cognos
Do sekce configSections přidejte následující prvek sectionGroup:
<sectionGroup name="Cognos">
<section name="Log" type="System.Configuration.
SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SoapLog" type="System.
Configuration.SingleTagSectionHandler,System, Version=1.0.5000.0,
Culffture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SSO"
type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section
name="PortalContext" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="Fault" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="HttpClient" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler,
System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/
> </sectionGroup>

Aktivace objektu relace
●

V sekci system.web přidejte do prvku httpModules následující prvek, pokud tento prvek ještě
neexistuje.
<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>

Pokud je prvek označen jako komentář, odstraňte značky komentáře.
●

Do sekce system.web přidejte následující prvek pages:
<pages enableSessionState="true" enableViewState="true"
enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />

Pokud tento prvek již existuje, změňte hodnotu jeho atributu enableSessionState na true.
●

V sekci system.web přidejte do prvku httpHandlers následující prvek:
<add verb="*" path="CognosResources/*.axd"type="Cognos.Portal.Services.
HttpResourceHandler, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" validate="false"/>

Registrace Cognos Portal Services jako rozšíření SOAP
Do sekce system.web přidejte následující prvek webServices:
<webServices>
<soapExtensionTypes>
<add type="Cognos.Portal.Services.
SoapPatchExtension, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" priority="1" group="0" />
</
soapExtensionTypes> </webServices>

Prvek soapExtensionTypes představuje všechna rozšíření SOAP, která jsou vaší webové službě
za běhu k dispozici. Pokud jsou prvky webServices a soapExtensionTypes již definovány, přidejte
pouze prvek add.
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Zadání konfiguračních parametrů IBM Cognos
Pomocí prvku Cognos zadejte konfigurační parametry IBM Cognos, jak jsou definovány v IBM
Cognos Configuration.
Vložte následující prvek Cognos mezi koncové značky </system.web> a </configuration>:
<Cognos>
<SoapLog filename="c:\Cognos.BI.WebPart.Soap.log"/> <Log filename="c:
\Cognos.BI.WebPart.log" error="true" warn="false" info="false" debug="false"
performance="false" />
<SSO cps_auth_namespace="blank or as defined in IBM
Cognos Configuration"
cps_auth_secret="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<PortalContext gatewayURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration"
webContentURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<Fault stacktrace="false" /> </Cognos>

Prvky v prvku Cognos představují různá konfigurační nastavení.
●

Pomocí prvku SoapLog zadejte umístění souborů protokolu webových služeb.

●

Pomocí prvku Log zadejte jiné umístění souboru protokolu a změnou hodnot atributů z false
na true aktivujte jiné protokolovací funkce.

●

Pomocí prvku SSO zadejte ID bezpečného prostoru jmen IBM Cognos důvěryhodného prostoru
jmen CPS nazvaného cps_auth_namespace a sdílené tajné heslo nazvané cps_auth_secret.
Tento parametr je nepovinný.

●

Pomocí prvku PortalContext zadejte atributy URL pro bránu IBM Cognos a webový obsah
IBM Cognos, jak ukazuje následující příklad:
●

gatewayURL="http://počítač_hostitele_c10/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll"

●

webContentURL="http://počítač_hostitele_c10/ibmcognos"

Tento parametr je nepovinný.
●

Pomocí prvku Fault lze zobrazit zásobníky volání na stránce chyb, když webová část zachytí
poruchu.

Restart IIS
Musíte restartovat Internet Information Services (IIS), aby se změny konfigurace projevily.

Postup
●

Restartujte IIS pomocí konzoly pro správu, nebo nástroje příkazového řádku iisreset.exe.

Webové části Cognos® jsou nyní v produktu Microsoft® SharePoint Portal Server k dispozici a lze
je přidávat na stránky portálu (str. 578).

Přidání webových částí Cognos na stránku produktu SharePoint
Pomocí webových částí Cognos® lze přidat obsah Cognos na své stránky na serveru Microsoft®
SharePoint Portal Server.
Webové části lze přidat nebo odebrat ze sdíleného zobrazení nebo z osobního zobrazení stránky.
Než na stránce provedete změny, ujistěte se, že jste v režimu úprav.
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Následující kroky poskytují pouze základní pokyny pro přidání webových částí Cognos na stránky
SharePoint. Další informace viz nápověda pro SharePoint Portal Server.

Postup pro SharePoint Portal Server 2007
1. Přihlaste se k produktu SharePoint Portal Server s oprávněním správce.
2. Přejděte na stránku, kam chcete přidat webové části Cognos.
3. V nabídce Akce serveru v pravém horním rohu klepněte na Upravit stránku.
4. V zóně webových částí, kam chcete přidat webovou část Cognos, klepněte na Přidat webovou
část.
5. V dialogovém okně Přidat webové části klepněte na Všechny webové části, Různé.
6. V podokně nástrojů Přidat webové části na pravé straně stránky klepněte na Galerii serverů.
7. V seznamu dostupných webových částí Cognos klepněte na požadovanou webovou část.
8. V dolní části podokna nástrojů vyberte z nabídky Přidat do umístění na stránce, kde se má
webová část zobrazit, a klepněte na tlačítko Přidat.
Tip:Webovou část lze také myší přetáhnout do různých oblastí stránky.
9. Kroky 4 až 8 opakujte pro všechny webové části Cognos, které chcete na stránku přidat.
10. Klepněte na volbu Ukončit režim úprav.
Nyní můžete přizpůsobit obsah webových částí Cognos (str. 579).
Pro verzi 2010: Informace o serveru SharePoint Portal Server 2010 naleznete v dokumentaci
společnosti Microsoft®.

Přizpůsobení obsahu webových částí Cognos
Správce může definovat výchozí obsah a vzhled webových částí Cognos®. Když uživatelé přidávají
na své stránky webové části, jsou aktivovány výchozí vlastnosti. Např. ve webové části IBM® Cognos
Navigator může administrátor definovat výchozí zobrazovanou složku nebo balík. Když uživatelé
přidají na své stránky tuto webovou část, zobrazí se jim složka nebo balík určený správcem.
Koncoví uživatelé mohou měnit vlastnosti webových částí Cognos, a tak si individuálně nastavit
stránky. Změny provedené jednotlivými uživateli nemají vliv na ostatní uživatele ani na jiné stránky.
Pokud správce změní výchozí vlastnosti webové části, individuální nastavení se nemění. Uživatelé
se mohou klepnutím na tlačítko Reset vrátit k aktuálnímu výchozímu správnímu nastavení.
V každé webové části Cognos lze konfigurovat jiné vlastnosti. Další informace viz "Uživatelská
referenční nápověda pro Portal Services" (str. 881).

Postup pro SharePoint Portal Server 2007 a 2010
1. Pro verzi 2007: Přejděte na stránku serveru Microsoft® SharePoint Portal Server, která obsahuje
webovou část Cognos, kterou chcete upravit.
2. V nabídce Akce serveru v pravém horním rohu klepněte na Upravit stránku.
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3. Pro verzi 2010: Ve webové části, kterou chcete změnit, klepněte na tlačítko Upravit.
4. Klepněte na Upravit předvolby.
Zobrazí se stránka vlastností webové části.
5. Zadejte nastavení podle potřeby.
Další informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Nápověda v pravém horním rohu stránky
vlastností.
6. Klepněte na OK.

Migrace portletů Cognos z IBM Cognos ReportNet 1.1 do IBM
Cognos BI
Při upgradu z ReportNet® 1.1 na IBM® Cognos® Business Intelligence je třeba aktualizovat portlety
pomocí nejnovějšího souboru balíku portletů nainstalovaného se systémem IBM Cognos BI.
Pro portál WebSphere® použijte soubor CognosBIPortlets.war, který se nachází v adresáři
umístění_c10\cps\ibm\portlets (str. 557).
Pro SAP Enterprise Portal 6.0 použijte soubor com.cognos.epa, který se nachází v adresáři umístění_
c10\cps\sap\package (str. 562).
Import nového balíku do portálu vytvoří novou jedinečnou sadu portletů a prostředků Cognos.
Upgradované portlety nejsou kompatibilní s produktem ReportNet 1.1 a individuální nastavení
jsou ztracena. Nové portlety je nutné zkonfigurovat a otestovat, jak je třeba pro IBM Cognos BI.

Změna názvu kořenového adresáře cest k souborům v portletech
Cognos
Název kořenového adresáře zobrazovaný pro všechny cesty k souborům v portletech Cognos je
standardně Cognos®. Název kořenového adresáře lze změnit, např. na název vaší firmy, úpravou
souboru cpsinavcrnmsgs_custom.properties v adresáři umístění_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/
classes. Tím se změní název kořenového adresáře pro aktuálně používané národní prostředí obsahu.
Chcete-li zadat názvy kořenových adresářů pro různá národní prostředí, musíte pro tato národní
prostředí vytvořit nové soubory vlastností v adresáři umístění_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes.
Chcete-li například zadat názvy kořenových adresářů pro anglické, francouzské, německé a japonské
národní prostředí, vytvořte následující soubory vlastností a v každém zadejte hodnotu názvu
kořenového adresáře:
●

cpsinavcrnmsgs_custom_en.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_fr.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_de.properties
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●

cpsinavcrnmsgs_custom_ja.properties

Postup
1. Otevřete soubor cpsinavcrnmsgs_custom.properties v textovém editoru, který podporuje formát
kódování UTF-8.
Soubor se nachází v adresáři umístění_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes.
2. Hodnotu vlastnosti nav.root.name změňte následovně, kde root_name představuje hodnotu,
kterou měníte:
nav.root.name=root_name

Výchozí nastavení je:
nav.root.name=Cognos

3. Uložte soubor cpsinavcrnmsgs_custom.properties.
4. Chcete-li zadat názvy kořenových adresářů pro jiná národní prostředí, vytvořte nyní nezbytné
soubory vlastností.
5. Restartujte server IBM Cognos.

Deaktivace přenosu ID pasu systému IBM Cognos jako
parametru URL
Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení, můžete deaktivovat mechanismus, který přenáší ID pasu systému
IBM® Cognos® jako parametr URL mezi prohlížeči uživatelů a bránou IBM Cognos. To je možné,
pouze když je implementováno jediné přihlášení mezi prohlížeči uživatelů a softwarem IBM Cognos
Business Intelligence, případně IBM Cognos Series 7, nezávisle na službách Portal Services.
Služby Portal Services standardně znovu vytváří aktivní soubor cookie pověření v prohlížeči uživatele
předáním ID hesla jako parametru URL. Není-li implementováno jediné přihlášení, jsou uživatelé
portálu při interakci s portlety Cognos ověřováni v portálu i v softwaru IBM Cognos BI. Aktivní
token pověření vygenerovaný softwarem IBM Cognos BI uchovává portál, nikoli prohlížeč uživatele.
V některých situacích, např. když chcete v portletu Cognos zobrazit sestavu, musí být navázáno
přímé připojení mezi prohlížečem uživatele a branou IBM Cognos. To může představovat
bezpečnostní riziko, protože v některých souborech protokolu ze zobrazí platné ID pasu IBM
Cognos. Totéž platí, když je software IBM Cognos BI integrován s IBM Cognos Series 7 a jako
parametr URL je předáváno aktivní pověření.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
3. Klepněte na požadovaný dispečer.
4. Pro PresentationService klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti ve sloupci Akce.
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5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířená nastavení klepněte na odkaz Upravit.
7. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
8. Do sloupce Parametr zadejte názvy parametrů.
●

CPSPropagatePassport
Tento parametr řídí přenos ID pasu IBM Cognos jako parametru URL. Když je hodnota
nastavena na 0, zastaví přenos.

●

CPSPropagateTicket
Řídí přenos ID tiketu IBM Cognos Series 7 jako parametru URL. Když je hodnota nastavena
na 0, zastaví přenos.

Parametry rozlišují velká a malá písmena.
9. Ve sloupci Hodnota zadejte pro každý parametr 0.
10. Klepněte na OK.
11. Znovu klepněte na OK.
12. Klepněte na odkaz Konfigurace vedle cesty na začátku stránky.
Vrátíte se na seznam dispečerů.
13. Máte-li zkonfigurováno více dispečerů, proveďte pro každý zbývající dispečer kroky 3 až 12.

Nastavení schématu protokolu Portal Services
Pokud používáte více bran, které nemusí používat protokol HTTP nebo HTTPS, který je určený
pro výchozí bránu, můžete pro portály WebSphere® nastavit parametr CSPProtocolScheme tak, aby
přepsal všechna ostatní nastavení protokolů.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM® Cognos® Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
3. Klepněte na požadovaný dispečer.
4. Pro PresentationService klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti ve sloupci Akce.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířená nastavení klepněte na odkaz Upravit.
7. Pokud se zobrazí, zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky. Jinak
pokračujte dalším krokem.
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8. Ve sloupci Parametr zadejte CPSProtocolScheme.
9. Ve sloupci Hodnota zadejte http nebo https.
10. Dvakrát klepněte na OK.
11. Klepněte na odkaz Konfigurace v cestě na začátku stránky.
Vrátíte se na seznam dispečerů.
12. Máte-li zkonfigurováno více dispečerů, proveďte pro každý zbývající dispečer kroky 3 až 11.

Konfigurace zabezpečení pro Portal Services
Použijete-li Portal Services na jiném portálu, je nutné aktivovat jediné přihlášení pro zajištění hladké
integrace mezi tímto jiným portálem a komponentami IBM® Cognos®.
Portal Services používá jediné přihlášení k ověření uživatelů. To znamená, že se uživatelé nemusí
přihlašovat k dalším aplikacím zvlášť příslušným portálem.
Pro každý portlet v Portal Services je nutné zkonfigurovat URI ke komponentám IBM Cognos.
Chcete-li aktivovat zabezpečení mezi komponentami IBM Cognos a jiným portálem, postupujte
následovně:
❑

Deaktivujte anonymní přístup ke komponentám IBM Cognos.
Pokud infrastruktura zabezpečení vyžaduje jinou metodu pro jediné přihlášení, použijte jednu
z následujících metod:

❑

Aktivujte jediné přihlášení pro jiný portál pomocí sdíleného utajení.
Pokud infrastruktura zabezpečení vyžaduje jinou metodu pro jediné přihlášení, použijte jednu
z následujících metod:

❑

●

"Aktivace jediného přihlášení pro WebSphere Portal pomocí aplikačního serveru" (str. 597)

●

"Aktivace jediného přihlášení pro Oracle WebCenter Interaction Portal pomocí základního
ověření" (str. 598)

●

"Aktivace jediného přihlášení pro Oracle WebCenter Interaction Portal pomocí
SiteMinder" (str. 598)

V případě potřeby zkonfigurujte komponenty IBM Cognos pro přístup SSL.
Pokyny viz příručka Installation and Configuration Guide.

Deaktivujte anonymní přístup ke komponentám IBM Cognos.
Portal Services používá k ověření jediné přihlášení. Je-li v komponentách IBM® Cognos® aktivováno
anonymní přihlášení, Portal Services přihlašuje všechny uživatele portálu jako anonymní. Aby bylo
jediné přihlášení v Portal Services úspěšné, je třeba zajistit deaktivaci anonymního přihlášení v
komponentách IBM Cognos. Je však možné testovat připojení Portal Services pomocí anonymního
přihlášení pro ověření, že dané portlety na jiném portálu pracují.
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Pokud ověření uživatele v Portal Services selže, uživatel obdrží na jiném portálu chybovou zprávu.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník pod Zabezpečení > Ověření klepněte na Cognos.
3. V okně Vlastnosti zajistěte, aby Povolit anonymní přístup bylo nastaveno na Nepravda.
4. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.
5. Kroky 1 až 4 zopakujte na všech serverech, kde jsou nainstalovány komponenty IBM Cognos.

Aktivace jediného přihlášení pomocí sdíleného utajení
Pro jediné přihlášení mezi portlety IBM® Cognos® a komponentami IBM® Cognos lze použít sdílené
utajení. Portlety Cognos zasílají zprávy, které obsahují zašifrovanou verzi ID uživatele portálu.
Šifrovací klíč je určen hodnotou utajeného znakového řetězce sdíleného mezi portlety a uživatelským
poskytovatelem zabezpečení JavaTM na serveru IBM Cognos.
Na jiných portálech lze použít sdílené utajení, jen pokud mohou být vyhledána ID uživatelů portálu
v prostoru jmen ověření NTLM, LDAP nebo IBM Cognos Series 7, který je sdílen komponentami
IBM Cognos.
Komponenty IBM Cognos musejí mít přístup k adresářovém serveru, který obsahuje ID všech
uživatelů portálu. Pomocí IBM Cognos Configuration je nutné zkonfigurovat prostor jmen ověření
tak, aby portál i komponenty IBM Cognos sdílely stejný zdroj ověření.
Také je třeba vytvořit prostor jmen Uživatelského poskytovatele Java pro registraci poskytovatele
sdíleného utajení Java, který je dodán s komponentami IBM Cognos. Portlety nebo iViews je třeba
zevnitř připojit k prostoru jmen Uživatelského poskytovatele Java v rámci příslušného portálu:
●

Cognos iView (SAP EP)

●

Portletová aplikace Cognos (WebSphere® Portal)

●

vzdálený server (Oracle WebCenter Interaction Portal)

●

Cognos WebPart (SharePoint Portal)

Přístup k webovému obsahu Portal Services není nutné konfigurovat. Rozmisťujete-li však portlety
na jiný portál, je možné zkonfigurovat přístup k alternativnímu URI pro obrázky a webový obsah
Portal Services.

Postup konfigurace nezbytných prostorů jmen
1. V IBM Cognos Configuration zkonfigurujte prostor jmen pro ověření uživatelů portálu.
Pokyny viz téma konfigurace poskytovatelů ověření LDAP, NTLM a IBM Cognos Series 7
v příručce Installation and Configuration Guide.
2. Pro prostor jmen LDAP zkonfigurujte následující vlastnosti:
●

Pro vlastnost Použít externí identitu změňte nastavení na Pravda.
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●

Vlastnost Mapování externí identity nastavte na
(uid=${environment("REMOTE_USER")})
Pro portál SharePoint, je-li SharePoint na jiném počítači než server LDAP, nastavte Mapování
externí identity na
(uid=${replace(${environment("REMOTE_USER")},"Server_SharePoint\\","")})

Mohou být vyžadovány další vlastnosti. Další informace viz téma konfigurace komponent IBM
Cognos pro použití protokolu LDAP v příručce Installation and Configuration Guide.
3. Pro prostor jmen IBM Cognos Series 7 namapujte ID uživatele portálu na ID uživatele IBM
Cognos Series 7 pomocí přihlášení OS.
Další informace viz dokumentace IBM Cognos Series 7.
4. V IBM Cognos Configuration vytvořte a zkonfigurujte prostor jmen Uživatelského poskytovatele
Java.
Pokyny viz téma konfigurace uživatelského prostoru jmen ověření v příručce Installation and
Configuration Guide.
●

Pro vlastnost ID prostoru jmen zadejte jakékoli nové ID.
Například cpstrusted
Toto nové ID musí být použito v nastavení konfigurace portletu.

●

Jako vlastnost Název třídy Java zadejte
com.cognos.cps.auth.CPSTrustedSignon
Názvy tříd Java rozlišují velká a malá písmena.

5. V IBM Cognos Configuration pod Prostředí > Portal Services zkonfigurujte následující vlastnosti:
●

Pro ID prostoru jmen pro důvěryhodné přihlášení zadejte ID prostoru jmen pro prostory
jmen LDAP, NTLM nebo IBM Cognos Series 7 zkonfigurované v kroku 1.
Tip: Prostor jmen pro důvěryhodné přihlášení se chová jako prostředník a musí být připojen
ke skutečnému adresářovému prostoru jmen typu LDAP, NTLM nebo IBM Cognos Series 7.

●

Pro Sdílené utajení zadejte klíč, který se má použít pro jediné přihlášení.
Tento parametr představuje utajení autorizace, které musí být sdíleno mezi portlety Cognos
a serverem IBM Cognos. Považujte jej za tajné heslo. Při konfiguraci portletové aplikace
musíte použít stejný znakový řetězec. Jako klíč se musí použít jediné slovo.
Z důvodu zabezpečení zadejte jinou hodnotu než null.

6. V části Prostředí pro Nastavení brány nastavte vlastnost Povolit potlačení prostoru jmen na
pravda.
7. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.
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8. Restartujte službu IBM Cognos.

Postup konfigurace přístupu k webovému obsahu Portal Services
1. Na počítači, kde jsou nainstalovány komponenty aplikační vrstvy, spusťte IBM Cognos
Configuration.
2. V okně Průzkumník v části Prostředí klepněte na Portal Services.
3. V okně Vlastnosti klepněte na pole Hodnota vedle URI webového obsahu.
4. Zadejte název hostitele nebo adresu IP brány a číslo portu ve formátu
hostitel_nebo_adresa_IP:port
5. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.

Postup konfigurace Cognos iView pro SAP EP
1. Otevřete editor iView pro každý Cognos iView.
2. V poli Kategorie vlastností vyberte Zobrazit vše.
3. Pro vlastnost cpsauthsecret: CPS Utajení autorizace zadejte utajený znakový řetězec, který jste
použili pro vlastnost Sdílené utajení při konfiguraci prostoru jmen Uživatelského poskytovatele
Java.
4. Pro vlastnost cps: ID prostoru jmen ověření zadejte ID prostoru jmen Uživatelského poskytovatele
Java.
5. Pro vlastnost cpsserver: CPS Server připojení zadejte cestu URL pro přístup ke komponentám
Portal Services prostřednictvím brány.
Formát odkazu URL:
●

Pro portlety obsahu Cognos
URI_brány/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl
Příklad pro bránu CGI:
http://můj_server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Příklad pro servletovou bránu:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Pro Cognos Extended Applications
URI_brány/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
Příklad pro bránu CGI:
http://můj_server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Příklad pro servletovou bránu:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
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●

Pro portlety Watchlist aplikace Metrics Manager
URI_brány/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl
Příklad pro bránu CGI:
http://můj_server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Příklad pro servletovou bránu:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl

Postup konfigurace portletů Cognos pro WebSphere Portal
1. V každé portletové aplikaci Cognos klepněte na Upravit parametry.
2. Pro vlastnost cps_auth_secret zadejte utajený znakový řetězec, který jste použili pro vlastnost
Sdílené utajení při konfiguraci prostoru jmen Uživatelského poskytovatele Java.
3. Pro vlastnost cps_auth_namespace zadejte ID prostoru jmen Uživatelského poskytovatele Java.
4. Pro vlastnost CPS Endpoint zadejte cestu URL pro přístup ke komponentám Portal Services
prostřednictvím brány.
Formát odkazu URL:
●

Pro portlety obsahu Cognos
URI_brány/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl
Příklad pro bránu CGI:
http://můj_server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Příklad pro servletovou bránu:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Pro Cognos Extended Applications
URI_brány/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
Příklad pro bránu CGI:
http://můj_server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Příklad pro servletovou bránu:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Pro portlety Watchlist aplikace Metrics Manager
URI_brány/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl
Příklad pro bránu CGI:
http://můj_server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_
action=cps.wsdl

Příručka administrace a zabezpečení 593

Kapitola 33: Rozmístění portletů Cognos na jiné portály
Příklad pro servletovou bránu:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl

Postup konfigurace vzdáleného serveru pro portál Oracle WebCenter Interaction Portal
1. Pomocí editoru prostého ASCII, jako je Poznámkový blok, upravte soubor cpsalui.properties
v adresáři umístění_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/WEB-INF/classes.
2. Zkonfigurujte nastavení uvedená v následující tabulce.

Parametr

Hodnota

cps_
endpoint

Odkaz URL pro připojení ke komponentám aplikační vrstvy a extrakci informací
WSDL.
Určete identifikátor URI brány.
V případě brány servletu nebo ISAPI nahraďte část localhost/ibmcognos/cgi-bin/
cognos.cgi konkrétními hodnotami pro bránu.
Například
http://název_hostitele/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Pokyny viz téma změna brány v příručce Installation and Configuration Guide.

forward_
cookies=

Názvy souborů cookie, které mají být předány komponentám aplikační vrstvy
pro jediné přihlášení.
Nechte prázdné.

cps_auth_
secret

Kód sdíleného utajení používaný IBM Cognos k zašifrování proměnné záhlaví
HTTP, která přenáší identitu uživatele.
Tento parametr představuje utajení autorizace, které musí být sdíleno mezi
portlety Cognos a serverem IBM Cognos. Považujte jej za tajné heslo. Použijte
stejnou hodnotu, kterou jste použili pro Sdílené utajení v IBM Cognos
Configuration.
Z důvodu zabezpečení zadejte jinou hodnotu než null.

cps_auth_ ID prostoru jmen pro Uživatelského poskytovatele Java.
namespace
3. Přejděte do adresáře umístění_c10/cps/oracle a spusťte následující soubor sestavení:
●

V operačním systému UNIX® či Linux® - build.sh

●

V operačním systému Microsoft® Windows® - build.bat

V adresáři umístění_c10/cps/oracle/gadgets se vytvoří soubor cps-wci.war.
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4. Používají-li komponenty IBM Cognos BI server Tomcat,
●

Zastavte IBM Cognos BI.

●

Zkopírujte soubor cps-wci.war do adresáře umístění_c10/webapps.
Tomcat automaticky rozbalí soubor WAR a spustí vzdálený server.

●

Spusťte IBM Cognos BI.

5. Jsou-li komponenty IBM Cognos BI spuštěny na jiném typu aplikačního serveru, zkopírujte
soubor cps-wci.war na tento aplikační server.
Pokyny viz příručka pro správu daného aplikačního serveru.
Jediné přihlášení je zkonfigurováno.

Postup konfigurace vlastností Cognos WebPart pro SharePoint Portal
1. Pomocí editoru prostého ASCII, jako je Poznámkový blok, upravte soubor web.config v adresáři
jednotka\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\CONFIG.
2. Najděte tento řetězec:
<SSO cps_auth_namespace="" cps_auth_secret="" />

3. Nastavte cps_auth_namespace na ID prostoru jmen pro prostor jmen Uživatelského poskytovatele
Java.
4. Nastavte cps_auth_secret na hodnotu, kterou jste použili pro Sdílené utajení v IBM Cognos
Configuration.

Aktivace jediného přihlášení pro SAP EP se SAP Logon Ticket
Zaktivujete-li jediné přihlášení pomocí SAP Logon Ticket, musíte zkonfigurovat komponenty IBM®
Cognos® s prostorem jmen SAP, který odkazuje na server SAP BW.
Pak musíte zkopírovat certifikát, který byl vygenerován při instalaci SAP EP do prostředí osobního
zabezpečení SAP BW.
Na všech systémech SAP, k nimž se přistupuje pomocí jediného přihlášení, musí mít uživatelé stejné
ID uživatele.
Než začnete, ověřte, že
●

komponenty IBM Cognos jsou zkonfigurovány pro použití zdroje ověření SAP
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

●

je aktivováno jediné přihlášení mezi komponentami IBM Cognos a SAP BW
Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

●

na serveru SAP BW jsou nainstalovány nejnovější opravné sady
Opravné sady lze stáhnout ze SAPNET.

●

na portálu SAP jsou nainstalovány nejnovější opravy
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●

je nainstalován zásuvný modul Enterprise Portal, který odpovídá verzi SAP EP nebo serveru
SAP BW
Pro verze SAP nižší než 6.2 stáhněte na SAPNET modul EP50_PLUG-IN for Basis 620
(SAPKINE32A). Nainstalujte SAPKINE32A pomocí transakce SAINT.

●

na serverech SAP BW je nainstalována knihovna SAP Security Library
Ze sapservX v /general/misc/security/SAPSECU/platform stáhněte soubory sapsecin a sepsecu.dll
a oba umístěte do adresáře /run na serveru SAP BW.

Pro aktivaci SSO pro SAP EP proveďte postupy pro jediné přihlášení se SAP Logon Ticket podle
příručky SAP Enterprise Portal Security Guide.

Aktivace jediného přihlášení pro SAP EP s mapováním uživatelů
Aktivujete-li jediné přihlášení s mapováním uživatelů, definujete zdroj dat IBM® Cognos® v SAP
EP. Jednotliví uživatelé nebo správce mohou zadat ID uživatelů a hesla pro komponenty IBM
Cognos ve zdroji dat. Musíte namapovat uživatelská přihlašovací pověření ve zdroji dat do prostoru
jmen LDAP nebo IBM Cognos Series 7 či NTLM. Portlety iView Portal Services přenesou přihlašovací
pověření ke komponentám IBM Cognos pomocí základního ověření HTTP.

Postup přípravy prostředí
1. Zkonfigurujte identifikátor URI brány, který Portal Services použije k vyžádání ověření pomocí
základního ověření HTTP.
Informace o konfiguraci URL pro použití základního ověření HTTP viz dokumentace brány
nebo webového serveru.
2. Upravte konfiguraci iView pro přístup k zabezpečenému odkazu URL.
Informace viz dokumentace k danému webovému serveru.
3. V IBM Cognos Configuration zkonfigurujte prostor jmen pro ověření uživatelů portálu.
Pokyny viz téma konfigurace poskytovatelů ověření LDAP, NTLM a IBM Cognos Series 7
v příručce Installation and Configuration Guide.
4. Použijete-li prostor jmen LDAP, zkonfigurujte následující vlastnosti:
●

Pro vlastnost Použít externí identitu změňte nastavení na Pravda.

●

Vlastnost Mapování externí identity nastavte na
(uid=${environment("REMOTE_USER")})

Mohou být vyžadovány další vlastnosti. Další informace viz téma konfigurace komponent IBM
Cognos pro použití protokolu LDAP v příručce Installation and Configuration Guide.

Postup vytvoření zdroje dat a mapování uživatelů
1. Ověřte, že v portálu SAP jsou zkonfigurovány následující vlastnosti pro zdroj dat v adresáři /
PortalContent/other_vendors/every_user/com.cognos.pct.c8/systems/Cognos:
●

Logon Method = UIDPW
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●

server name = název serveru IBM Cognos

●

port number = číslo portu brány

●

Protocol of Target system = HTTP

●

User Mapping Type = admin,user

●

system alias (Vytvořte alias systému)

Další informace viz příručka SAP Enterprise Portal Administration Guide.
2. V každém Cognos iView aktivujte mapování uživatele pro zdroj dat zadáním názvu aliasu
systému na úrovni iView do atributu s názvem CPS: Zdroj dat mapování uživatele.
Další informace viz příručka SAP Enterprise Portal Administration Guide.
3. V každém Cognos iView nastavte vlastnost CPS: ID prostoru jmen ověření na prostor jmen,
který se má použít pro ověření.
4. Zaregistrujte pověření IBM Cognos pro uživatele portálu.
Uživatelé mohou zadat vlastní ID uživatele a heslo.
Další informace viz příručka SAP Enterprise Portal Administration Guide.
Zaktivujte zabezpečenou komunikaci mezi SAP EP a IBM Cognos.

Aktivace zabezpečené komunikace mezi SAP EP a komponentami IBM Cognos
Zabezpečená komunikace pomocí SSL mezi SAP EP a komponentami IBM® Cognos® není nezbytná.
Důležitější je, abyste aktivovali jediné přihlášení s mapováním uživatelů.
Aktivace SSL mezi SAP EP a komponentami IBM Cognos viz dokumentace zabezpečení SAP EP.
Další informace o konfiguraci SSL v komponentách IBM Cognos viz téma konfigurace protokolu
SSL v příručce Installation and Configuration Guide.
Po aktivaci SSL upravte vlastnosti všech iView, aby vlastnost cpsserver: CPS Server připojení
používala https místo http.

Aktivace jediného přihlášení pro WebSphere Portal pomocí aplikačního serveru
Portlety Portal Services mohou pro připojení ke komponentám IBM® Cognos® použít objekty Active
Credentials poskytované ve WebSphere® Portal. Portal Services podporuje následující objekty Active
Credentials: HttpBasicAuth, LtpaToken, SiteMinderToken a WebSealToken.
Pověření pro uživatele portálu jsou předána bráně pomocí tohoto objektu. Další informace o
objektech Active Credential viz dokumentace k produktu IBM WebSphere Portal.
Chcete-li použít jediné přihlášení k aplikačnímu serveru, viz dokumentace k produktu IBM
WebSphere Application Server.
Informace o SSL pro komponenty IBM Cognos na produktu WebSphere Application Server viz
téma aktivace SSL v kapitole o aplikačním serveru v příručce Installation and Configuration Guide.
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Aktivace jediného přihlášení pro Oracle WebCenter Interaction Portal pomocí
základního ověření
V produktu WebCenter Interaction Portal lze zkonfigurovat portlet k zaslání uživatelského jména
a hesla pomocí záhlaví základního ověření HTTP. Toto záhlaví může být využito s prostorem jmen
ověření NTLM, LDAP nebo IBM® Cognos® Series 7 k zajištění jediného přihlášení.

Postup
1. V IBM Cognos Configuration zkonfigurujte prostor jmen pro ověření uživatelů portálu.
Pokyny viz téma konfigurace poskytovatelů ověření LDAP, NTLM a IBM Cognos Series 7
v příručce Installation and Configuration Guide.
2. V IBM Cognos nainstalujte alternativní bránu CGI či ISAPI nebo servletovou bránu.
Pokyny viz téma instalace IBM Cognos BI v příručce Installation and Configuration Guide.
3. Zkonfigurujte bránu.
Pokyny viz příručka Installation and Configuration Guide.
4. V konzole pro správu webového serveru zkonfigurujte virtuální adresáře pro přístup k bráně.
Další informace viz dokumentace k danému webovému serveru.
5. Zkonfigurujte vzdálený server WebCenter Interaction pro přístup k IBM Cognos BI:
●

Upravte soubor cpsalui.properties v adresáři umístění_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/
WEB-INF/classes.

●

Změňte vlastnost cps_endpoint tak, aby určovala odkaz URL brány.
Jsou-li brána a vzdálený server umístěny na stejném počítači, je možné pro bránu CGI
použít výchozí nastavení. V opačném případě nahraďte část localhost údajem host_name:port
V případě brány servletu nebo ISAPI nahraďte část localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
konkrétními hodnotami pro bránu.
Například
http://název_hostitele:port/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Nastavte vlastnost cps_auth_namespace na prostor jmen, který má být použit pro ověření.

Aktivace jediného přihlášení pro Oracle WebCenter Interaction Portal pomocí
SiteMinder
Pokud v infrastruktuře zabezpečení využíváte jediné přihlášení pomocí eTrust SiteMinder, lze jej
využít také pro jediné přihlášení k produktu WebCenter Interaction Portal.
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V IBM® Cognos® BI je nutné zkonfigurovat prostor jmen ověření SiteMinder. Portál WebCenter
Interaction Portal posílá vzdálenému serveru aktivní token ověření SiteMinder, vzdálený server
tento token posílá bráně IBM Cognos.

Postup
1. V IBM Cognos Configuration zkonfigurujte prostor jmen ověření SiteMinder.
Pokyny viz téma konfigurace prostorů jmen ověření SiteMinder v příručce Installation and
Configuration Guide.
2. Zkonfigurujte vzdálený server, aby předával token ověření:
●

Upravte soubor cpsalui.properties v adresáři umístění_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/
WEB-INF/classes.

●

Změňte vlastnost forward_cookies, aby obsahovala název aktivního tokenu ověření, který
poskytuje SiteMinder.

●

Změňte vlastnost cps_endpoint tak, aby určovala odkaz URL brány.
Jsou-li brána a vzdálený server umístěny na stejném počítači, je možné pro bránu CGI
použít výchozí nastavení. V opačném případě nahraďte část localhost údajem
host_name:port.
V případě brány servletu nebo ISAPI nahraďte část localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
konkrétními hodnotami pro bránu.
Například
http://název_hostitele:port/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Změňte vlastnost cps_auth_namespace na prostor jmen, který má být použit pro ověření.

Příručka administrace a zabezpečení 599

Kapitola 33: Rozmístění portletů Cognos na jiné portály

600 IBM Cognos Administration

Kapitola 34: Přizpůsobení vzhledu IBM Cognos BI
Rozhraní IBM® Cognos® Business Intelligence lze přizpůsobit podle potřeb mezinárodního zákazníka
nebo určitého prodejce. IBM Cognos BI obsahuje výběr předdefinovaných stylů, které lze používat
ke globální změně vzhledu grafického uživatelského rozhraní bez vlivu na funkčnost produktu.
Alternativně lze vytvořit uživatelský styl založený na jednom z předdefinovaných stylů. U jedné či
více komponent IBM Cognos můžete provádět změny barev, písem, obrázků a celkového vzhledu.
Styly lze přizpůsobit
●

pomocí obslužného programu pro správu stylů (str. 602)
Obslužný program pro správu stylů automatizuje tvorbu uživatelských stylů. Jde o preferovanou
metodu přizpůsobování vzhledu komponent IBM Cognos.

●

ručně vytvořením uživatelského stylu (str. 608)a změnou přidružených seznamů stylů (soubory
.css). Touto metodou lze přizpůsobit seznamy stylů pro Cognos Connection (str. 611), Report
Studio (str. 614), Query Studio (str. 615), IBM Cognos Viewer (str. 619) a stránky výzev k zadání
(str. 621).

Další informace o přizpůsobeních IBM Cognos viz "Přizpůsobení funkčnosti softwaru IBM
Cognos" (str. 629).

Předdefinované styly
Software IBM Cognos poskytuje několik předdefinovaných stylů pro řízení vzhledu webového
rozhraní IBM Cognos. K dispozici jsou následující předdefinované styly:
●

obchodní

●

klasický

●

současný

●

podnikový (předvolba produktu)

●

moderní

●

prezentační

●

windows

Poznámka: Styl windows je používán pouze v Report Studio. Přejímá schéma zobrazení určené
nastavením operačního systému Microsoft® Windows®. Tento styl nesmí být upraven - netýká se
jej žádná z technik přizpůsobení, jež jsou popsány v tomto dokumentu.
Další informace o předdefinovaných stylech viz "Styly" (str. 552).

Komponenty IBM Cognos ovlivněné styly
Styly mají vliv na následující komponenty:
●

IBM Cognos Connection (včetně předvoleb nastavení dotazů a plánování úloh)
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●

IBM Cognos Administration

●

Report Studio (okno náhledu a panel nástrojů)

●

Query Studio (stránky výzev a dialogová okna filtrů)

●

IBM Cognos Viewer (stránky výzev k zadání a sestavy)

●

Analysis Studio

●

Event Studio

●

IBM Cognos Search

Použití obslužného programu pro správu stylů
Obslužný program pro správu stylů je nástroj příkazového řádku umístěný na každé bráně IBM®
Cognos®. Pomocí tohoto nástroje můžete vytvářet uživatelské styly založené na předdefinovaných
stylech, které lze používat ke změně vzhledu komponent IBM Cognos. Uživatelské styly, které
vytvoříte a publikujete pomocí obslužného programu pro správu stylů, lze použít jako základ pro
tvorbu dalších uživatelských stylů.
Informace o tvorbě a nasazování uživatelských stylů pro IBM Cognos Connection a IBM Cognos
Administration viz "IBM Cognos Connection a IBM Cognos Administration" (str. 602). Informace
o tvorbě a nasazování uživatelských stylů pro ostatní komponenty viz "Report Studio, IBM Cognos
Viewer, Query Studio a stránky výzev k zadání" (str. 603).
Ke spuštění obslužného programu pro správu stylů musíte mít nainstalovanou bránu a dispečer se
službou Presentation Service. Zároveň musíte disponovat oprávněním pro funkci Styly a portlety.

Stylové soubory XML
Po vytvoření uživatelského stylu obslužným programem pro správu stylů lze stylové soubory XML
použít k uplatnění globálních změn ve vzhledu produktů Cognos Connection a Cognos
Administration. Tento obslužný program také ověřuje stylové soubory XML, ukládá soubory XML
do Content Manager a publikuje nové styly k jejich zviditelnění uživatelům. Navíc dokáže uživatelské
styly odstranit.
Protože stylové soubory XML vytvořené obslužným programem pro správu stylů jsou uloženy v
Content Manager, lze je upgradovat.

IBM Cognos Connection a IBM Cognos Administration
Tento oddíl popisuje proces k vytvoření a nasazení uživatelského stylu pro Cognos Connection a
Cognos Administration pomocí obslužného programu pro správu stylů.
❑

Vytvoření uživatelského stylu.
Uživatelský styl lze vytvořit na základě jednoho z předdefinovaných stylů v systému IBM Cognos.
Další informace viz "Předdefinované styly" (str. 601).

❑

Úprava souboru styl.xml.
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Změny provedené v souboru styl.xml ovlivňují pouze vzhled Cognos Connection a Cognos
Administration. Ostatních komponent IBM Cognos se tedy netýkají.
Styl.xml je vytvořen v adresáři umístění_c10/temp při tvorbě nového stylu. Soubor styl.xml lze
upravit v textovém či XML-editoru a použít uživatelské barvy a obrázky. Další informace viz
"Postup" (str. 607).
❑

Generování uživatelského stylu.
Obslužný program pro správu stylů vytvoří složku pro nový styl na lokálním počítači v adresáři
umístění_c10\temp. Tato složka obsahuje všechny potřebné soubory pro nový styl včetně
kaskádových stylů a obrázků. Podrobné informace o tom, jak vytvořit uživatelský styl, viz
"Vytvoření uživatelského stylu" (str. 605).
Pro IBM Cognos Connection a IBM Cognos Administration není třeba provádět ruční změny
souborů .css kvůli změnám, které se týkají barev a určitých grafických prvků. Tyto stylové
změny jsou dynamicky aktualizovány obslužným programem pro správu stylů a lze je upgradovat.
Stylové změny vlastností rozvržení a písem však vyžadují ruční změny v souborech .css. Další
informace viz "Úpravy vzhledu IBM Cognos Connection" (str. 611).

❑

Nasazení stylu.
K nasazení stylu nejprve vytvořte soubor zip se složkou, která obsahuje nový styl a přidružené
soubory .css a obrázky. Pak tento soubor zip rozbalte v adresáři umístění_c10\webcontent\skins
na všech místech s bránou.

❑

Publikace uživatelského stylu.
Publikování uživatelského stylu jej zpřístupní uživatelům. Když publikujete styl, zobrazí se v
seznamu stylů v IBM Cognos Connection.

Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio a stránky výzev k zadání
Tento oddíl popisuje proces k vytvoření a nasazení uživatelského stylu pro Report Studio, IBM
Cognos Viewer, Query Studio a stránky výzev k zadání.
❑

Vytvoření uživatelského stylu.
Uživatelský styl lze vytvořit na základě jednoho z předdefinovaných stylů (str. 601) v systému
IBM Cognos. Další informace viz "Vytvoření uživatelského stylu" (str. 605).

❑

Generování uživatelského stylu.
Obslužný program pro správu stylů vytvoří složku pro nový styl na lokálním počítači v adresáři
umístění_c10\temp. Tato složka obsahuje všechny potřebné soubory pro nový styl včetně
kaskádových stylů a obrázků.
Pro IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio a stránky
výzev k zadání musíte ručně upravit přidružené kaskádové styly předtím, než můžete nasadit
nový styl. Další informace viz
●

"Úpravy seznamů stylů Report Studio" (str. 614)

●

"Úpravy seznamů stylů IBM Cognos Viewer" (str. 619)

●

"Úpravy seznamů stylů Query Studio" (str. 615)
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●
❑

"Úpravy seznamů stylů pro stránky výzev" (str. 621)

Nasazení stylu.
K nasazení stylu nejprve vytvořte soubor zip se složkou, která obsahuje nový styl a přidružené
soubory .css a obrázky. Pak tento soubor zip rozbalte v adresáři umístění_c10\webcontent\skins
na všech místech s bránou.

❑

Publikace uživatelského stylu.
Publikování uživatelského stylu jej zpřístupní uživatelům. Když publikujete styl, zobrazí se v
seznamu stylů v IBM Cognos Connection.

Příkazy obslužného programu pro správu stylů
Podporovány jsou následující příkazy.

Příkaz

Popis

Odstranit

Odebere stávající styl z Content Manager. Adresář obsahující tento styl
není odstraněn.

Syntaxe:
delete style_name

Příkaz delete nelze použít k odstranění žádného z předdefinovaných stylů:
obchodní, klasický, současný, podnikový, moderní a prezentace.

Stáhnout

Stáhne stávající styl z Content Manager pro aktualizaci.

Syntaxe:
download style_name

Nápověda
Syntaxe:

Načte seznam platných příkazů. Příkaz help následovaný názvem příkazu
načte detailní informace o tomto příkazu.

help
help command_name

Generate
Syntaxe:

Vytvoří složku pro nový styl na všech branách IBM Cognos Business
Intelligence v adresáři umístění_c10\temp. Tato složka obsahuje všechny
potřebné soubory pro nový styl včetně kaskádových stylů a obrázků.

generate style_name

Příkaz generate vyzve k uložení předtím, než bude pokračovat. Pokud na
výzvu k uložení odpovíte Ne, příkaz generate nebude proveden.
Seznam

Načte aktuální seznam dostupných stylů. Stejný seznam se zobrazí v části

Syntaxe:

Styly na kartě Konfigurace v IBM Cognos Administration.

list
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Příkaz

Popis

Odhlásit

Ukončí obslužný program pro správu stylů.

Syntaxe:
logoff nebo exit

Nový

Vytvoří nový styl na základě stávajícího stylu. Soubor XML je vytvořen
v adresáři umístění_c10\temp. Soubor styl.xml můžete přizpůsobit úpravou
barev a obrázků v textovém či XML-editoru.

Syntaxe:
new style_name_existing style_
name_new

Publikovat

Po nasazení nového stylu na všechny brány příkaz publish zpřístupní styl
koncovým uživatelům.

Syntaxe:
publish style_name

Uložit

Uloží uživatelský styl do Content Manager pro pozdější načtení.

Syntaxe:
save style_name

Ověřit

Ověří soubor uživatelského stylu: styl.xml.

Syntaxe:
validate style_name

Zip

Zabalí výstup příkazu generate do souboru zip s názvem styl.zip v adresáři
umístění_c10\temp. Soubor zip musí být rozbalen do adresáře c10\
webcontent\skins na všech branách.

Syntaxe:
zip style_name

Vytvoření uživatelského stylu
Obslužný program pro správu stylů slouží k vytvoření uživatelských stylů, které lze používat k
ovlivnění vzhledu komponent IBM® Cognos®.
Pro IBM Cognos Connection a IBM Cognos Administration můžete po vytvoření uživatelského
stylu provést změny v souboru styl.xml a použít vlastní barvy a obrázky. Není tedy nezbytné upravit
přidružené kaskádové styly.
Pro IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio a stránky výzev
k zadání musíte po vytvoření uživatelského stylu místo úpravy souboru styl.xml ručně upravit
přidružené kaskádové styly.
Informace o vytvoření a nasazení uživatelského stylu pro komponenty IBM Cognos pomocí
obslužného programu pro správu stylů viz následující zdroje:
●

"IBM Cognos Connection a IBM Cognos Administration" (str. 602)
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●

"Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio a stránky výzev k zadání" (str. 603)

Postup
1. Spusťte obslužný program pro správu stylů.
V systému Microsoft® Windows® spusťte dávkový soubor stylemgr.bat umístěný v adresáři
umístění_c10\bin\utilities\StyleManager.
V systému UNIX® a Linux® spusťte skript shellu stylemgr.sh umístěný v adresáři umístění_c10/
bin/utilities/StyleManager.
2. Na výzvu k zadání zadejte své uživatelské jméno, heslo a prostor jmen.
Pro uživatelské jméno použijte ID uživatele prostoru jmen.
3. Na výzvu k zadání zadejte
new style_name_existing style_name_new

Příklad: new business standard
Nový styl standard je vytvořen v adresáři umístění_c10\temp.
Hodláte-li použít tento nový styl k přizpůsobení vzhledu IBM Cognos Connection nebo IBM
Cognos Administration, otevřete <styl>.xml v textovém či XML-editoru, upravte barvy a
obrázky a změny uložte. Další informace viz "Úpravy stylového souboru XML" (str. 607).
Hodláte-li použít tento nový styl k přizpůsobení vzhledu IBM Cognos Report Studio, IBM
Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio a stránky výzev k zadání, pokračujte krokem 5.
4. Po dokončení změn v novém stylu se vraťte k obslužnému programu pro správu stylů a ověřte
stylový soubor. Na výzvu k zadání zadejte
validate style_name

5. Chcete-li vytvořit další soubory přidružené ke stylu, na výzvu k zadání zadejte
generate style_name

Na výzvu k uložení stylu odpovězte Ano.
Příkaz generate vytvoří složku pro nový styl v adresáři umístění_c10\temp na všech branách
IBM Cognos Business Inteligence. Tato složka obsahuje všechny potřebné soubory pro nový
styl včetně soubor .css a obrázků.
6. Vytvořte soubor zip se složkou vytvořenou příkazem generate. Na výzvu k zadání zadejte
zip style_name

7. Rozbalte soubory ze souboru .zip vytvořeného v kroku 7 do adresáře
umístění_c10\webcontent\skins na všech místech s bránou.
Po rozbalení souborů je třeba tento styl publikovat.
8. Spusťte obslužný program pro správu stylů. Na výzvu k zadání zadejte
publish style_name

Publikování stylu jej zpřístupní koncovým uživatelům.
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Po publikaci uživatelem definovaného stylu můžete na jeho základě vytvořit další uživatelské
styly.
9. Ukončí obslužný program pro správu stylů. Na výzvu k zadání zadejte
logoff

Úpravy stylového souboru XML
K přidání uživatelských barev a obrázků do stylu lze upravit soubor styl.xml. Změny provedené v
souboru styl.xml ovlivňují pouze vzhled IBM® Cognos® Connection a Cognos Administration.

Postup
1. Otevřete soubor styl.xml umístěný v adresáři umístění_c10\temp v textovém nebo XML-editoru.
2. Přizpůsobte styl úpravou následujících částí souboru. Chcete-li např. definovat paletu
uživatelských barev, upravte hodnoty v části palette.

Sekce

Popis

<palette></palette>

Definuje paletu barev. Prvek palette v tomto souboru řídí
nastavení barev na globální úrovni. Chcete-li provádět změny na
jemnější úrovni, upravte každou určitou třídu objektů, aniž byste
upravili tento prvek.

<colors></colors>

Mapuje stylový prvek, jako je text tabulky, na barvu definovanou
v paletě barev, jako je černá.

<images></images>

Určuje název a umístění souborů s obrázky.

<values></values>

Definuje ostatní stylové hodnoty, které se často mění.

3. Uložte změny.
Po uložení změn použijte obslužný program pro správu stylů k vygenerování souborů tohoto
stylu a publikujte jej pro uživatele.

Příklad - Změna barvy pozadí v souboru Styl.xml
Předpokládejme, že chcete změnit barvu pozadí v souboru styl.xml.
V adresáři umístění_c10\temp otevřete soubor styl.xml ve standardním textovém či XML-editoru.
Přejděte na níže uvedenou část a změňte hodnotu zobrazenou tučným písmem podle potřeby.
Poznámka: zadávané uživatelské barvy musejí být definovány v části palette souboru styl.xml.
<color name="text" paletteColor="black" />
<color name="textDisabled"
paletteColor="gray.dark" />
<color name="textError" paletteColor="black" />
<color name="background" paletteColor="white" />
<color name="anchor"
paletteColor="hyperlink" />
<color name="selection" paletteColor="special1"
/>
<color name="tooltip" paletteColor="tooltip" />
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Ruční vytvoření uživatelského stylu
Uživatelský styl můžete vytvořit ruční úpravou stávajícího stylu včetně předdefinovaných stylů tak,
aby odpovídal uživatelskému rozhraní vaší organizace.
K vytvoření uživatelských stylů lze také použít obslužný program pro správu stylů. Další informace
viz "Použití obslužného programu pro správu stylů" (str. 602).
Při ruční tvorbě uživatelského stylu můžete provádět tyto akce:
●

Změnit barvy, písma, obrázky a některé vlastnosti rozvržení.
Upravte přidružené seznamy stylů v adresáři umístění_c10/webcontent/skins/styl.

●

Přejmenovat styly pomocí IBM Cognos Administration tak, aby názvy byly vhodnější pro vaše
prostředí (str. 554). Poznámka: přejmenované styly nelze používat k tvorbě dalších nových stylů
pomocí obslužného programu pro správu stylů.

●

Přejmenujte adresáře stylů v adresáři umístění_c10/webcontent/skins.
Pozor, nepřejmenujte podnikový adresář (str. 608).
Při provádění změn musíte zajistit, aby struktura adresáře uživatelského stylu odpovídala
struktuře adresářů předdefinovaných stylů.

Postup
1. Vytvořte kopii adresáře stávajícího stylu v adresáři umístění_c10/webcontent/skins a přejmenujte
jej.
Vytvořte např. kopii adresáře podnikový a přejmenujte jej na standardní.
2. V tomto novém adresáři upravte seznamy stylů, grafické prvky a písma podle potřeby.
3. V IBM Cognos Administration přidejte nový objekt stylu (str. 552) a přidružte jej k adresáři
stylu vytvořenému v kroku 1.
Nový styl je nyní k dispozici v Moje předvolby(str. 329).

Přizpůsobené prostředí a podnikový styl
Předvolbou v prostředí IBM® Cognos® je podnikový styl. Je používán tehdy, když nelze najít jiný
vhodný styl - například při přihlašování, když identita uživatele je neznámá. Odkaz na podnikový
adresář je v produktu pevně naprogramován a tento adresář musí vždy existovat v adresáři
umístění_c10/webcontent/skins.
Seznamy stylů v adresáři podnikový můžete upravit a aplikovat vzhled a chování vaší společnosti
na tento styl. Zároveň můžete přejmenovat objekt podnikového stylu, aby se podnikový název
nezobrazil v uživatelském rozhraní (str. 554).

Provádění ostatních změn stylu pro všechny komponenty
Ve vzhledu všech komponent IBM® Cognos® lze provádět následující globální změny:
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●

změnit značku rozhraní IBM Cognos,

●

změnit písma IBM Cognos,

●

změnit globální seznam stylů IBM Cognos,

●

migrovat změny do budoucích verzí.

Změna značky rozhraní IBM Cognos
Značku produktu lze změnit globální záměnou všech instancí názvu a logotypu společnosti novým
textem a příslušnými obrázky značky. Prodejci a partneři mohou použít značkově neutrální verzi
obrázku úvodní obrazovky IBM® Cognos®.
Grafické prvky softwaru IBM Cognos jsou vytvořeny pomocí palety bezpečných barev na webu.
Uloženy jsou jako neprokládané soubory GIF. Všechny ikony rozhraní jsou vytvořeny s průsvitným
pozadím, zobrazeným purpurovou barvou.

Změna grafických prvků značky
Grafické prvky dané značky jsou seskupeny v adresáři s názvem
umístění_c10/webcontent/skins/styl/branding, kde styl reprezentuje adresář každého stylu. V závislosti
na používaném stylu (str. 601) je třeba změnit grafické prvky v adresářích přidružených stylů.
Jednotlivé obrázky IBM Cognos - což jsou obecně soubory GIF - lze zaměnit za alternativní obrázky
vhodnější velikosti či návrhu.
K usnadnění vyhledání správných grafických prvků poznamenejme, že ty z nich, které jsou používány
s komponenty produktu, zpravidla mají na začátku názvu souboru předponu tools_. To je odlišuje
od grafických prvků objektů nebo akcí, které zpravidla mají na začátku názvu souboru předponu
icon_.
Tip: Chcete-li změnit text v grafickém prvku, jako je zkratka Business Intelligence, otevřete příslušný
soubor v grafickém editoru, zaměňte text a grafický prvek znovu uložte ve formátu .GIF.

Přidání uživatelských zpráv
Ke stávajícímu textu v dialogovém okně O aplikaci lze přidat uživatelské zprávy, jako jsou informace
o autorských právech prodejce. Nicméně je třeba poznamenat, že z právního hlediska musí být
zachován i existující copyright IBM Cognos.

Kontrola globálních změn textu
Po dokončení globálních změn textu doporučujeme jejich kontrolu ve všech rozhraních, která jsou
zobrazena vašim uživatelům. Zvláštní pozornost věnujte popiskům stránek prohlížeče a generickým
dialogovým oknům, které lze snadno přehlédnout.

Změna písem IBM Cognos
Seznamy stylů IBM® Cognos® určují textová písma, jež jsou vhodná pro text v kódování UTF-8.
Pro textové prvky rozhraní jsou určeny relativní velikosti písem. Pro textové prvky sestav a řídicí
prvky formulářů (vstupní pole) jsou určeny bodové velikosti.
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Všechny textové řetězce kromě řetězců banneru, společnosti a portálu jsou jazykově závislé. Nicméně
v IBM Cognos Connection není řetězec banneru používán.
Písma používaná v softwaru IBM Cognos lze změnit úpravou seznamu rodiny písem v souboru
umístění_c10/webcontent/skins/styl/fonts.css, kde styl reprezentuje adresář stylu (str. 601). Upravte
soubor fonts.css, který je přidružen k požadovanému stylu.
Například je možné změnit výchozí písmo používané ve všech rozhraních HTML kromě Report
Studio, aby bylo vhodnější k vykreslení speciálních asijských znaků. Otevřete soubor fonts.css v
textovém editoru, z oddílu s písmem Tahoma jako první položkou v seznamu rodiny písem vytvořte
komentář, a zrušte komentář u položky, která lépe vyhovuje vašim potřebám Unicode.
Poznámka: Změny písem neplatí pro aplikaci Report Studio, která má zvláštní seznam stylů s
nastavením písem (str. 614).

Změna globálního seznamu stylů IBM Cognos
Výchozí styly používané v sestavách IBM® Cognos® lze globálně změnit úpravou stylů v souboru
GlobalReportStyles.css umístěném v následujících adresářích:
●

umístění_c10/bin
Soubor v tomto adresáři používá Report Server pro výstupy PDF a tabulkového softwaru
Microsoft® Excel.

●

umístění_c10/webcontent/schemas
Soubor v tomto adresáři používá IBM Cognos Viewer pro výstup HTML.

●

umístění_c10\reportstyles
Soubor v tomto adresáři není aktuálně používán.

●

umístění_c10\webcontent\reportstyles
Soubor v tomto adresáři používá Report Studio.

K zajištění správných výstupů sestav na serverových i klientských systémech musí být upraveny
soubory ve všech adresářích. Ve víceserverové konfiguraci musí být upraveny seznamy stylů na
všech systémech. Na serverovém systému IBM Cognos je tento soubor v adresáři umístění_c10/bin.
Na webových serverových systémech je soubor v adresáři umístění_c10/webcontent/schemas. Např.
v konfiguraci dvou serverů IBM Cognos a tří webových serverů musí být upraveno pět souborů
GlobalReportStyles.css.
Do tohoto seznamu stylů lze také přidat styl; nicméně jednodušší alternativou je přidání stylu do
šablony v Report Studio.
V případě reinstalace či upgradu softwaru IBM Cognos dojde ke ztrátě všech změn v tomto seznamu
stylů. Pokud k tomu dojde, musíte tyto změny aplikovat znovu. Další informace viz "Migrace změn
do budoucích verzí" (str. 611).
Report Studio i Query Studio používají soubor GlobalReportStyles.css pro přiřazení tříd k objektům
sestav. Query Studio tyto třídy neodkrývá. Nicméně k úpravě vlastnosti třídy jakéhokoli objektu
sestavy lze použít Report Studio nebo SDK. Pokud např. vytvoříte výchozí sestavu a klepnete na
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nadpis, zobrazí se vlastnost třídy jako Text nadpisu sestavy. Tuto vlastnost můžete upravit dle
potřeby.
Rozhodnete-li se upravit soubor GlobalReportStyles.css, nesmíte zapomínat, že názvy tříd zobrazené
v Report Studio jsou vícejazyčné a definované v souborech prostředků Report Studio. Místo úpravy
tohoto seznamu stylů je zřejmě jednodušší přidat nový styl do dané sestavy.
Další informace o tvorbě a úpravě stylů tříd viz Uživatelská příručka IBM Cognos Report Studio.
Pracujete-li přímo se specifikací sestavy XML, můžete ručně nastavit styl daného objektu. Lze např.
upravit nadpis sestavy, který může být zobrazen takto:
<textItem class="reportTitleText">
</textItem>

<text>

My report title

</text>

Další informace o úpravě stylů ve specifikaci sestavy viz příručka Developer Guide.

Migrace změn do budoucích verzí
Software IBM® Cognos® automaticky nezachovává změny v seznamech stylů ani jiných souborech
týkajících se přizpůsobení. Doporučujeme, abyste si vedli pečlivý záznam všech změn. V opačném
případě může dojít k jejich nechtěné ztrátě během migrace na novější verzi produktu.

Úpravy vzhledu IBM Cognos Connection
Seznam stylů default.css v adresáři umístění_c10/webcontent/skins/styl/portal definuje celkový
vzhled rozhraní IBM Cognos Connection pro každý styl (str. 601). Existují-li grafické prvky pro
konkrétní portál, jsou umístěny v podadresáři images.
Vzhled IBM® Cognos® Connection lze změnit úpravou souboru default.css a požadovaných stylů.
Před zahájením úprav doporučujeme zazálohovat původní soubor default.css.
Ostatní změny vzhledu IBM Cognos Connection jsou prováděny v souboru umístění_c10/templates/
ps/portal/system.xml.
Tip: Po dokončení úprav nezapomeňte restartovat software IBM Cognos, aby došlo k jejich uplatnění.
Tento dokument obsahuje následující příklady přizpůsobení v IBM Cognos Connection:
●

Přizpůsobení výchozí stránky Uvítání (str. 611)

●

Změna barva pozadí v hlavním záhlaví IBM Cognos Connection (str. 612)

●

Změna detailů značky v hlavním záhlaví IBM Cognos Connection (str. 612)

●

Změna grafických prvků portálu (str. 613)

●

Změna písem pro pokyny a nadpisy stránek (str. 614)

Příklad - Přizpůsobení výchozí stránky Uvítání
Výchozí stránku Uvítání lze přizpůsobit a aplikovat na ní vzhled a chování vaší organizace. Změnit
lze barvy, písma, grafické prvky a některé vlastnosti rozvržení.
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Chcete-li přizpůsobit stránku Uvítání na požadovaný styl, v souboru
umístění_c10/webcontent/skins/styl/portal/default.css hledejte třídy začínající na welcome a upravte
hodnoty podle potřeby.

Příklad - Změna detailů značky v hlavním záhlaví IBM Cognos Connection
Hlavní záhlaví IBM® Cognos® Connection lze přizpůsobit změnou detailů značky po levé straně.
Změnit lze grafický prvek, nadpis a barvu pozadí. Tato změna ovlivní také IBM Cognos Viewer,
ale nikoli IBM Cognos Administration.
Detaily značky jsou definovány parametrem OEM v souboru system.xml portálu. Tento soubor musí
být upraven.
Zkopírujte soubory s obrázky, které chcete použít, do adresáře
umístění_c10/webcontent/skins/název_vzhledu/branding.

Postup
1. Otevřete soubor system.xml v XML-editoru.
Tento soubor se nachází v adresáři umístění_c10/templates/ps/portal.
2. Najděte parametr OEM a přidejte uživatelské detaily značky, jak jsou určeny v následujícím
kódu.
Sekvence tučným písmem musí být zopakována pro každý styl, v němž hodláte tuto změnu
uplatnit.
<param name="OEM">
<customHeader showContext="true" contextDelimiter="">
<style styleFolderName="corporate"> <!--Insert well-formedHTMLhere
--></style>
<style styleFolderName="classic">
</style>
...
</customHeader> </param>

Nastavení atributu showContext na hodnotu pravda přidá k nadpisu název stránky nebo
sestavy. Atribut contextDelimiter, který může být reprezentován jakýmkoli znakem či sekvencí
znaků, odděluje nadpis od názvu stránky či sestavy.
Zde je příklad kódu pro tuto změnu:
<customHeader showContext="true" contextDelimiter="- ">
<style
styleFolderName="corporate">
<table style="background-color:#ffffff">
<tr>
<td><img src="../skins/corporate/branding/my_logo.gif"/>
</td><td class="headerTitle" style="padding-right:2px;white-space:
nowrap">Mycompany</td>
</tr>
</table>
</style>
<style
styleFolderName="classic">
<table style="background-color:#cccccc">
<tr>
<td><img src="../skins/corporate/branding/my_logo.gif"/>
</td><td class="headerTitle" style="padding-right:2px;white-space:
nowrap">Mycompany
</td>
</tr>
</table>
</style>
</customHeader>

3. Restartujte službu IBM Cognos.

Příklad - Změna barvy pozadí v hlavním záhlaví IBM Cognos Connection
Předpokládejme, že chcete změnit barvu pozadí používanou v záhlaví IBM® Cognos® Connection.
Otevřete soubor umístění_c10/webcontent/skins/styl/shared/banner.css v textovém editoru a v níže
uvedeném kódu změňte hodnotu vyznačenou tučným písmem podle potřeby.
612 IBM Cognos Administration

Kapitola 34: Přizpůsobení vzhledu IBM Cognos BI
mainHeader1 { border-right: #000000 1px solid;
border-left: #000000 1px
solid;
border-bottom: #000000 1px solid;
background-color: #669966;
height:
25px; background-image: url(Images/title_bar_grapic.gif);
background-repeat:
repeat-x;
background-position: top; }

Příklad - Změna grafických prvků portálu
Předpokládejme, že chcete odebrat či nahradit některé grafické prvky webového portálu pro určitý
styl (str. 601). Při náhradě obrázků doporučujeme zachovat stejný název souboru.
Následující tabulka uvádí soubory umístěné v adresáři umístění_c10/webcontent/skins/styl/branding,
které zajišťují aktuálně používané obrázky. Informace o způsobu nahrazení ibm-logo-white.gif
pomocí uživatelského loga viz "Nahrazení loga IBM uživatelským logem" (str. 613).

Soubor

Obsah

branding/portal_splash.gif

Úvodní obrazovka pro IBM Cognos
Connection

branding/cc_about.gif

Obrázek okna O aplikaci pro IBM
Cognos Connection

branding/cognosadmin_about.gif

Obrázek okna O aplikaci pro IBM
Cognos Administration

branding/progress.gif

Animovaný obrázek průběhu

branding/ibm-logo-white.gif

Logotyp IBM

shared/images/banner-swoosh.png

Obrázek části středního banneru

shared/images/banner-background.png

Obrázek pozadí banneru

Nahrazení loga IBM uživatelským logem
V IBM® Cognos® Connection lze přidat uživatelská loga na pravou a levou stranu banneru portálu.
Po přidání uživatelského loga na pravou stranu banneru dojde k nahrazení loga IBM, které je
zobrazeno jako výchozí. Po přidání uživatelského loga na levou stranu banneru dojde k nahrazení
loga IBM, které je skryto jako výchozí.
Tip: Při přidání uživatelského loga lze upravit výšku a šířku obrázku. Nicméně k zajištění správného
zobrazení obrázku upravte jeho velikost tak, aby nebyl větší než 35 pixelů na výšku.

Postup přidání uživatelského loga na pravou stranu banneru portálu
1. Pojmenujte obrázek loga ibm-logo-white.gif.
2. Zkopírujte ibm-logo-white.gif do instalace_c10\webcontent\skins\<skin>\branding a přepište
stávající ibm-logo-white.gif.
3. Obnovte stránku portálu Cognos Connection.
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Tip: Před zobrazením uživatelského loga bude zřejmě třeba vymazat mezipaměť prohlížeče.

Postup přidání uživatelského loga na levou stranu banneru portálu
1. Pojmenujte soubor s obrázkem loga your_logo_here.gif.
2. Zkopírujte soubor obrázku do instalace_c10\webcontent\skins\<skin>\branding a přepište
stávající soubor your_logo_here.gif.
3. Upravte soubor banner.css ve složce instalace_c10\webcontent\skins\<skin>\shared takto:
●

V části ".logo" odeberte řádek "display: none;".

●

V části "#ibmLogo" přidejte řádek "display: none;".

4. Upravte soubor portlet.css ve složce instalace_c10\webcontent\skins\<skin>\fragments takto:
●

V části ".cogstyle-header-logo" odeberte řádek "display: none;".

●

V části ".cogstyle-header-ibm-logo" přidejte řádek "display: none;".

Příklad - Změna výchozích písem pro pokyny a nadpisy stránek
Předpokládejme, že chcete změnit nastavení úvodních písem pro pokyny a nadpisy stránek. V
závislosti na národním prostředí produktu a dalších okolnostech lze určit jinou velikost a styl písma.
V souboru umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml najděte níže uvedený oddíl a změňte hodnoty
vyznačené tučným písmem podle potřeby.
<param name="myPages"> <param name="fontUnit">pt</param>
or % -->
<param name="defaultTitleFontFace">Tahoma</param>
name="defaultTitleFontSize">12</param> <param
name="defaultInstructionsFontFace">Tahoma</param> <param
name="defaultInstructionsFontSize">11</param> </param>

<!-- pt or px
<param

Úpravy seznamů stylů Report Studio
K dvěma předdefinovaným stylům Report Studio patří CRN (aktuální předvolba) a windows. Složka
windows obsahuje styly, které se aplikují výhradně na Report Studio.
Přizpůsobitelné seznamy stylů Report Studio jsou umístěny v adresáři
umístění_c10/webcontent/skins/styl/pat nebo umístění_c10/webcontent/skins/styl/hal, kde styl
reprezentuje adresář určitého stylu (str. 601). Seznamy stylů v adresáři umístění_c10/webcontent/
skins/windows/pat a umístění_c10/webcontent/skins/windows/hal nesmí být změněny. Grafické
prvky konkrétních komponent jsou umístěny v podadresářích images těchto adresářů.
Následující tabulka popisuje obsah pro seznamy stylů Report Studio.

Soubor

Obsah

style/pat/skin.css

Definuje výchozí styl rozhraní pro Report Studio včetně oddílu, který
globálně nastaví písmo

style/hal/hal_style_skin.css

Definuje výchozí styly rozhraní pro nabídky a panely nástrojů
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Soubor

Obsah

windows/pat/skin.css

Definuje styl, který aplikuje uživatelem vybraná nastavení zobrazení
pro operační systém Microsoft® Windows® na rozhraní Report Studio

Příklad - Změna písem používaných v Report Studio
Předpokládejme, že chcete změnit výchozí písmo používané v rozhraní HTML na písmo, které
řádně zobrazí speciální asijské znaky. Otevřete soubor style/pat/skin.css v textovém editoru z oddílu
s písmem Tahoma jako první položkou v seznamu rodiny písem vytvořte komentář. Vyberte či
vytvořte položku, která lépe vyhovuje vašim potřebám Unicode.
@charset "UTF-8"; DIV.clsToolbar, ... DIV.clsTabPanels {
font-family:Tahoma, Arial, 'MS UI Gothic', Gulim, SimSun, PMingLiU, Raghu8,
'Arial Unicode MS', 'Andale WT', sans-serif;
font-size: 8pt; }

Příklad - Změna barev používaných v Report Studio
Předpokládejme, že chcete změnit barvy používané v nabídkách Report Studio. Otevřete seznam
stylů umístění_c10/webcontent/skins/styl/hal/hal_styl.css v textovém editoru a změňte kód uvedený
tučným písmem na požadované barvy.
DIV.clsMenubar, DIV.clsToolbar { background-color: black;
border-top: solid
white 1px;
border-bottom: solid #999999 1px;
color: white; }
TD.clsMenubarItem, TD.clsToolbarButton { background-color: white;
color:
black; } TD.clsMenubarItem, TD.clsToolbarButton { background-color: white;
color: black; }

Příklad - Změna grafických prvků Report Studio
Předpokládejme, že chcete odebrat či nahradit některé grafické prvky používané v Report Studio.
Při náhradě obrázků doporučujeme zachovat stejný název souboru a adresářovou strukturu.
Následující tabulka uvádí, které soubory zajišťují aktuálně používané obrázky.

Soubor

Obsah

webcontent/pat/images/ICRS.png

Grafika dialogového okna O aplikaci. Tato grafika se mění
v závislosti na uživatelském profilu. Soubor grafiky ICRS.png
je používán pro profesionální profil aplikace Report Studio.

webcontent/hal/images/progress.gif

Animovaný obrázek průběhu

Úpravy seznamů stylů Query Studio
Seznamy stylů Query Studio se nacházejí v adresáři umístění_c10/webcontent/skins/styl/qs. Grafické
soubory specifické pro styl určitých komponent, jako je banner.gif, jsou umístěny v podadresáři
images.
Následující tabulka popisuje obsah pro seznamy stylů Query Studio.
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Soubor

Obsah

QSReport.css

Definuje styly místních nabídek pro Query Studio. Pro velikosti písma používá
body.

QSSelection.css

Definuje styly sestav pro Query Studio, jako je vzhled vybraných sloupců,
vyjmutých sloupců nebo sloupců, nad nimiž je pozastaven ukazatel myši.

QSRVCommonUI.css

Definuje styly pro rozhraní Query Studio a IBM® Cognos® Viewer včetně oblasti
nadpisu aplikace, nabídky levého podokna, panelu nástrojů, stromu metadat,
podokna náhledu a navigačních odkazů.

QSRVDialog.css

Definuje styly pro dialogová okna Query Studio a IBM Cognos Viewer. Tento
soubor slouží k tomu, aby nebylo nutné zahrnout velké soubory .css pro všechna
dialogová okna.

Příklad - Změna barev používaných v Query Studio
Předpokládejme, že chcete změnit barvy používané v nabídkách Query Studio. Otevřete seznam
stylů QSRVCommonUI.css v textovém editoru a změňte kód uvedený tučným písmem na požadované
barvy.
.menuHeader { font-size: 70%; color: #336699; border-collapse: collapse;
font-weight: bold; ... } .menuItem, .menuItemSpacer, .menuItemSpacerTop {
background-color: #E3E9F3; border: solid #336699; border-width: 0px 1px;
border-collapse: collapse; } .menuItem { font-size: 70%; color: 336699;
padding: 3px 5px; text-decoration: underline; cursor: pointer; cursor: hand;
} .menuItemSelected { color: 336699; border-collapse: collapse; cursor:
default; padding: 3px 10px; border: 1px solid #336699; height:20px;
font-size: 70%; font-weight: bold; }

Příklad - Změna grafických prvků Query Studio
Předpokládejme, že chcete odebrat či nahradit některé grafické prvky používané v Query Studio.
Grafické prvky týkající se značky jsou seskupeny v adresáři
umístění_c10/webcontent/skins/styl/branding. Grafické prvky specifické pro komponenty Query
Studio, jako je banner.gif, jsou umístěny v podadresáři images adresáře
umístění_c10/webcontent/skins/styl/qs.
Při náhradě obrázků doporučujeme zachovat stejné názvy souborů a adresářovou strukturu, viz
níže uvedená tabulka.

Soubor

Obsah

branding/about.gif

Grafika dialogového okna O aplikaci

branding/progress.gif

Animovaný obrázek průběhu

Poznámka: Query Studio nemá úvodní obrazovku ani banner Uvítání.
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Přizpůsobení panelu nástrojů a nabídek Query Studio
Panel nástrojů a nabídky Query Studio lze přizpůsobit přidáním či odebráním tlačítek a položek
nabídek.

Postup přidání položky nabídky
1. Zastavte službu IBM® Cognos®.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/qs/ui.xml v XML-editoru.
3. Přejděte na obsah mezi značkami <menuContent>...</menuContent>.
4. Pro nabídku, ve které chcete doplnit novou položku, přidejte ID položky nabídky pod prvek
<menu>.
Následující příklad ukazuje způsob provedení změny pro položku nabídky s názvem Test při
jejím přidání do nabídky edit.
<menu alias="edit">
<name>
<xts:string id="MENU_EDIT_COLUMN"/>
... <menuItem id="Test" > </menu>

</name>

5. Přejděte na obsah mezi značkami <contextMenu>...</contextMenu>.
Každý prvek menu v této části reprezentuje jiný kontext nabídky, jako je kontext report nebo
chart.

6. Pro kontext, kde chcete zobrazit položku nabídky, přidejte nový prvek <menuItem>.
Následující příklad ukazuje, jak přidat položku nabídky Test pro kontext report:
<menu alias="report"> <menuItem id="Test" >
<label>"Test..."</label>
<link>goApplicationManager.getFeatureManager().launchFeature("Test")</link>
<icon useWebRoot="true">qs/images/toolbar/test.gif</icon> </menuItem>
</menu>

Prvek link v tomto příkladu určuje funkci JavaScript definovanou v krocích 11 a 12.
Grafický soubor test.gif, na který odkazuje prvek ikona, musí existovat v adresáři umístění_c10/
webcontent/qs/images/toolbar.
7. Uložte a zavřete soubor ui.xml.
8. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/qs/features.xml v XML-editoru.
9. Pod značku <included>…</included> prvku root přidejte prvek new feature odpovídající
položce nabídky definované v souboru ui.xml.
Např. pro položku nabídky Test přidejte následující:
<feature name="Test" > <menuItem type="menuItem">
<label>"Test..."</label>
<tooltip>"Test"</tooltip>
<icon>
<active useWebRoot="true">qs/images/
toolbar/test.gif</active>
</icon>
<action>
<parameters>
<parameter type="string">Test</parameter>
</parameters>
</action>
</menuItem> </feature>

Poznámka: Přidáváte-li odpovídající tlačítko pro stejnou funkci, přidejte položku nabídky pod
stejný prvek feature jako tlačítko, jak je uvedeno v následujícím příkladu:
<feature name="Test"> <menuItem type="menuItem">
<... </menuItem>
<toolbar buttonType="button">
<... </toolbar> </feature>
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10. Uložte a zavřete soubor features.xml.
11. V adresáři umístění_c10\webcontent\qs\classes vytvořte nový soubor JavaScript s názvem
CFeatureID.js.
Např. pro položku nabídky Test by měl soubor název CTest.js.
Poznámka: Přidáváte-li odpovídající tlačítko panelu nástrojů pro stejnou funkci, tento soubor
je používán položkou nabídky i tlačítkem.
12. V tomto souboru JavaScript™ definujte třídu s názvem CIDfunkce, např. CTest, a podpůrné
funkce, jak je uvedeno v následujícím příkladu:
function CTest() { //Initialize } CTest.prototype = new AFeatureObject();
CTest.prototype.setup = function (aFeatureParams) { //setup feature
parameter }; CTest.prototype.processErrorState = function() { //Handle error
and return error state }; CTest.prototype.proceedWithoutDialog = function()
{ return this.execute(); }; CTest.prototype.execute = function (aParameters)
{ //Execute Feature };

13. Uložte soubor JavaScript.
14. Spusťte službu IBM Cognos.
Nová položka nabídky se zobrazí v rámci nabídky, pro kterou byla přidána, je-li zobrazen určený
kontext.
Chcete-li odebrat položku nabídky, odstraňte sekce kódu přidružené k položce ze souborů ui.xml
a features.xml.

Postup přidání tlačítka panelu nástrojů
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/qs/ui.xml v editoru XML nebo v textovém editoru.
3. Pod prvkem toolbarContent přidejte ID pro nové tlačítko.
Následující příklad ukazuje způsob provedení změny pro tlačítko s názvem Test.
<button id="Test" />

4. Uložte a zavřete soubor ui.xml.
5. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/qs/features.xml v XML-editoru.
6. Pod prvek root přidejte prvek new feature odpovídající tlačítku panelu nástrojů definovanému
v souboru ui.xml.
Např. pro tlačítko Test přidejte následující:
<feature name="Test" >
<toolbar buttonType="button">
<tooltip>"Test"</
tooltip>
<icon>
<active useWebRoot="true">qs/images/toolbar/test_
button.gif</active>
</icon>
<action>
<parameters>
<parameter
type="string">Test</parameter>
</parameters>
</action> </toolbar>
</feature>

Soubor test.gif, na který odkazuje prvek ikona, musí existovat v adresáři umístění_c10/
webcontent/qs/images/toolbar.
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Poznámka: Přidáváte-li odpovídající položku nabídky pro stejnou funkci, přidejte tlačítko pod
stejný prvek feature jako položku nabídky, jak je uvedeno v následujícím příkladu:
<feature name="Test" >
<menuItem type="menuItem">
<...
</menuItem>
<toolbar buttonType="button">
<...
</toolbar> </feature>

7. Uložte a zavřete soubor features.xml.
8. V adresáři umístění_c10\webcontent\qs\classes vytvořte nový soubor JavaScript s názvem
CFeatureID.js.
Např. pro tlačítko Test by měl soubor název CTest.js.
Poznámka: Přidáváte-li odpovídající položku nabídky pro stejnou funkci, tento soubor je
používán položkou nabídky i tlačítkem.
9. V tomto souboru JavaScript definujte třídu s názvem CIDfunkce, např. CTest, a podpůrné
funkce, jak je uvedeno v následujícím příkladu:
function CTest() {
//Initialize } CTest.prototype = new AFeatureObject();
CTest.prototype.setup = function (aFeatureParams) {
//setup feature
parameter }; CTest.prototype.processErrorState = function() {
//Handle
error and return error state }; CTest.prototype.proceedWithoutDialog =
function() { return this.execute(); }; CTest.prototype.execute = function
(aParameters) {
//Execute Feature };

10. Uložte soubor JavaScript.
11. Spusťte službu IBM Cognos.
Nové tlačítko se zobrazí v panelu nástrojů Cognos Query.
Chcete-li odebrat tlačítko panelu nástrojů, odstraňte sekce kódu přidružené k tlačítku ze souborů
ui.xml a features.xml.

Úpravy vzhledu IBM Cognos Viewer
Ve vzhledu všech komponent IBM® Cognos® lze provádět následující změny:
●

upravit seznamy stylů IBM Cognos Viewer

●

změnit jazyk uživatelského rozhraní

Úpravy seznamů stylů IBM Cognos Viewer
Seznamy stylů IBM® Cognos® Viewer lze upravit zároveň s přizpůsobením rozhraní Query Studio
nebo zvlášť.
Relevantní seznamy stylů se nacházejí v adresáři umístění_c10/webcontent/skins/styl/viewer. Grafické
soubory specifické pro styl určitých komponent, jako je banner.gif, jsou umístěny v podadresáři
images.
Následující tabulka popisuje seznamy stylů IBM Cognos Viewer.

Příručka administrace a zabezpečení 619

Kapitola 34: Přizpůsobení vzhledu IBM Cognos BI

Soubor

Obsah

RVReport.css

Definuje styly sestav pro IBM Cognos Viewer.

QSRVCommonUI.css

Definuje styly pro rozhraní Query Studio a IBM Cognos Viewer včetně oblasti
nadpisu aplikace a navigačních odkazů.

Příklad - Změna jazyka uživatelského rozhraní IBM Cognos Viewer
Při prohlížení obsahu, jako jsou sestavy, pomocí IBM® Cognos® Viewer v jiném jazyce než angličtině,
francouzštině, němčině či japonštině bude zřejmě požadováno zobrazení uživatelského rozhraní
IBM Cognos Viewer ve stejném jazyce. To vyžaduje změnu jazyka produktu v IBM Cognos Viewer
pomocí IBM Cognos Configuration a následně výběr tohoto jazyka v IBM Cognos Connection.
Ověřte, že IBM Cognos Viewer je přeložen do jazyka, který hodláte používat.
Předpokládejme, že hodláte změnit uživatelské rozhraní IBM Cognos Viewer do řečtiny pro uživatele
řeckých sestav. Zároveň chcete, aby uživatelské rozhraní ostatních komponent IBM Cognos, jako
jsou IBM Cognos Connection a studia, bylo zobrazeno ve francouzštině. Tyto změny uskutečníte
následujícím postupem.

Postup přidání nového jazyka produktu
1. Spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V nabídce Akce klepněte na Upravit globální konfiguraci.
3. Klepněte na kartu Národní prostředí produktu.
4. Klepněte na tlačítko Přidat .
5. Zadejte kód národního prostředí pro řečtinu, což je el
V IBM Cognos Connection na kartě Moje předvolby se zobrazí řečtina v seznamu dostupných
jazyků produktu.
Tip: Kódy národních prostředí pro další jazyky lze zobrazit na kartě Národní prostředí obsahu.
6. Klepněte na OK.
7. Uložte konfiguraci.
8. Přejděte na IBM Cognos Connection.
9. Klepněte na Možnosti Mojí oblasti

, Moje předvolby.

10. Na kartě Obecné klepněte na řečtinu v rozevíracím seznamu Jazyk produktu.
11. Klepněte na OK.
Uživatelské rozhraní IBM Cognos Viewer se zobrazí v řečtině. Nicméně další komponenty, jako
jsou IBM Cognos Connection a studia, stále používají výchozí jazyk produktu, kterým je angličtina.
Chcete-li určit francouzštinu jako výchozí jazyk produktu v případě použití řečtiny pro uživatelské
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rozhraní IBM Cognos Viewer, přidejte nové mapování národních prostředí produktu pomocí IBM
Cognos Configuration.
Poznámka: Jako výchozí jazyky produktu lze určit pouze jazyky, pro které existuje úplný překlad
uživatelského rozhraní IBM Cognos.

Postup přidání nového mapování národního prostředí produktu
1. Spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V nabídce Akce klepněte na Upravit globální konfiguraci.
3. Klepněte na kartu Mapování národních prostředí produktu.
4. Klepněte na tlačítko Přidat .
5. Namapujte jazyky produktu následujícím způsobem:
●

Ve sloupci Klíč zadejte kód řečtiny, což je el-*

●

Ve sloupci Mapování národního prostředí zadejte kód francouzštiny, což je fr

6. Klepněte na OK.
7. Uložte konfiguraci.
Otevře-li uživatel sestavu v IBM Cognos Viewer v řečtině, uživatelské rozhraní IBM Cognos Viewer
bude také zobrazeno řecky. Uživatelské rozhraní dalších komponent, jako jsou IBM Cognos
Connection a studia, bude zobrazeno ve francouzštině.

Úpravy seznamů stylů pro stránky výzev
Úpravou sdíleného seznamu stylů promptCommon.css lze změnit definice stylů pro stránky výzev
a související řídicí prvky používané se všemi komponentami IBM Cognos.
Tento seznam stylů se nachází v adresáři umístění_c10webcontent/prompting/reportskin/prompting.
Existují-li grafické prvky výzev pro konkrétní styl, jsou umístěny v podadresáři images.
Tento seznam stylů pro stránky výzev lze upravit prakticky stejným způsobem, jakým se přizpůsobují
jakékoli seznamy stylů pro komponenty.

Přidání uživatelských šablon sestav pro Report Studio
Report Studio obsahuje předdefinované šablony sestav, z nichž lze vybírat při tvorbě nové sestavy.
Dále lze vytvořit uživatelské šablony sestav a také je zpřístupnit ostatním.
Chcete-li přidat uživatelskou šablonu sestavy, musíte
❑

vytvořit specifikaci sestavy pro šablonu (str. 622)

❑

přidat uživatelskou šablonu sestavy do souboru templates.xml (str. 623)

❑

zajistit ikonu pro šablonu (str. 623)

❑

přidat informace o uživatelské šabloně do souboru Resources.xml (str. 624)
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Poznámka: V případě reinstalace či upgradu softwaru IBM® Cognos® nedojde k migraci změn, které
souvisejí s uživatelskými šablonami sestav. Výše uvedený postup bude zřejmě nutné zopakovat
(str. 611).

Vytvoření specifikace sestavy pro uživatelskou šablonu sestavy
V softwaru IBM® Cognos® neexistuje žádný objekt šablony. Jako šablonu sestavy lze místo toho
použít jakoukoli specifikaci sestavy. Specifikaci sestavy lze vytvořit pro uživatelskou šablonu sestavy
pomocí Report Studio, editoru XML nebo textového editoru.

Postup pro Report Studio
1. Otevřete Report Studio.
2. Vytvořte novou sestavu.
Další informace viz Uživatelská příručka IBM Cognos Report Studio.
3. V nabídce Soubor klepněte na položku Převést na šablonu.
4. V nabídce Nástroje klepnutím na položku Kopírovat sestavu do schránky uložte specifikaci
sestavy XML.
5. Vložte specifikaci sestavy do editoru XML nebo textového editoru.
6. Odstraňte následující informace, které Report Studio přidává do souboru XML a které nejsou
pro šablonu potřeba:
●

Atribut xmlns prvku report.

●

Atribut template prvku report.

●

Hodnotu atributu name prvku query. Odstraňte hodnotu, ale ponechte dvojité uvozovky.

●

Hodnotu atributu name prvku page. Odstraňte hodnotu, ale ponechte dvojité uvozovky.

●

Hodnotu atributu refQuery prvku list.

7. Přidejte nový prvek template jako nadřízený prvek prvku report.
8. Přidejte atribut name pro prvek template.
Název, který zadáte, se zobrazí jako název šablony v dialogovém okně nové sestavy Report
Studio.
9. Uložte specifikaci sestavy.
Zde je uveden příklad úvodní části specifikace sestavy vytvořené v Report Studio. Tučně jsou
uvedeny úseky, které je třeba odstranit.
<template name="List - corporate">
...
<report xmlns="http://developer.
cognos.com/schemas/report/4.0/" expressionLocale="en" template="true">
<queries>
<query name="Query1">
<source>
<model/>
</source>
<selection/>
</query> </queries> <layouts>
<layout>
<reportPages>
<page class="pg" name="Page1">
<pageBody class="pb">
<contents>
<list class="ls" refQuery="Query1">
<style>
<CSS value="border-collapse:collapse"/>
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</style>
</report>
</template>

</list>

.................

Postup pro editor XML nebo textový editor
1. Otevřete specifikaci sestavy v editoru XML nebo textovém editoru.
2. Přidejte prvky, které hodláte zobrazit v šabloně.
Další informace viz příručka Developer Guide.
3. Přidejte nový prvek template jako nadřízený prvek prvku report.
Název, který zadáte, se zobrazí jako název šablony v dialogovém okně nové sestavy.
4. Přidejte atribut name pro daný prvek šablony.
Název, který zadáte, se zobrazí jako název šablony v dialogovém okně nové sestavy.
5. Přidejte prvek <modelPath/> pro prvek report.
Zde je uveden částečný příklad kódu XML pro šablonu vytvořenou v "Postup pro Report
Studio" (str. 622).
<xmlFragment> <template name="List - corporate"> <report> <modelPath/> ...
</template> </xmlFragment>

6. Uložte specifikaci sestavy.

Přidání uživatelské šablony sestavy do souboru templates.xml
Soubor templates.xml obsahuje šablony, ze kterých lze vybírat při tvorbě nové sestavy v Report
Studio. Uživatelskou šablonu sestavy je nutné přidat do tohoto souboru.

Postup
1. Otevřete soubor templates.xml.
Tento soubor se nachází v adresáři umístění_c10/webcontent/pat/res.
2. Do souboru zkopírujte kód XML pro uživatelskou šablonu sestavy.
Prvek template musí být podřízeným prvkem prvku xmlFragment.
3. Uložte a zavřete soubor.

Zajištění ikony pro uživatelskou šablonu sestavy
Je-li požadována reprezentace uživatelské šablony sestavy, lze vytvořit ikonu. Ikony v dialogovém
okně nové sestavy tvoří obrázky .gif 32 x 32 pixelů.
K vytvoření ikony lze použít jakýkoli grafický editor.

Postup
1. Vytvořte požadovanou ikonu.
2. Zkopírujte soubor obrázku do adresáře umístění_c10/webcontent/pat/images.
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Přidání informace o uživatelské šabloně do souboru Resources.xml
Soubor Resources.xml definuje obsah dialogového okna nové sestavy v Report Studio. Tento soubor
je nutné upravit a přidat informace, které se týkají uživatelské šablony sestavy.
Pro prvek listItems je třeba přidat nový prvek listItem, který reprezentuje novou šablonu.
Prvek listItem musí mít následující atributy.

Atribut

Popis

idsLabel

Určuje ID, které se týká souboru řetězcových prostředků Report Studio, jako
je reportstudio_en.xml či reportstudio_fr.xml, umístěného v adresáři umístění_
c10/webcontent/pat/res, a popisek pro šablonu, která se zobrazí v dialogovém
okně nové sestavy.
Tento atribut použijte v případě, že chcete popisek přeložit do jiných jazyků.
Pokud popisek nehodláte přeložit, použijte místo toho atribut label.

label

Určuje popisek pro šablonu, která se zobrazí v dialogovém okně nové sestavy.
Použijte tento atribut místo atributu idsLabel pro uživatelskou šablonu v
případě, že nehodláte přeložit popisek do jiných jazyků, což eliminuje potřebu
používat soubory řetězcových prostředků, jako je reportstudio_en.xml či
reportstudio_fr.xml, v adresáři umístění_c10/webcontent/pat/res.
Určuje soubor obrázku umístěný v adresáři umístění_c10/webcontent/pat/images,
který je přiřazen k šabloně. Tento obrázek se zobrazí jako ikona v dialogovém
okně nové sestavy.

icon

Pro uživatelskou šablonu sestavy použijte předtím vytvořený soubor obrázku.
templateName

Určuje název uživatelské šablony sestavy.

Postup
1. Otevřete soubor Resources.xml.
Tento soubor se nachází v adresáři umístění_c10/webcontent/pat/res.
2. Přidejte nový prvek listItem pomocí některého z následujících atributů pro uživatelskou
šablonu sestavy:
●

label v případě, že nehodláte přeložit popisek do jiných jazyků

●

idsLabel v případě, že chcete přeložit popisek do jiných jazyků

Zajistěte, aby atribut templateName byl stejný, jak byl určen při tvorbě specifikace sestavy pro
uživatelskou šablonu sestavy.
Zde je příklad upraveného souboru Resources.xml:
<listView id="New" view="icon" clipLabels="false">
<listItems>
<!-Start custom templates-->
<listItem label="List - Corporate"
icon="icon_list_corp.gif" templateName=" List - corporate"/>
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<listItem label="Crosstab - Corporate" icon="icon_crosstab_corp.gif"
templateName="Crosstab - Corporate"/>
<listItem label="Blank Corporate" icon="icon_blank_corp.gif" templateName="Blank - Corporate"/>
<!-- End custom templates-->
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_
BLANK_REPORT" icon="icon_blank.gif" templateName="Blank"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_LIST_REPORT" icon="icon_list.gif" templateName="List"/
>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_CROSSTAB_REPORT" icon="icon_crosstab.
gif" templateName="Crosstab"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_CHART_
REPORT" icon="icon_chart.gif" templateName="Chart"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_MAP_REPORT" icon="icon_map.gif" templateName="Map"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_FINANCIAL_REPORT" icon="icon_financial.
gif" templateName="Financial"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_REPEATER_
REPORT" icon="icon_repeater.gif" templateName="Repeater"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_TEMPLATE_RT" icon="icon_template_qs.gif"
templateName="Template_RT"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_BROWSE"
icon="browse_32x32.gif" idsTooltip="IDS_TOOLTIP_NEWBROWSE" isBrowse="true"/>
</listItems> </listView>

3. Uložte a zavřete soubor.
Aby se uživatelská šablona sestavy zobrazila v dialogovém okně nové sestavy, musíte restartovat
Report Studio a vymazat mezipaměť webového prohlížeče.

Změny stylu objektů sestav v panelech dashboard
Je-li objekt sestavy přetažen na panel dashboard v aplikaci IBM® Cognos® Business Insight, zobrazí
se ve stylu přechodu modré a stříbrné serverového produktu IBM Cognos BI. Změnou globální
vlastnosti v konfiguračním souboru IBM Cognos Viewer lze zajistit zobrazení objektu sestavy v
původním vytvořeném stylu.
K objektům sestav ovlivněným globálním nastavením patří dotazy, analýzy, sestavy a části sestav,
které byly vytvořeny pomocí stylu IBM Cognos, verze 1.x, stylu verze 8.x a finančního stylu
(rozvahy). Tyto objekty převezmou globální nastavení i v případě, že je uložíte před změnou
globálního nastavení. Miniatury panelů dashboard jsou ovlivněny globálním nastavením pouze v
případě jejich znovuspuštění.
Některé objekty sestavy nejsou ovlivněny globálním nastavením a budou vždy vykresleny ve
vytvořeném stylu, například sestavy PowerPlay a miniatury objektů sestav.

Postup
1. Přejděte do umístění_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\classes na počítačích, kde jsou nainstalovány
Content Manager a Application Tier Components.
2. Otevřete viewerconfig.properties v textovém editoru.
3. Chcete-li objekty sestav zobrazit v původním vytvořeném stylu, změňte hodnotu pro
useAuthoredReportStyles na true.
4. Uložte soubor a restartujte služby.
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Zobrazení záhlaví a zápatí v rozbalených částech sestavy v
podokně obsahu IBM Cognos Business Insight
Záhlaví a zápatí v rozbalených částech sestavy v podokně obsahu IBM® Cognos® Business Insight
jsou standardně skrytá. Obsahují-li záhlaví a zápatí důležité informace v daném prostředí, můžete
zvolit jejich zobrazení. Jde o globální nastavení, které se týká všech záhlaví a zápatí podokna obsahu
IBM Cognos Business Insight.
Informace o aplikaci IBM Cognos Business Insight viz "IBM Cognos Business Insight" (str. 34).

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10\dropins\com.ibm.cognos.bux.service.atom_1.0.0\com\ibm\cognos\
bux\service\atom\config.properties v textovém editoru.
3. Změňte následující vlastnosti na "true":
atom.filters.entry.showReportPartsHeaders = false
atom.filters.entry.showReportPartsFooters = false
4. Uložte a zavřete soubor config.properties.
5. Pomocí portálu IBM Cognos Configuration restartujte software IBM Cognos.
Další informace o restartování IBM Cognos Business Intelligence viz příručka Installation and
Configuration Guide.
Když uživatelé IBM Cognos Business Insight rozbalí části sestavy v podokně obsahu, zobrazí se
záhlaví a zápatí.

Zadání rozšířených nastavení konfigurace v Analysis Studio
Rozšířená nastavení konfigurace poskytují přídavnou funkčnost. Lze např. nastavit maximální
počet aktivních oblastí v grafu.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
4. V podokně Konfigurace v části Název klepněte na odkaz serveru ke konfiguraci.
5. V části Název najděte službu ReportService a ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Vlastnosti
.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Pro kategorii Prostředí vedle položky Rozšířená nastavení klepněte na odkaz Upravit.
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8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru. Např. ANS.PageSize.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte přidruženou hodnotu. Např. 200.
11. Po dokončení určování parametrů restartujte server.
Následující tabulka uvádí rozšířená nastavení konfigurace pro aplikaci Analysis Studio s
přidruženými položkami Parametr a Hodnota.

Rozšířené nastavení

Parametr

Doporučená
hodnota

Omezení velikosti stránek zobrazených ANS.PageSize
v daném okamžiku na řádcích
kontingenční tabulky

200

Omezení velikosti stránek zobrazených ANS.ColumnPageSize
v daném okamžiku na sloupcích
kontingenční tabulky

50

Zobrazení uživatelského rozhraní s
chybějícím či nedostupným členem

ANS.showMissingMemberUI

1

Maximální počet aktivních oblastí v
grafu

ANS.MaxChartHotAreas

600

Aktivace potlačení na základě výběru ANS.EnableSelectionBasedSuppression

1

Aktivace funkce automatických
výpočtů polohy

ANS.EnabledPositionedCalcs

1

Optimalizace dotazů na základě
předchozích gest

ANS.AdaptiveQueryOptimizationEnabled

1

Povolení změn výchozího viditelného ANS.DefaultVisibileItemCount
počtu položek na sadu

12

Výchozí hodnota pro procházení účelu ANS.DefaultOutputPurpose
výstupu

drill

Deaktivace schopnosti daného
ANS.EnableColumnWidthPersist
produktu uložit uživatelem změněnou
šířku sloupce s analýzou

1
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Rozšířené nastavení

Parametr

Při aktivované šířce sloupce tento
ANS.PersistColumnWidthMRU
parametr řídí maximální počet
uložených sloupců se změněnou šířkou
v seznamu Poslední použité

Doporučená
hodnota
100

Poznámka: Změnou rozšířených nastavení konfigurace od doporučených hodnot může dojít ke
zvýšení či snížení výkonu serveru.
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Způsob práce softwaru IBM® Cognos® můžete přizpůsobit svým individuálním potřebám.
Služby prezentace v softwaru IBM Cognos udržují soubory konfigurace systému s názvem system.xml,
které jsou založeny na formátu XML a umožňují přizpůsobení uživatelského rozhraní a funkčnosti
tohoto produktu. Před začátkem přizpůsobení softwaru IBM Cognos 10.1 zřejmě budete chtít
migrovat změny přizpůsobení provedené v souborech system.xml v předchozích verzích IBM Cognos
(str. 630).
Mezi přizpůsobení, která můžete implementovat, patří:
●

přizpůsobení portálu IBM Cognos Connection (str. 630),

●

přizpůsobení stránky přihlášení IBM Cognos Connection (str. 648),

●

Přizpůsobení tisku na straně serveru pro platformy UNIX® a Linux®(str. 655)

●

spuštění aplikace Query Studio v režimu náhledu (str. 656),

●

přizpůsobení formátů dat aplikace Query Studio (str. 656),

●

změna výchozí šablony pro aplikaci Query Studio (str. 661),

●

úpravy vlastností pro výstupní formát CSV (str. 662),

●

výzvy k zadání hledání a výběru s automatickou velikostí (str. 666),

●

použití filtrů in_range se znakovými daty (str. 666),

●

úpravy vlastností pro Službu dávkové sestavy a Službu sestavy (str. 667),

●

přizpůsobení zpracování chyb na poštovním serveru SMTP (str. 668),

●

deaktivace připojení sestav k e-mailovým zprávám (str. 671),

●

zobrazení příloh v aplikaci IBM Lotus® Notes (str. 672),

●

deaktivace podpory pro plánování na základě aktivačních událostí (str. 672),

●

nastavení výskytů aktivačních událostí na serveru (str. 673),

●

změna výchozí přípony souboru pro tabulky Excel 2002 (str. 674),

●

řízení chování stylu Netisknout v sestavách vykreslených ve formátu Excel 2007 (str. 675).

Další informace o přizpůsobeních IBM Cognos viz "Přizpůsobení vzhledu IBM Cognos BI" (str. 601).
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Upgrade souborů system.xml na IBM Cognos, verze 10.1
Služba prezentace systému IBM® Cognos® podporuje automatický upgrade souborů system.xml.
Tento postup lze použít v případě většího počtu uživatelských změn v předchozí verzi IBM Cognos
a tím i časové náročnosti ruční implementace těchto změn v systému IBM Cognos, verze 10.1.
Soubory system.xml jsou upgradovány na verzi kompatibilní se systémem IBM Cognos. Všechny
stávající parametry souborů system.xml lze upgradovat na IBM Cognos, verze 10.1.
Nepodaří-li se provést automatický upgrade, není příslušný soubor system.xml úspěšně upgradován
a v protokolu serveru je vygenerována zpráva. Pokud k tomu dojde, lze upgrade provést ručně
pomocí jednoho z následujících souborů v adresáři místo_instalace/templates/ps:
●

pro operační systém UNIX® zadejte příkaz system_upgrade.sh

●

pro operační systému Microsoft® Windows® zadejte system_upgrade.bat

Poznámka: Doporučujeme upravovat soubory system.xml ručně v editoru formátu XML nebo v
textovém editoru s kódováním UTF-8.

Postup
1. Zazálohujte soubory system.xml systému IBM Cognos, verze 10.1, a přizpůsobené soubory
system.xml z předchozí verze IBM Cognos.
2. Zkopírujte přizpůsobené soubory system.xml z instalačního adresáře do odpovídajícího adresáře
v instalačním adresáři systému IBM Cognos, verze 10.1. Zkopírujte např. soubor system.xml
z adresáře umístění _c10/templates/ps do adresáře umístění_c10/templates/ps.
Poznámka: Musíte zkopírovat všechny soubory system.xml, které je třeba upgradovat. Tento
proces nelze pro každý soubor opakovat jednotlivě.
3. Restartujte službu IBM Cognos.
Pokud se automatický upgrade nezdaří, proveďte ruční upgrade takto:
●

v systému Windows otevřete příkazový řádek DOS a z adresáře umístění_c10/templates/ps
spusťte soubor system_upgrade.bat,

●

v systému UNIX z adresáře umístění_c10/templates/ps spusťte soubor ./system_upgrade.
sh.

Přizpůsobení portálu IBM Cognos Connection
Portál IBM® Cognos® Connection můžete přizpůsobit pomocí následujících akcí:
●

přidání nebo skrytí prvků uživatelského rozhraní na základě skupin nebo rolí (str. 631),

●

skrytí a deaktivace tlačítka nového objektu URL (str. 636),

●

omezení počtu položek, které mohou uživatelé vyjmout, zkopírovat a vložit (str. 637),

●

přizpůsobení akcí objektů (str. 637),

●

omezení procházení obsahem (str. 641),
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●

implementace uživatelské stránky Uvítání (str. 642),

●

přizpůsobení výstupních formátů sestav v IBM Cognos Connection a v IBM Cognos Viewer
(str. 645),

●

skrytí nedostupných karet odkazovaných v předvolbách uživatelského účtu (str. 648).

Přidání nebo skrytí prvků uživatelského rozhraní na základě skupin nebo rolí
Uživatelské rozhraní portálu IBM® Cognos® Connection můžete přizpůsobit na základě členství ve
skupinách nebo rolích. Dostupnost určitých prvků uživatelského rozhraní bude záviset na skupině
nebo roli, ke které uživatelé patří. Některým uživatelům můžete například skrýt předvolby a odkazy
na studia a jiným uživatelům přidat odkazy na externí aplikace .
Implementace této funkčnosti vyžaduje provedení následujících úloh:
●

skrytí prvků uživatelského rozhraní (str. 631),

●

přidání prvků uživatelského rozhraní (str. 634),

●

odkaz na požadované skupiny nebo role v souboru system.xml (str. 635).

IBM Cognos Connection a IBM Cognos Viewer sdílejí některé prvky uživatelského rozhraní, např.
prvek záhlaví nejvyšší úrovně (m1). Skryjete-li tyto sdílené prvky rozhraní v IBM Cognos Connection,
budou skryty také v IBM Cognos Viewer.
Seznam prvků, které lze skrýt a přidat, viz "Referenční seznam prvků uživatelského
rozhraní" (str. 873).
Poznámka: Mezi skrytím a deaktivací prvku uživatelského rozhraní je rozdíl. Skrytí znamená, že
prvek není viditelný, ale jeho funkčnost je stále k dispozici. Deaktivace znamená, že prvek není
viditelný a jeho funkčnost již není dostupná.

Skrytí prvků uživatelského rozhraní
Prvky uživatelského rozhraní můžete skrýt buď v jedné relaci pomocí příkazů URL, nebo trvale
úpravou příslušného souboru system.xml.
Skryjete-li prvky uživatelského rozhraní v záhlaví stránek, nejsou tyto prvky skryty nikde jinde v
softwaru IBM Cognos Business Intelligence. Aplikaci Report Studio lze například spustit na stránce
Uvítání nebo v nabídce Spustit v záhlaví h1. Skrytím záhlaví IBM Cognos Business Intelligence
pomocí příkazu URL neskryjete odkaz na aplikaci Report Studio na stránce Uvítání.

Použití příkazů URL
Chcete-li skrýt prvky uživatelského rozhraní pro aktuální požadavek nebo pouze pro aktuální relaci
softwaru IBM Cognos, zadejte příkazy URL. Pomocí příkazů URL lze skrýt prvky uživatelského
rozhraní jak pro IBM Cognos Connection, tak pro IBM Cognos Viewer.
Příkazy IBM Cognos Connection lze připojovat pouze k odkazům URL na IBM Cognos Connection
a příkazy IBM Cognos Viewer lze připojovat pouze k odkazům URL na IBM Cognos Viewer. Např.
přidání příkazu &ui=t3m4 na konec odkazu URL na IBM Cognos Viewer nemá žádný dopad na
IBM Cognos Connection.
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Příkazy IBM Cognos Viewer nemají žádný dopad na uživatelské rozhraní IBM Cognos Connection.
Např. přidání příkazu IBM Cognos Viewer &tb=0 na konec odkazu URL na IBM Cognos Connection
nemá žádný účinek.
Nicméně příkazy IBM Cognos Connection mohou ovlivnit IBM Cognos Viewer nepřímo. Např.
skrytím záhlaví nejvyšší úrovně v IBM Cognos Connection bude také skryto záhlaví v IBM Cognos
Viewer.
Následující příklad ukazuje záhlaví na hlavní stránce portálu IBM Cognos Connection.

Následující záhlaví či sekce záhlaví portálu IBM Cognos Connection můžete skrýt pomocí příkazů
URL:
●

záhlaví nejvyšší úrovně (h1) portálu IBM Cognos Connection, které obsahuje nadpis (t1),
nabídku Spustit (m1) a všechny možnosti záhlaví na pravé straně;

●

panel nabídek (h3), který obsahuje karty, jako jsou například Veřejné složky, Moje složky a
uživatelské stránky (t3);

●

záhlaví portálu IBM Cognos Connection (h4), které obsahuje navigační cestu (t4) a nabídku
panelu nástrojů (m4).

Použití souboru System.xml
Chcete-li skrýt všechny instance prvku uživatelského rozhraní v portálu IBM Cognos Connection,
musíte upravit soubor system.xml. Chcete-li skrýt prvky uživatelského rozhraní v oblasti Veřejné
složky nebo Moje složky, upravte soubor systm.xml v adresáři umístění_c10/templates/ps/portal.
Chcete-li skrýt prvky uživatelského rozhraní na stránkách a v řídicích panelech s více kartami v
portálu, upravte soubor systm.xml v adresáři umístění_c10/templates/ps.
Úpravy souboru system.xml jsou flexibilnější než použití příkazů URL z těchto důvodů:
●

Můžete skrýt více prvků uživatelského rozhraní.

●

Můžete omezit vzhled prvků uživatelského rozhraní podle typu nebo členství ve skupinách a
rolích.

Postup použití příkazů URL v IBM Cognos Connection
1. Spusťte software IBM Cognos.
2. V portálu IBM Cognos Connection klepněte na pole webové adresy a na konec odkazu URL
zadejte následující text:
&ui=user_interface_elements_to_hide,
kde user_interface_elements_to_hide je nejméně jedna z hodnot t1, t4, m1, m4, h1, h3 a h4.
Zadejte například:
&ui=h1m4
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Skryté prvky uživatelského rozhraní zůstanou skryty po zbytek uživatelské relace.
3. Chcete-li skryté prvky obnovit, zadejte na konec odkazu URL text &ui=.

Postup použití příkazů URL při zobrazení sestav v IBM Cognos Viewer
1. Spusťte software IBM Cognos.
2. V IBM Cognos Viewer klepněte na pole webové adresy a na konec odkazu URL zadejte
následující text:
3. ●

Chcete-li vypnout panel nástrojů IBM Cognos Viewer, zadejte:
cv.toolbar=false

●

Chcete-li vypnout záhlaví IBM Cognos Viewer, zadejte:
cv.header=false

Skryté prvky uživatelského rozhraní zůstanou skryty po zbytek uživatelského požadavku.

Postup použití souboru system.xml
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor system.xml v jednom z následujících umístění:
●

umístění_c10/templates/ps/portal
Pomocí souboru system.xml v tomto adresáři lze skrýt prvky uživatelského rozhraní v
oblastech Veřejné složky a Moje složky.

●

umístění_c10/templates/ps
Pomocí souboru system.xml v tomto adresáři lze skrýt prvky uživatelského rozhraní na
stránkách a řídicích panelech s více kartami.

3. Chcete-li skrýt prvek uživatelského rozhraní, použijte v prvku <system> následující syntaxi:
<param name="ui_hide">

<!--list of user interface elements-->

</param>

Následující kód XML například skryje celé záhlaví a tlačítko Nový úkol v panelu nástrojů
portálu IBM Cognos Connection:
<param name="ui_hide">
> </param>

<CC_HEADER/>

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newjobDefinition/

Informace o všech prvcích uživatelského rozhraní, které lze skrýt, viz "Prvky, které lze
skrýt" (str. 873). Zkontrolujte, zda jsou v prvku uživatelského rozhraní, který chcete skrýt,
správně zadána velká a malá písmena.
4. Zadejte skupiny nebo role, pro které chcete skrytý prvek uživatelského rozhraní zobrazit,
přidáním jejich ID jako hodnot atributu show.
Použijte ID skupin nebo rolí podle popisu v tématu "Odkaz na požadované skupiny nebo role
v souboru system.xml " (str. 635).
Oddělte ID mezerami.
Zde je příklad:
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<param name="ui_hide">
</param>

<CRN_HEADER show="Administrators g1 g2 RSUsers"/>

5. Zopakujte kroky 3 a 4 pro každý prvek, který chcete skrýt.
6. Uložte soubor.
7. Spusťte službu IBM Cognos.
Tip: Soubor system.xml smí obsahovat pouze jeden prvek <param name="ui_hide">. Proto musejí
být všechny prvky, které chcete skrýt, umístěny do tohoto prvku.

Přidání prvků uživatelského rozhraní
Přidáním prvků uživatelského rozhraní do portálu IBM® Cognos® Connection lze k portálu připojit
externí aplikace nebo upravit jeho funkčnost. Vzhled těchto nových prvků uživatelského rozhraní
můžete omezit v závislosti na různých typech uživatelů.
Atribut xml:lang prvků label a tooltip odpovídá používanému národnímu prostředí produktu
v době, kdy byla stránka portálu vygenerována. Po přidání nového národního prostředí do softwaru
IBM Cognos musíte přidat překlad polí popisku a popisu. Pokud žádný popisek ani popis, které
odpovídají novému národnímu prostředí, nelze najít, žádné okno se nezobrazí.
Grafická ikona, na kterou odkazuje na prvek icon, musí v adresáři umístění_c10/webcontent/ps/
portal/images existovat.
Chcete-li přidat prvek uživatelského rozhraní do portálu IBM Cognos Connection, musíte upravit
soubor system.xml.

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml v editoru XML nebo textového
editoru.
3. Chcete-li přidat prvek uživatelského rozhraní, použijte v prvku <system> následující syntaxi:
<param name="ui_add"> <!--list of user interface elements--> </param>

Příklad: Následující kód XML přidá možnost spustit vyhledávač Google v novém okně
prohlížeče.
<param name="ui_add"> <CRN_HEADER_OPTIONS>
<item>
<url>http://www.
google.com</url>
<target>_blank</target>
<label xml:lang="en">Google</
label>
<tooltip xml:lang="en">Google</tooltip>
<label xml:
lang="fr">Google</label>
<tooltip xml:lang="fr">Google</tooltip>
<label
xml:lang="de">Google</label>
<tooltip xml:lang="de">Google</tooltip>
<label xml:lang="ja">Google</label>
<tooltip xml:lang="ja">Google</
tooltip>
<icon>action_search.gif</icon>
</item> </CRN_HEADER_OPTIONS>
</param>

Informace o všech prvcích uživatelského rozhraní, které lze přidat, viz "Prvky, které lze
přidat" (str. 880). Zkontrolujte, zda jsou v prvku uživatelského rozhraní, který chcete přidat,
správně zadána velká a malá písmena.
4. Zadejte skupiny nebo role, pro které chcete nový prvek uživatelského rozhraní zobrazit, přidáním
jejich ID jako hodnot atributu show.
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Použijte ID skupin nebo rolí podle popisu v tématu "Odkaz na požadované skupiny nebo role
v souboru system.xml " (str. 635). Oddělte ID mezerami.
Zde je příklad:
<param name="ui_add"> <CC_VIEW_TOOLS>
<item show="Administrators RSUsers
g1 g2">
<url>http://my_server_url/myApplication</url>
<target>_blank</
target>
<label xml:lang="en">My_label in English</label>
<label
xml:lang="fr">My_label in French</label>
<label xml:lang="de">My_label
in German</label>
<label xml:lang="ja">My_label in Japanese</label>
</item> </CC_VIEW_TOOLS> </param>

5. Uložte soubor.
6. Restartujte službu IBM Cognos.
Tip: Soubor system.xml smí obsahovat pouze jeden prvek <<param name="ui_hide">>. Proto
musejí být všechny prvky, které chcete přidat, umístěny do tohoto prvku.

Odkaz na požadované skupiny nebo role v souboru system.xml
Než začnete implementovat změny přizpůsobení do uživatelského rozhraní portálu IBM® Cognos®
Connection, musíte označit skupiny a role, pro které jsou vaše přizpůsobení určena.
Přidejte odkaz na skupiny a role, které chcete použít, do souboru system.xml. Upravte tento soubor
přidáním parametru ui_groups, ve kterém jsou uvedeny všechny požadované skupiny a role. Každá
skupina nebo role je reprezentována prvkem group, který musí obsahovat jedinečný atribut id .
Hodnota atributu id je dána ve vyhledávací cestě ke skupině nebo roli v portálu IBM Cognos
Connection.
Uveďte pouze skupiny a role, které chcete použít za účelem přidání nebo skrytí prvků uživatelského
rozhraní. Tyto skupiny a role již musejí v softwaru IBM Cognos existovat a lze je přidružit k
libovolnému prostoru jmen zkonfigurovanému v prostředí IBM Cognos. Můžete použít buď
předdefinované skupiny a role (str. 301), nebo uživatelské skupiny a role (str. 270).
K předdefinovaným skupinám a rolím, které můžete použít, patří:

Uživatel

ID

Popis

Anonymní

Anonymní

Uživatelé, kteří mohou přistupovat k softwaru IBM Cognos,
aniž by byli vyzváni k ověření

Správci

Správci

Uživatelé, kteří mají přístup pro správu.

Zákazníci

Zákazníci

Všichni ověřovaní uživatelé včetně správců, uživatelů aplikací
Query Studio a Report Studio.

Uživatelé aplikace Query
Studio

QSUsers

Uživatelé, kteří mají přístup k aplikaci Query Studio.
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Uživatel

ID

Popis

Uživatelé aplikace Report
Studio

RSUsers

Uživatelé, kteří mají přístup k aplikaci Report Studio.

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml v editoru XML nebo textového
editoru.
3. Přidejte parametr s názvem ui_groups a potom postupujte takto:
●

Ke každé požadované skupině nebo roli přidejte prvek group.

●

Pro každou požadovanou skupinu nebo roli zadejte atribut id.
V atributech ID jsou rozlišována velká a malá písmena.
ID pro uživatelské skupiny a role nesmějí obsahovat více než dva znaky a nesmějí také
obsahovat mezery. Můžete použít například následující ID: a1, b2, Ab, AB. Následující ID
nelze použít: abc, A 1, a bc.
Pro předdefinované skupiny IBM Cognos použijte přidružené hodnoty ID podle výše
uvedené tabulky.

●

Zadejte hodnotu id pro každý prvek skupiny.
Tip: Chcete-li najít ID v IBM Cognos Connection, otevřete stránku vlastností skupiny nebo
role a na kartě Obecné klepněte na odkaz Zobrazit vyhledávací cestu, ID a odkaz URL.

Následující příklad znázorňuje syntaxi parametru ui_groups.
<param name="ui_groups"> <group id="g1">xOm5ldyBncm91cHM6dWlHMV9lbg_</group>
<group id="g2">xOm5ldyBncm91cHM6dWlfUjI_</group> <group
id="55">xOf5ldyBnc4htcHM6dAlfUjI_</group> </param>

4. Uložte soubor system.xml.
5. Restartujte službu IBM Cognos.

Skrytí a deaktivace tlačítka nového objektu URL
Skrytím prvků uživatelského rozhraní, jako jsou například tlačítka panelu nástrojů, lze sice uživatelské
rozhraní přehledněji uspořádat, ale samotným skrytím nelze funkčnost prvku uživatelského rozhraní
deaktivovat. Chcete-li tlačítko nového objektu URL skrýt, nejlepším způsobem z hlediska zabezpečení
je toto tlačítko deaktivovat. Tato akce tlačítko nejen skryje, ale současně eliminuje možnost, aby
byl nežádoucí objekt URL přidán, což je mnohem důležitější.

Postup
1. Zastavte službu IBM® Cognos®.
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2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml v editoru XML nebo textového
editoru.
3. Přidejte následující parametr:
<param name="disableURLObjectCreation">true</param>

4. Uložte soubor system.xml.
5. Restartujte službu IBM Cognos.
Tlačítko nového objektu URL je z panelu nástrojů odebráno, pole URL v průvodci vytvořením
nového objektu je deaktivováno a všechny požadavky na vytvoření objektu URL v manipulačním
programu serveru budou ignorovány.

Omezení počtu položek, které mohou uživatelé vyjmout, zkopírovat a vložit
Počet položek, které mohou uživatelé vyjmout, zkopírovat a vložit, a zvýšit tak výkonnost softwaru
IBM® Cognos®, můžete omezit. Můžete tak řídit velikost úložiště dočasných položek a snížit dobu
provádění požadavků na vyjmutí, kopírování a vložení.
Limit můžete nastavit například na 50 položek. Budou-li uživatelé chtít vyjmout, zkopírovat nebo
vložit více než 50 položek, zobrazí se zpráva o maximálním počtu položek.
Další informace o jiných úlohách, které zvyšují výkonnost softwaru IBM Cognos, viz "Ladění
výkonu serveru" (str. 164).
Změna tohoto limitu vyžaduje přístup k počítači, ve kterém je nainstalován server sestav.

Postup
1. V počítači, ve kterém je nainstalován software IBM Cognos, otevřete soubor umístění_c10/
templates/ps/portal/system.xml v editoru, který je k dispozici.
Zkontrolujte, zda editor podporuje ukládání souborů ve formátu UTF-8.
2. Vyhledejte parametr maxEditEntries a upravte ho takto:
<param name="maxEditEntries">

50

</param>

3. Uložte soubor system.xml.
4. Zastavte a restartujte službu IBM Cognos.
Další informace o zastavení softwaru IBM Cognos viz příručka Installation and Configuration
Guide.

Přizpůsobení akcí objektů
V IBM® Cognos® Connection lze přizpůsobit akce dostupné pro objekty, jako jsou balíky, složky,
odkazy URL, úkoly, sestavy dotazů nebo zobrazení sestav. Pokud např. vaše prostředí IBM Cognos
nepodporuje tvorbu zobrazení sestav či kopírování sestav, můžete odebrat akce přidružené k těmto
možnostem z uživatelského rozhraní.
K těmto akcím patří tlačítka ve sloupci Akce v hlavním zobrazení IBM Cognos Connection i odkazy
a ikony na stránce Provést akci, ke které se přistupuje klepnutím na odkaz Více ve sloupci Akce.
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Akce přizpůsobení pro každou třídu objektu jsou uvedeny pod prvkem base-object-actions v
souboru umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml. Chcete-li přizpůsobit akce, musíte upravit
tento soubor.
Provádět lze následující přizpůsobení akcí:
●

odebrat akci z hlavního zobrazení v IBM Cognos Connection (str. 638),

●

odebrat akci ze stránky Akce (str. 639),

●

přidat uživatelskou akci (str. 639),

●

odkrýt akci zástupce (str. 641).

Odebrání akce z hlavního zobrazení v IBM Cognos Connection
Akce objektu lze odebrat ze sloupce Akce v hlavním zobrazení IBM® Cognos® Connection
odstraněním dané akce či jejím převodem na komentář v části base-object-actions souboru
umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml.
Tato funkčnost se týká pouze akcí, které jsou dostupné ze sloupce Akce.
Chcete-li odebrat akci ze stránky Provést akci ale zachovat ji v hlavním zobrazení IBM Cognos
Connection, proveďte postup v sekci "Odebrání akce ze stránky Akce" (str. 639) místo níže uvedeného
postupu.

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml v editoru XML nebo textového
editoru.
3. Vyhledejte následující kód XML, který popisuje akce pro objekty v IBM Cognos Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Přejděte na třídu objektu, který chcete přizpůsobit, a odstraňte požadovanou akci, nebo ji
převeďte na komentář.
V následujícím příkladu jsou akce ke spuštění sestav pomocí přidružené aplikace Studio a k
zobrazení verzí výstupu sestav převedeny na komentář.
<object class="report"> <action name="run_options"/> <!-- action
name="edit"/--> <action name="schedule"/> <action name="run_once"/> <!-action name="previous_versions"/--> <action name="run_history"/> <action
name="customview"/> <action name="shortcut"/> <action name="add_alert"/>
<action name="remove_all_alerts"/> </object>

Výsledkem je, že tyto akce již nebudou dostupné pro sestavy ve sloupci Akce v hlavním zobrazení
IBM Cognos Connection, ale budou ještě k dispozici na stránce Provést akci.
5. Uložte soubor.
6. Spusťte službu IBM Cognos.
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Odebrání akce ze stránky Akce
Akce dostupné na stránce Provést akci lze odebrat z uživatelského rozhraní přidáním atributu
exclude do příslušné třídy objektu v části base-object-actions souboru umístění_c10/templates/
ps/portal/system.xml.
Je-li akce, kterou chcete odebrat z této stránky, také dostupná ze sloupce Akce v hlavním zobrazení
IBM® Cognos® Connection, a chcete-li odebrat tuto akci z obou míst, proveďte kromě níže uvedeného
postupu také postup v sekci "Odebrání akce z hlavního zobrazení v IBM Cognos
Connection" (str. 638).

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml v editoru XML nebo textového
editoru.
3. Vyhledejte následující kód XML, který popisuje akce pro objekty v IBM Cognos Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. V této části přejděte na třídu objektu, pro který chcete odebrat akci.
Chcete-li např. upravit akce sestav, přejděte na <object class="report">.
5. Chcete-li odebrat akci uvedenou pod třídou objektu, přidejte atribut exclude k uzlu objektu,
viz následující příklad:
<object class="report" exclude="customview"> > <action name="run_options"/
> <action name="edit"/> <action name="schedule"/> <action name="run_once"/>
<action name="previous_versions"/> <action name="run_history"/> <action
name="customview"/> <action name="shortcut"/> <action name="add_alert"/>
<action name="remove_all_alerts"/> </object>

Tento příklad vyloučí akci Vytvořit zobrazení sestavy pro tuto sestavu ze stránky Provést akci.
Pro stejnou třídu objektu můžete odebrat několik akcí, viz následující příklad:
<object class="report" exclude="run_history previous_versions schedule
shortcut">

Tento příklad odebere akce Zobrazit verze výstupu sestavy, Nový plán a Vytvořit zástupce této
položky ze stránky Provést akci.
Poznámka: Odebrané akce mohou být stále k dispozici ve sloupci Akce v hlavním zobrazení
IBM Cognos Connection.
6. Uložte soubor system.xml.
7. Spusťte službu IBM Cognos.

Přidání uživatelské akce
Chcete-li v uživatelském rozhraní IBM® Cognos® Connection přidat uživatelskou akci k objektu,
jako je balík, složka, odkaz URL, definice úlohy, dotaz, sestava či zobrazení sestavy, musíte upravit
soubor system.xml. Uživatelskou akci můžete přidat, chcete-li spustit aplikaci sady SDK pro určitou
třídu objektů, jako je například sestava. Aplikaci můžete předat následující vlastnosti objektu:
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●

defaultName,

●

defaultOutputFormat,

●

searchPath,

●

uri,

●

permissions,

●

usage,

●

disabled.

V hlavním zobrazení IBM Cognos Connection se ikony uživatelských akcí zobrazují vlevo od odkazu
Více. Na stránce Provést akci se uživatelské akce zobrazují pod akcemi určenými v systému IBM
Cognos.

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml v editoru XML nebo textového
editoru.
3. Vyhledejte následující kód XML, který popisuje akce pro objekty v produktu IBM Cognos
Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Při přidávání uživatelské akce, která má být podřízena prvku <object> pro třídu objektu, který
chcete k této uživatelské akci přidružit, použijte následující syntaxi. Prvky <object> jsou
podřízeny prvku <actions>. Povšimněte si, že je vyžadován anglický popis a popisek.
<action name="name" type="custom">
<icon>
icon to show for this element
</icon>
<url>
http-encoded URL to execute
</url>
<label
xml:lang="en">
link text
</label>
<tooltip xml:lang="en">
tooltip
text
</tooltip>
<label xml:lang="language">
link text
</label>
<tooltip xml:lang="language">
tooltip text
</tooltip>
<objProperties encode="encoding">
<property>
property to be passed
to application
</property>
</objProperties> </action>

Například následující kód XML definuje uživatelskou akci pro objekt sestavy, který spouští
aplikaci ASP s názvem myapp. Této aplikaci jsou předány vlastnosti sestavy defaultName a
searchPath.
<param name="base-object-actions">
<actions>
...
<object
class="report">
...
<action name="showPath" type="custom">
<icon>
action_myaction.gif
</icon>
<url>
/myapp.asp</url>
<label xml:lang="en">
View the
search path
</label>
<tooltip xml:lang="en">
View
the search path
</tooltip>
<label xml:lang="fr">
Afficher le chemin d'accès
</label>
<tooltip xml:lang="fr">
Afficher le chemin d'accès
</tooltip>
<objProperties encode="shift_jis">
<property>
defaultName
</property>
<property>
searchPath
</property>
</objProperties>
</action>
</object>
...
</actions> </param>

5. Uložte soubor.
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6. Spusťte službu IBM Cognos.

Zpřístupnění akce se zástupci
Akce se zástupci umožňují uživatelům vytvářet zástupce třídy objektů. Akce se zástupci se standardně
zobrazují na stránce Provést akci.
Chcete-li k hlavní stránce portálu IBM® Cognos® Connection přidat akci se zástupci pro třídu
objektů, jako jsou například sestavy, musíte upravit soubor system.xml.

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml v editoru XML nebo textového
editoru.
3. Vyhledejte následující kód XML, který popisuje akce pro objekty v produktu IBM Cognos
Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. K akcím pro třídu objektů přidejte následující řádek kódu XML:
<action name="shortcut" visible="main"/>

Následující kód XML obsahuje akci se zástupci například v akcích pro složky:
<param name="base-object-actions">
<actions>
...
<object
class="folder">
<action name="shortcut" visible="main"/>
</object>
...
</actions> </param>

5. Uložte soubor.
6. Spusťte službu IBM Cognos.
Ikona zástupce
se nyní zobrazí ve sloupci Akce vlevo od odkazu Více v hlavním zobrazení IBM
Cognos Connection.

Omezení procházení obsahem
Uživatelé IBM® Cognos® Connection a Query Studio mohou standardně procházet Veřejné složky,
které začínají kořenovou složkou obsahu (/content). Složky, kterými mohu uživatelé procházet,
můžete chtít omezit.
Kořenovou složku obsahu lze nastavit na jakoukoli cestu pro danou relaci pomocí rozhraní URL
(str. 642) nebo pro všechny relace pomocí souboru system.xml (str. 642). Druhá možnost neomezuje
procházení obsahu pro administrátory.
Důsledky určení jiné kořenové složky než kořenové složky obsahu:
●

Navigace obsahem je omezena na určenou kořenovou složku a její podsložky.

●

Vlastnost umístění v dialogovém okně vlastností ukazuje cestu začínající od určené kořenové
složky.

●

Volba cílových složek při tvorbě nového obsahu uživatelem je omezena na určenou kořenovou
složku a její podsložky.
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Omezení procházení obsahu nemá žádný dopad na administrativní funkce, jako je správa plánu.
Ani aplikace studio softwaru IBM Cognos nejsou - kromě Query Studio - ovlivněny.
Omezení procházení obsahu není prostředek k uplatnění zabezpečení. Přístup ke složkám musí být
řízen pomocí zabezpečení softwaru IBM Cognos.

Postup použití příkazu URL
1. Spusťte software IBM Cognos.
2. Klepněte na pole webové adresy a odstraňte všechny parametry cesty zadané cestou &m_path.
Tyto parametry cesty potlačí nastavení kořenové složky, pokud je neodeberete.
3. Na konec odkazu URL zadejte:
&m_root=url-encoded search path
Chcete-li omezit například procházení balíkem Prodej Go a současně skrýt panel karet, panel
nástrojů a možnosti standardního záhlaví IBM Cognos, zadejte:
&m_root=%2Fcontent%2Fpackage%5B%40name%3D’GO%20Sales’%5D&ui=m1h3m4

Postup použití souboru system.xml
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/system.xml v textovém nebo XML-editoru.
3. Upravte řádek <param name="consumer-root"> takto:
<param name="consumer-root">search path</param>

Například zadáním následujícího textu nastavíte kořenovou složku na složku s názvem Folder1
v balíku s názvem Pack1.
<param name="consumer-root">
[@name='Folder1']</param>

/content/package[@name='Pack1']/folder

4. Uložte soubor.
5. Spusťte službu IBM Cognos.

Implementace uživatelské stránky Uvítání
Můžete vytvořit uživatelskou stránku Uvítání a zkonfigurovat portál IBM® Cognos® Connection
tak, aby ji používal místo výchozí stránky poskytované softwarem IBM Cognos.
Uživatelskou stránkou Uvítání může být stránka libovolného typu v prohlížeči, například .html,
.asp nebo .jsp. Chcete-li vytvořit uživatelské stránky Uvítání, které rozlišují různé styly a národní
prostředí, musíte pro každý jazyk a styl vytvořit samostatnou stránku (str. 552).
Vytváření uživatelské stránky Uvítání může usnadnit znovupoužití některých prvků výchozí stránky
Uvítání (str. 643).
Po vytvoření stránky Uvítání zkonfigurujte webový server a aplikační server tak, aby zobrazily
novou stránku Uvítání (str. 644), a zkonfigurujte IBM Cognos Connection tak, aby ji používal
(str. 644).

642 IBM Cognos Administration

Kapitola 35: Přizpůsobení funkčnosti softwaru IBM Cognos

Použití prvků z výchozí stránky Uvítání
Implementace některých prvků stránky Uvítání softwaru IBM® Cognos® není snadná, zvláště odkazu
přihlášení a odkazů na různá studia. Tento úkol si můžete usnadnit použitím požadovaných prvků
z výchozí stránky Uvítání. Můžete vytvořit stránku s libovolným obsahem, který prostřednictvím
prvků iFrame, frame apod. odkazuje na sekci stránky Uvítání obsahující pouze odkazy.
Stránka obsahující pouze odkazy vypadá takto:

Chcete-li změnit barvu pozadí, upravte parametr welcomeToolPanel v souboru default.css
přidruženému k právě používanému stylu. Další informace viz "Příklad - Přizpůsobení výchozí
stránky Uvítání" (str. 611).

Postup
1. V textovém editoru, jako je například Poznámkový blok, zadejte pro stránku kód s následujícími
parametry v příkazu URL pro tuto stránku.

Parametr

Hodnoty

Popis

basewelcome

yes

Tento povinný parametr zobrazí výchozí stránku
Uvítání, která obsahuje pouze odkazy.

no
wtarget

top
parent

Tento volitelný parametr udává, na kterém místě
uživatelské stránky Uvítání se zobrazují odkazy.

self (výchozí
hodnota)

Neuvádějte tento parametr, jestliže chcete, aby byly
odkazy zobrazeny ve stejném rámci.

Následující příkaz URL zobrazí výchozí stránku Uvítání obsahující pouze odkazy:
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http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/
welcome/welcome.xts&basewelcome=yes&wtarget=top

Chcete-li například vytvořit uživatelskou stránku Uvítání pouze s jedním prvkem iFrame, který
používá stránku obsahující pouze odkazy, mohl by zdrojový kód této stránky vypadat takto:
<html> <head></head> <body> <iframe width="100%" height="100%" src="http://
localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&m=portal/welcome/
welcome.xts&basewelcome=yes&wtarget=top"/> </body> </html>

2. Uložte soubor.

Vytvoření požadovaných adresářů
Vytvořenou uživatelskou stránku Uvítání je nutno uložit do adresáře, ke kterému má software IBM®
Cognos® přístup. Doporučujeme uložit vytvořený soubor do adresáře mimo instalaci softwaru IBM
Cognos.
Vytvoříte-li svou stránku jako sadu stránek HTML, můžete pro svou uživatelskou stránku Uvítání
nastavit virtuální adresář. Můžete vytvořit například virtuální adresář moje_uvitani v umístění
umístění_c10\moje_uvitani, kde moje_uvitani je umístění vaší uživatelské stránky Uvítání, a udělit
oprávnění ke čtení tohoto adresáře.
Do vytvořeného virtuálního adresáře můžete uložit svou uživatelskou stránku Uvítání. Vytváříte-li
uživatelské stránky pro různé styly a národní prostředí, musíte pro každý styl a národní prostředí
vytvořit samostatný adresář. Tyto adresáře musejí být pojmenovány podle národních prostředí a
stylů.
Chcete-li poskytovat uživatelskou stránku Uvítání například v angličtině, francouzštině, němčině
a japonštině, musíte pro každé národní prostředí en, fr, de a ja vytvořit následující adresářovou
strukturu, kde my_welcome je virtuální adresář, a potom jednotlivé uživatelské stránky Uvítání
zkopírovat do příslušných adresářů.
●

my_welcome/locale/business

●

my_welcome/locale/classic

●

my_welcome/locale/contemporary

●

my_welcome/locale/corporate

●

my_welcome/locale/modern

●

my_welcome/locale/presentation

Další informace o vytváření virtuálních adresářů viz příručka Installation and Configuration Guide.

Konfigurace IBM Cognos Connection pro použití uživatelské stránky Uvítání
Použití uživatelské stránky Uvítání v portálu IBM® Cognos® Connection lze zkonfigurovat přidáním
parametru welcomeURLOverride do souboru system.xml umístěného v adresáři umístění_c10/
templates/ps/portal.
Parametr welcomeURLOverride potlačí odkaz URL na výchozí stránku Uvítání. Odkaz URL lze
zadat jako relativní nebo absolutní cestu v závislosti na umístění uživatelské stránky Uvítání.
Poznámka: Názvy cest v operačním systému UNIX® rozlišují velká a malá písmena.
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Důležité informace o národních prostředích a stylech
Chcete-li implementovat uživatelskou stránku Uvítání, která rozlišuje různé styly a národní prostředí,
musí odkaz URL na tuto stránku použít zobrazené parametry nahrazení pro národní prostředí a
styl. Těmito parametry jsou %LOCALE% a %STYLE%. Až bude odkaz URL zpracováván, bude parametr
%LOCALE% nahrazen národním prostředím produktu a parametr %STYLE% bude nahrazen stylem,

který je právě vybrán uživatelem.
Je-li například jazykem používaného produktu angličtina a stylem je Corporate, bude parametr
vypadat takto:
<param name= "welcomeURLOverride">/ibmcognos/my_welcome/%LOCLAE%/%STYLE%/
customwel.htm <param>

Při zpracování odkazu URL bude parametr %LOCALE% nahrazen hodnotou en a parametr %STYLE%
hodnotou Corporate. Odkaz URL vypadá v tomto příkladu takto:
/ibmcognos/my_welcome/en/Corporate/customwel.htm

Pokud bylo národní prostředí nastaveno na francouzštinu a styl na hodnotu , vypadal by odkaz
URL takto:
/ibmcognos/my_welcome/fr/Classic/customwel.htm

Postup
1. Otevřete soubor system.xml z adresáře umístění_c10/templates/ps/portal.
2. Přidejte do tohoto souboru parametr welcomeURLOverridefile, ve kterém je customwel.htm
uživatelskou stránkou Uvítání.
Používáte-li relativní cestu, vypadá syntaxe takto:
<param name="welcomeURLOverride">/ibmcognos/customwel.htm </param>

Používáte-li absolutní cestu, vypadá syntaxe takto:
<param name="welcomeURLOverride">http://.../customwel.htm </param>

Podporuje-li vaše uživatelská stránka Uvítání různé styly a národní prostředí a používáte-li
relativní cestu, vypadá syntaxe takto:
<param name="welcomeURLOverride">/ibmcognos/my_welcome/%LOCALE%/%STYLE%/
customwel.htm <param>

3. Uložte a zavřete soubor system.xml.
4. Aktualizujte portál IBM Cognos Connection.

Přizpůsobení výstupních formátů sestav v IBM Cognos Connection a v IBM Cognos
Viewer
Můžete určit formáty, ve kterých mohou uživatelé své sestavy zobrazit. Můžete například zabránit
uživatelům v exportování sestav do aplikace Excel.
Formáty sestav, které jsou uživateli k dispozici, se zobrazí v jeho předvolbách (str. 329).
Formáty sestav jsou řízeny prvkem format parametru reportFormats v souboru system.xml, který
je umístěn v adresáři umístění_c10/templates/ps.
Prvek format má následující atributy.
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Atribut

Hodnota

Popis

id

Výstupní formáty sestav.

Udává podporovaný formát sestavy.

Například HTML a PDF

Tento atribut nelze upravit.

ie
safari

Vylučuje webové prohlížeče, ve kterých
by měl být formát sestav uživatelům skryt.

moz

Tento atribut můžete upravit.

browserHide

další
downloadable

appMode

extension

true

Udává podporu stahování.

false

Tento atribut můžete upravit.

basic - základní možnosti spuštění a předvolby

Udává funkce softwaru IBM® Cognos®,

adv - rozšířené možnosti spuštění a plánování

které vyžadují podporu formátu sestavy.

rv - možnosti zobrazení sestav

Tento atribut můžete upravit.

Hodnota přípony

Volitelný atribut, který udává příponu
souboru ve výstupním formátu. Pomocí
tohoto atributu lze řídit funkčnost
stahování.

Například xls

mime

Hodnota Mime.
Například application/vnd.ms-excel

cafaction

true
false

Volitelný atribut, který udává typ MIME.
Pomocí tohoto atributu lze řídit funkčnost
stahování.
Udává nastavení brány IBM Cognos
Application Firewall.
Tento atribut nelze upravit.

Poznámka: Protože řízení přístupu k výstupním formátům lze provádět nastavením prvku format,
ovlivňuje toto nastavení přístup k sestavám, které byly již dříve uloženy. Je-li sestava uložena
například ve formátu PDF a správce se rozhodne formát PDF znepřístupnit, nemohou uživatelé
sestavu zobrazit.
Následující příklad ukazuje, jak lze odebrat formát CSV ze seznamu dostupných možností formátů
(například nastavením osobních předvoleb nebo plánováním sestav) a současně uživatelům umožnit
přístup k výstupům ve formátu CSV uloženým v portálu.
<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="" extension="csv"/>

Následující příklad ukazuje, jak lze výstup sestavy úplně skrýt.
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<!--<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode=""
extension="csv"/> -->

Postup
1. Otevřete soubor system.xml v adresáři umístění_c10/templates/ps.
2. V následujícím kódu odstraňte prvek format přidružený k formátu sestavy, který chcete
deaktivovat, nebo jej označte jako komentář.
<param name="reportFormats"> <!-- Comments -->
<format id="HTML"
browserHide="" downloadable="false" appMode="basic adv rv"/> <format
id="XHTML" browserHide="" downloadable="false" appMode="adv"/> <format
id="HTMLFragment" browserHide="" downloadable="false" appMode="adv"/> <format
id="PDF" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="pdf"/> --> <format id="spreadsheetML" browserHide="safari"
downloadable="true" appMode="basic adv rv" extension="xlsx"/> <format
id="XLWA" browserHide="safari" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="xls" mime="application/vnd.ms-excel"/> <format id="singleXLS"
browserHide="safari" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="xls"/> <format id="XLS" browserHide="safari moz other"
downloadable="false" appMode="basic adv rv" cafaction="true"/> <format
id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="csv"/> <format id="XML" browserHide="" downloadable="true"
appMode="basic adv rv" extension="xml"/> </param>

Následující příklad ukazuje, jak lze deaktivovat formát PDF:
<!-- <format id="PDF" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv
rv"/> -->

Následující příklad ukazuje, jak lze deaktivovat podporu formátu CSV pro rozšířené možnosti
spuštění a plánování odstraněním atributu adv:
<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic rv"/>

3. Uložte soubor system.xml.
4. Restartujte službu IBM Cognos.
Poznámka: konfigurační nastavení, které zadáte v souboru system.xml, platí pouze pro služby
prezentace, které zahrnují portál, administraci portálu a IBM Cognos Viewer. Toto nastavení neplatí
pro server sestav.

Konfigurace vyhledávací tabulky dokumentů
Pomocí vyhledávací tabulky formátů dokumentu lze vyhledávat přípony souborů při stahování
objektů dokumentu. Při určování programu, ve kterém má být soubor otevřen, vyžaduje většina
prohlížečů přípony souborů. Pokud stahovaný soubor nemá očekávanou příponu, portál ji doplní
na základě vyhledávací tabulky dokumentů nalezené v souboru system.xml.
Následující příklad ukazuje kód formátu dokumentu:
<param name="documentFormats"> <format extension="doc" id="application/vnd.
coc-wd"/> <format extension="xls" id="application/vnd.coc-xl"/> <format
extension="ppt" id="application/vnd.coc-pp"/> <format extension="xlsx"
id="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheet.sheet"/> <format
extension="pptx" id="application/vnd.openxmlformats-officedocument.
presentationml.presentation"/> <format extension="docx" id="application/vnd.
openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"/> </param>
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Skrytí nedostupných karet odkazovaných v předvolbách uživatelského účtu
IBM® Cognos® Connection standardně zobrazí všechny karty odkazované v předvolbách
uživatelského účtu bez ohledu na přístupová oprávnění uživatele pro přidružené stránky. Karta, ke
které uživatel nemá přístup, má příznak, a při klepnutí na kartu dojde k zobrazení zprávy.
Tuto funkčnost lze změnit tak, aby uživatel měl zobrazeny pouze karty, ke kterým má přístupová
oprávnění.

Postup
1. Otevřete soubor system.xml v adresáři umístění_c10\templates\ps\portal.
2. Najděte parametr hideInaccessibleTabs a změňte jeho hodnotu na true.
3. Uložte soubor system.xml.
4. Restartujte službu IBM Cognos.
Karty se nezobrazí v hlavním zobrazení IBM Cognos Connection, ale jsou stále uvedeny na stránce
uživatele Moje předvolby, Karty portálu.

Přizpůsobení stránky přihlášení IBM Cognos Connection
Stránku přihlášení IBM® Cognos® Connection lze přizpůsobit přidáním předdefinovaných maker,
názvů prvků UI, skriptů JavaScript™ a tříd CSS do šablony přihlášení na počítači brány. Tato
přizpůsobení mohou zahrnovat změny textu, obrázků a celkového vzhledu stránky přihlášení.
Můžete např. zajistit dvojjazyčné zprávy, vytvořit jiný vzhled pro stránku přihlášení na základě
brány, ke které je přistupováno, nebo přesměrovat uživatele po odhlášení na určité webové stránky.
Další informace viz následující témata:
●

"Stránka přihlášení" (str. 648)

●

"Nastavení a konfigurace stránky přihlášení" (str. 649)

●

"Přizpůsobení stránky přihlášení" (str. 650)

●

"Přesměrování uživatele na webové stránky po odhlášení" (str. 654)

●

"Ukázky" (str. 654)

Stránka přihlášení
Výchozí stránka přihlášení obsahuje tři části: záhlaví, výzvu k zadání a zápatí. Přizpůsobit lze každou
část a všechny existující prvky v rámci dané části.
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Sekce záhlaví
(CL_HEADER)

Sekce výzvy
k zadání
(CL_PROMPT)

Sekce zápatí
(CL_FOOTER)

Stránku přihlášení lze sestavit a přizpůsobit pomocí šablony. Šablona určuje, které části se zobrazí
na stránce přihlášení, a umožňuje přizpůsobit prvky v rámci dané části, jako jsou vstupní pole.
Zároveň lze upravit styl stránky přihlášení pomocí úprav stávajících tříd CSS.
Informace o nastavení šablony přihlášení viz "Nastavení a konfigurace stránky přihlášení" (str. 649).
Informace o přizpůsobení stránky přihlášení viz "Přizpůsobení stránky přihlášení" (str. 650).

Nastavení a konfigurace stránky přihlášení
K nastavení a konfiguraci stránky přihlášení musíte
●

vytvořit soubor šablony přihlášení
Přizpůsobení stránky přihlášení je založeno na souboru šablony. Vytvořit lze soubory šablon
pro určitá národní prostředí. Jsou-li požadovány šablony pro národní prostředí, musíte vytvořit
soubor šablony pro každé národní prostředí.
Soubor šablony lze vytvořit pro každou instalaci brány.

●

aktivovat uživatelské přihlášení

Za běhu - je-li aktivováno uživatelské přihlášení – pak IBM® Cognos® Connection najde danou
šablonu pomocí adresáře <umístění_instalace>/webcontent/ps/login, v němž vyhledá:
●

soubor šablony nazvaný podle parametru base-template-name určeném v souboru system.xml,

●

národní prostředí produktu dané relace,

●

příponu .xhtml.

Postup vytvoření souboru šablony přihlášení a souboru šablony pro národní prostředí
1. Vytvořte soubor šablony s příponou .xhtml a přidejte jej do adresáře <umístění_instalace>/
webcontent/ps/login. Např. myGateway1Template.xhtml.
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2. Volitelně vytvořte šablonu pro národní prostředí přidáním jeho identifikátoru k názvu souboru
šablony. Např. myGateway1Template_en.xhtml obsahuje identifikátor národního prostředí
'en'. Chcete-li přidat podporu angličtiny a francouzštiny, musíte vytvořit následující soubory
šablon:
myGateway1Template_en.xhtml
myGateway1Template_fr.xhtml
Za běhu pak program přizpůsobení JavaScript vyhledá příslušnou šablonu pomocí aktivního
národní prostředí relace. Není-li šablona nalezena, stránka přihlášení se vrátí k základní stránce
přihlášení.

Postup aktivace uživatelského přihlášení
●

Upravte nastavení parametru custom-auth v souboru system.xml umístěném na serveru, na
němž je nainstalována služba Presentation Service, například v adresáři
<umístění_instalace>/templates/ps na true. Nastavte parametr takto:
<param name="custom-auth"> <logon enabled="true">
<base-templatename>myGateway1Template</base-template-name> </logon> </param>

Parametr base-template-name pojmenuje šablonu přizpůsobení použitou za běhu, kde u
souboru je očekávána přípona .xhtml.

Přizpůsobení stránky přihlášení
Stránku přihlášení IBM® Cognos® Connection lze přizpůsobit pomocí předdefinovaných
maker(str. 650), názvů prvků UI(str. 650), skriptů JavaScript(str. 653) a tříd CSS(str. 652).
Před zahájením přizpůsobení stránky přihlášení pomocí těchto metod musíte nastavit a aktivovat
stránku přihlášení. Další informace viz "Nastavení a konfigurace stránky přihlášení" (str. 649).

Makra obsahu
Makra obsahu slouží k sestavení stránky přihlášení. Základní stránku přihlášení lze vytvořit pouze
pomocí tří maker obsahu: CL_HEADER, CL_PROMPT a CL_FOOTER. Makra se přidají do
šablony přihlášení takto:
<%CL_HEADER%> <%CL_PROMPT%> <%CL_FOOTER%>

Poznámka: makra obsahu nejsou povinná. Není-li makro uvedeno v šabloně, obsah přidružený k
makru není přidán na stránku přihlášení. Uvádí-li např. šablona makra CL_HEADER a
CL_PROMPT, ale nikoli CL_FOOTER, zápatí není zahrnuto na stránce přihlášení. Volitelně můžete
přidat vlastní zápatí.
Pokud vytvoříte uživatelskou stránku přihlášení a nelze najít šablonu přihlášení, kde jsou definována
přizpůsobení, stránka přihlášení se vrátí k základní stránce přihlášení.

Názvy prvků UI
Prvky UI identifikují každou část stránky přihlášení včetně vstupních polí a popisků v části, pokud
existují. Každý prvek UI lze přizpůsobit.
Prvek UI lze přizpůsobit pomocí názvu prvku UI, který odkazuje na tento prvek. Chcete-li např.
přizpůsobit popisek prostoru jmen, aby standardní text byl nahrazen dvojjazyčným textem, upravíte
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prvek popisku prostoru jmen pomocí názvu prvku UI %CL_PROMPT_namespace_label% v šabloně
takto:
<div id="%CL_PROMPT_namespace_label%">Namespace / Espace-noms:</div>

Níže je uveden seznam názvů prvků UI, které jsou k dispozici:

Název prvku

Popis

%CL_HEADER%

Vkládá část záhlaví do šablony
Použití: Obsah

%CL_PROMPT%

Vkládá část výzvy k zadání do šablony
Použití: Obsah

%CL_FOOTER%

Vkládá část zápatí do šablony
Použití: Obsah

%CL_PROMPT_namespace_label%

Odkazuje na vstupní pole popisku prostoru
jmen
Použití: Popisek výzvy k zadání

%CL_PROMPT_username_label%

Odkazuje na vstupní pole popisku
uživatelského jména
Použití: Popisek výzvy k zadání

%CL_PROMPT_password_label%

Odkazuje na vstupní pole popisku hesla
Použití: Popisek výzvy k zadání

%CL_PROMPT_oldPassword_label%

Odkazuje na vstupní pole popisku starého
hesla
Použití: Popisek výzvy k zadání

%CL_PROMPT_newPassword_label%

Odkazuje na vstupní pole popisku nového
hesla
Použití: Popisek výzvy k zadání

%CL_PROMPT_newPasswordConfirm_label%

Odkazuje na vstupní pole potvrzení nového
hesla
Použití: Popisek výzvy k zadání

%CL_PROMPT_selectNamespace_caption%

Odkazuje na informační zprávu "vyberte
prostor jmen"
Použití: Kontextová zpráva výzvy k zadání
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Název prvku

Popis

%CL_PROMPT_enterCredentials_caption%

Odkazuje na informační zprávu "zadejte
přihlašovací údaje uživatele"
Použití: Kontextová zpráva výzvy k zadání
Odkazuje na chybovou zprávu "nesprávné
přihlašovací údaje"

%CL_PROMPT_badCredentialsEntered_caption%

Použití: Kontextová zpráva výzvy k zadání
Odkazuje na informační zprávu "platnost
hesla vypršela"

%CL_PROMPT_passwordExpiry_caption%

Použití: Kontextová zpráva výzvy k zadání
Odkazuje na obecnou informační nebo
chybovou zprávu

%CL_PROMPT_general_caption%

Použití: Kontextová zpráva výzvy k zadání

Syntaxe nahrazení
Prvek UI lze potlačit a určit obsah nahrazení pomocí html-syntaxe 'div'. Za běhu pak obsah
definovaný pomocí 'div' nahradí cílovou část.
Následuje příklad jednoduchého nahrazení textu pomocí syntaxe 'div':
<div id="%CL_PROMPT_namespace_label%">Namespace / Espace-noms:</div>

Následuje příklad úryvku kódu html, který zajistí zobrazení obrázku vedle přizpůsobené zprávy:
<div id="%CL_PROMPT_newPasswordConfirm_label%">
<span>Confirm new
password / Confirmez le nouveau mot de passe:</span>
<img style="verticalalign:middle" src=_u46 ?./ps/portal/images/state_warning_lrg.gif"/></div

Styly CSS
Každý přizpůsobitelný prvek UI na stránce přihlášení má přidružen styl CSS, který lze použít ke
změně vzhledu daného prvku. Styly se nacházejí v souboru styles.css ve složce <umístění_instalace>/
webcontent/ps/login.
Níže je uveden seznam dostupných stylů CSS:

Název třídy CSS

Popis

.loginHeader

Stylizuje kontejner záhlaví

.loginHeaderTitle

Stylizuje nadpis v záhlaví

.loginHeaderLink

Stylizuje části UI v záhlaví

.loginHeaderLinkAnchor

Stylizuje odkazy v záhlaví
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Název třídy CSS

Popis

.loginHeaderButton

Stylizuje tlačítka v záhlaví

.loginHeaderButtonOver

Stylizuje způsob zobrazení tlačítka v záhlaví při pozastavení
ukazatele nad ním

.loginPrompt

Stylizuje kontejner výzvy k zadání

.loginPromptCaption

Stylizuje zprávu titulku v těle výzvy k zadání

.loginPromptInputLabel

Stylizuje vstupní popisek výzvy k zadání

.loginPromptInputText

Stylizuje vstup výzvy k zadání

.loginPromptInputStaticText

Stylizuje statický (pouze ke čtení) text ve výzvě k zadání

.loginFooter

Stylizuje kontejner zápatí

.loginFooterButton

Stylizuje tlačítka v zápatí

.loginFooterButtonOver

Stylizuje způsob zobrazení tlačítka v zápatí při pozastavení
ukazatele nad ním

Příklad - Přizpůsobení titulku výzvy k zadání
Chcete určit, aby text v titulku výzvy k zadání používal červené tučné písmo. Za tím účelem musíte
nastavit název třídy loginPromptCaption v souboru styles.css takto:
.loginPromptCaption {
font-weight bold
color:

#FF0000;

}

JavaScript
K vyvolání určitých akcí na stránce přihlášení lze použít funkce JavaScript™. K těmto akcím patří
OK, Cancel, Help, Close a getLocale. Pomocí funkcí JavaScript lze ignorovat standardní zápatí

zpracovávající akce, jako jsou OK a Cancel, a místo toho je nahradit vlastní implementací UI.
Následují některá ukázková přizpůsobení pro akce OK a Cancel:
<a onclick="javascript: executeOKCommand();" href="#">Signin</a>
<a onclick="javascript: executeCancelCommand();" href="#">Goback</a>

Níže je uveden seznam funkcí JavaScript, které jsou k dispozici:

Funkce

Popis

getLocale()

Vrací aktivní národní prostředí produktu
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Funkce

Popis

executeOKCommand()

Zpracuje akci po klepnutí na tlačítko OK

executeCancelCommand()

Zpracuje akci po klepnutí na tlačítko Storno

executeCloseCommand()

Zpracuje akci po klepnutí na tlačítko Zavřít

executeHelpCommand()

Zpracuje akci po klepnutí na tlačítko Nápověda

Funkce customize jazyka JavaScript
Funkce JavaScript s názvem customize slouží k určení dalších přizpůsobení, jejichž výskyt je
požadován jako poslední v pořadí zpracování. Např. kód customize() v následujícím příkladu
definuje přizpůsobení, které je spuštěno po provedení všech ostatních přizpůsobení:
<script language="JavaScript"> function customize() {
} </script>

// customizing JS code

Funkci customize jazyka JavaScript lze přidat kamkoli v šabloně přihlášení (str. 649).

Přesměrování uživatele na webové stránky po odhlášení
Po odhlášení uživatele z IBM™ Cognos™ Connection jej lze přesměrovat na požadované webové
stránky určením odkazu URL pro přesměrování. Z bezpečnostních důvodů musí být tato adresa
URL v rámci domény, které je registrována pomocí aplikace IBM Cognos Application Firewall.

Postup
1. Upravte soubor system.xml v adresáři <umístění_instalace>/templates/ps a určete odkaz URL
pro přesměrování pomocí parametru <redirect-url> </redirect-url>. Například
<param name="custom-auth"> <logoff enabled="true">
www.google.com</redirect-url></logoff> </param>

<redirect-url>http://

2. V komponentě IBM Cognos Configuration zaregistrujte doménu pro odkaz URL použitý k
přesměrování. Název domény určete pomocí vlastnosti Platné domény nebo hostitelé umístěné
v části Zabezpečení, IBM Cognos Application Firewall.
Poznámka: při aktivaci IBM Cognos Application Firewall a použití neregistrované domény v
určeném odkazu URL vrátí IBM Cognos Connection po odhlášení chybovou stránku.

Ukázky
Pro předvedení některých typických přizpůsobení stránky přihlášení je uvedeno několik ukázek.
Tyto ukázky lze využívat k usnadnění tvorby vlastních přizpůsobení.
Chcete-li zobrazit ukázky, viz složka <umístění_instalace>webcontent/ps/login/samples. Následuje
seznam ukázek, které jsou k dispozici.
●

Ukázka1 uvádí, jak přidat jednoduchou zprávu na stránku přihlášení.
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●

Ukázka2 uvádí, jak volat funkce JavaScript™ typu public ke zpracování akcí OK a Storno. Díky
nim lze ignorovat standardní tlačítka OK a Storno a vykreslit vlastní. Tato ukázka také předvádí,
jak lze přidat dvojjazyčnou poznámku pod čarou na konci stránky přihlášení.

●

Ukázka3 uvádí, jak lze nahradit standardní přihlašovací jména a zprávy pomocí uživatelských
dvojjazyčných zpráv. Navíc předvádí, jak přidat obrázek pozadí na stránku přihlášení.

●

Ukázka4 uvádí, jak vykreslit původní vzhled IBM pro stránku přihlášení.

Přizpůsobení tisku na straně serveru pro platformy UNIX a
Linux
Způsob, jakým portál IBM® Cognos® Connection zpracovává tisk, se může lišit v závislosti na
platformě. Z tohoto důvodu můžete přizpůsobit způsob, jakým portál IBM Cognos Connection
zpracovává tisk sestav ve formátu PDF pro platformy UNIX® a Linux®, na základě konfigurace
souboru rsprintpdf.sh.
Pokud uživatel vybere možnost Spustit s možnostmi, změní položku Formát na PDF, vybere možnost
Tisk sestavy z části Doručení a poté určí další formáty prostřednictvím rozšířených možností, jako
je orientace na šířku, formát papíru A4 nebo Čas a režim pro spuštění sestavy, může při tisku na
tiskovém serveru se systémem UNIX či Linux dojít k potížím. Výstup nemusí být vygenerován nebo
může být oříznutý, případně může být nesprávně orientován.
Soubor rsprintpdf.sh by neměl by konfigurován pro tiskové servery s operačním systémem Microsoft®
Windows®.

Postup
1. Otevřete soubor rsprintpdf.sh, který se nachází v adresáři umístění_c10/bin.
2. V textovém editoru upravte část specifickou pro vaši platformu tiskového serveru, například
AIX®, HP-UX nebo Linux.
3. Pro úpravy použijte následující informace. Tyto informace jsou předány do skriptu rsprintpdf.sh
procesem serveru jako možnosti příkazového řádku.

Možnost

Jméno

Popis

-p

tiskárna

Určuje frontu tiskárny. Není-li zadána žádná fronta tiskárny, použije se výchozí
fronta.

-o

orientace

Určuje orientaci stránky pro soubor, například na šířku nebo na výšku. Není-li
určena žádná orientace, bude použita orientace na výšku.

-m

média

Určuje velikost média výstupu, například dopis nebo formát papíru A4. Nejsouli zadána žádná média nebo výška či šířka, použije se výchozí zásobník papíru.
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Možnost

Jméno

Popis

-h

výška

Pro vlastní formáty stránek. Určuje výšku stránky v bodech. Tento parametr je
platný pouze v případě, že je určen s možností -w a bez možnosti -m.

-w

šířka

Pro vlastní formáty stránek. Určuje šířku stránky v bodech. Tento parametr je
platný pouze v případě, že je určen s možností -h a bez možnosti -m.

-L

soubor protokolu Určuje cestu k uživatelem specifikovanému souboru pro chybové zprávy
protokolování. Výchozí název souboru protokolu je rsprintpdf.errors.log.

4. Tip: Ponechejte kopii souboru rsprintpdf.sh pro případ, že by měl být přepsán budoucím
upgradem softwaru.

Spuštění aplikace Query Studio v režimu náhledu
Aplikaci Query Studio lze konfigurovat tak, aby byla spouštěna v režimu náhledu. Uživatelé pak
mohou vytvářet nebo upravovat sestavy, aniž by byla z databáze načítána skutečná data. Místo
toho se zobrazí simulovaná data.
Pokud software IBM® Cognos® později upgradujete, musíte tuto konfiguraci použít znovu.

Postup
1. Pomocí IBM Cognos Configuration zastavte IBM Cognos Business Intelligence.
2. Přejmenujte soubor umístění_c10\templates\ps\async\system.xml.sample na system.xml.
Tip: Chcete-li obnovit běžný režim, přejmenujte soubor umístění_c10\templates\ps\async\system.
xml na system.xml.sample.
3. Pomocí portálu IBM Cognos Configuration spusťte software IBM Cognos.

Přizpůsobení formátů dat pro aplikaci Query Studio
Formáty dat, které lze vybrat v aplikaci Query Studio, můžete přizpůsobit. Formáty dat uvedené v
následující tabulce jsou definované v souboru umístění_c10/configuration/cogformat.xml.

Formát dat

Příklady

Kód XML

Datum

19/12/03

formatList name = qsdates

December 19, 2003
Čas

11:05 PM
23:05
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Formát dat

Příklady

Kód XML

Datum a čas

19/12/03 13:30

formatList name = qsdatetimes

19. XII. 03 1:30 PM
Časový interval

Days

formatList name = qsintervals

Seconds
Milliseconds
Záporná čísla

-29

formatList name = qsnegatives

(29)
Desetinný symbol

1.23

formatList name = rsnumberinput

1,23
Úpravou souboru cogformat.xml můžete změnit pořadí, v jakém jsou formáty dat v aplikaci Query
Studio uvedeny. Můžete také změnit textový řetězec, který se v aplikaci Query Studio zobrazí, nebo
můžete formát dat odstranit.
Nejsou-li vaše oblíbené formáty dat v aplikaci Query Studio k dispozici, můžete je do tohoto souboru
přidat.
Poznámka: Provedete-li upgrade na novou verzi softwaru IBM® Cognos®, změny provedené v
souboru cogformat.xml se v nové verzi souboru neprojeví. Před provedením upgradu soubor
zkopírujte a potom jeho novou verzi nahraďte verzí se svými změnami.

Úpravy souboru cogformat.xml
Chcete-li soubor cogformat.xml upravit, postupujte takto:

Postup
1. Vytvořte zálohu souboru umístění_c10/configuration/cogformat.xml.
2. Zastavte službu IBM Cognos.
3. Otevřete soubor cogformat.xml v textovém editoru nebo editoru XML.
4. Proveďte změny podle potřeby:
●

"Změna pořadí formátů dat" (str. 658)

●

"Změna textových řetězců" (str. 659)

●

"Odebrání formátů dat" (str. 659)

●

"Přidání formátů dat k národnímu prostředí" (str. 660)

●

"Přidání formátů dat pro nové národní prostředí" (str. 661)

5. Uložte soubor.
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6. Otestujte soubor.
7. Restartujte službu IBM Cognos.
Změny provedené v souboru cogformat.xml jsou implementovány.

Změna pořadí formátů dat
Pořadí, v jakém jsou uvedeny formáty dat v aplikaci Query Studio, můžete změnit úpravou souboru
cogformat.xml. Například v anglickém národním prostředí mohou být data znázorněna v
následujícím pořadí:
●

19/12/03

●

19-Dec-03

●

December 19, 2003

●

Friday, December 19, 2003

Pokud vaši uživatelé dávají většinou přednost poslednímu formátu data, můžete ho přemístit na
první místo seznamu dat.

Postup
1. V souboru cogformat.xml vyhledejte formát dat pro národní prostředí, které chcete upravit.
Následující kód XML například definuje pořadí formátů data pro národní prostředí en-CA
(angličtina - Kanada):
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday, December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

2. Chcete-li změnit pořadí, v jakém jsou uvedeny formáty dat v aplikaci Query Studio, změňte
toto pořadí v kódu. Má-li být například formát Friday, December 19, 2003 zobrazen jako
první, změňte kód XML takto:
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="full">Friday, December 19, 2003</dateFormat>
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

Data jsou nyní v aplikaci Query Studio uvedena v tomto pořadí:
●

Friday, December 19, 2003

●

19/12/03

●

19-Dec-03

●

December 19, 2003
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Změna textových řetězců
Textové řetězce uvedené v aplikaci Query Studio můžete změnit úpravou souboru cogformat.xml.
Například v anglickém národním prostředí mohou být data znázorněna takto:
19/12/03
19-Dec-03
December 19, 2003
Friday, December 19, 2003
Používá-li organizace standardní formát data "19/12/03," můžete změnit text, který je zobrazen v
aplikaci Query Studio na text "Corporate Standard (19/12/03)".

Postup
1. V souboru cogformat.xml vyhledejte formát data pro národní prostředí, které chcete upravit.
Následující kód XML například definuje textové řetězce pro formáty data pro národní prostředí
en-CA (angličtina - Kanada):
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday, December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

2. Textový řetězec pro formát data můžete změnit, upravíte-li jej v kódu XML. Změňte například
textový řetězec pro tento formát takto:
<dateFormat dateStyle="short">Corporate Standard (19/12/03)</dateFormat>

Data se nyní zobrazí takto:
●

Corporate Standard (19/12/03)

●

19-Dec-03

●

December 19, 2003

●

Friday, December 19, 2003

Odebrání formátů dat
Úpravou souboru cogformat.xml můžete odebrat formáty dat. Nechcete například uživatelům
nabízet všechny formáty intervalů, které jsou k dispozici.

Postup
1. V souboru cogformat.xml vyhledejte formát dat pro národní prostředí, které chcete upravit.
Následující kód XML například definuje formáty časových intervalů pro národní prostředí enCA (angličtina - Kanada):
... <formatList name="qsintervals" xml:lang="en-ca">
<intervalFormat
units="days">2 days</intervalFormat>
<intervalFormat>1 day 23 hours 45
minutes 12 seconds 345 milliseconds</intervalFormat>
<intervalFormat
units="time" showSeconds="false">1 23:45</intervalFormat>
<intervalFormat
units="time" showMilliseconds="false">1 23:45:12</intervalFormat>
</formatList> ...
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2. Formát intervalu odeberete odebráním přidruženého řádku kódu XML. Chcete-li například
odebrat formát milliseconds jako dostupný formát intervalu, odeberte následující řádek:
<intervalFormat units="time" showMilliseconds="false">1 23:45:12</
intervalFormat>

Poznámka: Informace o odebrání národního prostředí viz příručka Installation and Configuration
Guide.

Přidání formátů dat k národnímu prostředí
Úpravou souboru cogformat.xml můžete přidat formáty dat. Můžete například přidat formát času,
který není ve vašem národním prostředí zahrnut.

Platná syntaxe
Při přidávání formátu dat musí být použita platná syntaxe.
Kód XML, který pro formát dat potřebujete, můžete zobrazit v aplikaci Report Studio. Vytvořte v
aplikaci Report Studio sestavu seznamu, která obsahuje požadovaná data. Potom vyberte sloupec
a změňte nastavení Formát dat v podokně vlastností aplikace Report Studio na požadovaný formát.
Spuštěním sestavy můžete zkontrolovat, zda formát dat opravdu odpovídá vašim požadavkům.
Vyberte možnost Zobrazení XML a použijte stejnou syntaxi kódu v souboru cogformat.xml. (Pro
soubor XML, ze kterého můžete vkládat zkopírovaný text, dodržujte pokyny pro otevírání a ukládání
sestav lokálně.)
Chcete-li například přidat formát data, vytvořte sestavu, která obsahuje sloupec pro datum. Změňte
formát data. Použijte vhodnou syntaxi kódu XML v souboru cogformat.xml.
Syntaxe by měla vypadat podobně jako kód uvedený níže tučně:
<formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat dateStyle="short"
datesSeparator="."
</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday,
December 19, 2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="short">19/12/03</
dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19-Dec-03</dateFormat>
<dateFormat
dateStyle="long">December 19, 2003</dateFormat> </formatList>

Postup
1. V souboru cogformat.xml vyhledejte formát dat pro národní prostředí, které chcete upravit.
Následující kód XML například definuje formáty času pro národní prostředí en-CA (angličtina
- Kanada):
... <formatList name="qstimes" xml:lang="en-ca">
<timeFormat
timeStyle="short">1:30 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="medium">1:
30:55 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="long">1:30:55 EST
PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="full">1:30:55 o&apos;clock PM
EST</timeFormat> </formatList>...

2. Chcete-li přidat další formát pro čas, přidejte další řádek kódu XML. Příklad: chcete-li přidat
formát pro čas "1:30 EST PM," přidejte následující řádek:
<timeFormat timeStyle="long" showSeconds="false">1:30 EST PM</timeFormat>

3. Vložte text, který se má zobrazit v aplikaci Query Studio do vloženého zkopírovaného řádku.
Například:
<dateFormat dateStyle="short" dateSeparator="." show Years="showCentury">19.
12.03</dateFormat>
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Přidání formátů dat pro nové národní prostředí
Soubor cogformat.xml již obsahuje většinu národních prostředí. V případě potřeby můžete přidat
formáty dat pro nové národní prostředí. Přidejte blok kódu XML pro každý typ formátu dat.

Postup
1. Pro každý typ formátu dat zkopírujte a vložte podobný blok kódu XML. Chcete-li například
přidat nové národní prostředí, jako je en-xx, zkopírujte a vložte kód XML, který definuje
formáty času pro národní prostředí en-CA (angličtina - Kanada):
... <formatList name="qstimes" xml:lang="en-ca">
<timeFormat
timeStyle="short">1:30 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="medium">1:
30:55 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="long">1:30:55 EST
PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="full">1:30:55 o&apos;clock PM
EST</timeFormat> </formatList>...

2. Změňte název národního prostředí. Pro nové národní prostředí en-xx změňte například první
řádek zkopírovaného kódu na:
<formatList name="qstimes" xml:lang="en-xx">

3. Změňte formáty dat podle potřeby, dodržujte pokyny v následujících částech:
●

"Změna pořadí formátů dat" (str. 658)

●

"Změna textových řetězců" (str. 659)

●

"Odebrání formátů dat" (str. 659)

●

"Přidání formátů dat pro nové národní prostředí" (str. 661)

4. Proveďte podobné změny pro další formáty dat pro nové národní prostředí.

Změna výchozí šablony pro aplikaci Query Studio
Všechny sestavy aplikace Query Studio používají výchozí šablonu. Lze také vytvořit uživatelskou
šablonu, která bude obsahovat například logo společnosti, a nastavit ji jako výchozí šablonu pro
sestavy aplikace Query Studio.
Šablony jsou vytvářeny v aplikaci Metric Studio. Další informace viz Uživatelská příručka IBM®
Cognos® Report Studio.

Postup
1. Přejděte do adresáře umístění_c10/configuration.
2. Vyhledejte soubor qrsvpproperties.xml.sample a přejmenujte jej na qrsvpproperties.xml.
3. Otevřete soubor qrsvpproperties.xml a v následujícím kódu:
<structure> <!-- Default template for reports. --> <!-<property>defaultSystemTemplate</property> --> <!--<value>/content/
configuration/reportTemplate[@name='QSdefault']
</value> -->
</structure>

●

Zrušte označení prvků property a value jako komentářů.
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●

Zadejte vyhledávací cestu k nové šabloně do prvku value.

Tip: Chcete-li najít vyhledávací cestu k šabloně v IBM Cognos Connection, otevřete stránku
vlastností šablony a na kartě Obecné klepněte na odkaz Zobrazit vyhledávací cestu, ID a odkaz
URL.
Níže je uveden příklad výsledného kódu:
<structure> <!-- Default template for reports. -->
<property>defaultSystemTemplate</property> <value>/content/package[@name='GO
Sales and Retailers']/folder[@name="Templates "]/reportTemplate[@name='RS
template']
</value> </structure>

4. Uložte soubor qrsvpproperties.xml.
5. Restartujte server IBM Cognos.

Úpravy vlastností pro výstupní formát CSV
Vlastnosti výstupního formátu CSV můžete měnit. Můžete například zadat kódování a znaky
oddělovačů polí tak, aby vyhovovaly vašemu prostředí.
Vlastnosti formátu CSV jsou nastavení pro celý systém a pro jednotlivé sestavy je nelze zadat.
Poznámka: Výstupní formát CSV nastavujte vždy na úrovni správy serveru. Nepotlačujte nastavení
výstupního formátu CSV na nižších úrovních.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na volbu Systém.
4. V rozevírací nabídce Systém klepněte na možnost Nastavit vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Vedle položek Prostředí, Rozšířená nastavení klepněte na Upravit.
7. Zadejte parametry a hodnoty z části "Vlastnosti a hodnoty formátu CSV" (str. 662) podle
potřeby.
8. Klepněte na OK.
Po 30 sekundách vstoupí změny v platnost a projeví se při generování sestav ve formátu CSV.

Vlastnosti a hodnoty formátu CSV
Následující tabulka popisuje vlastnosti formátu CSV, které můžete měnit. Pokud není vlastnost
zadána, nebo je její hodnota prázdná, použije se výchozí nastavení.
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Parametr

Popis

RSVP.CSV.ENCODING

Kódování použité pro výstup ve formátu CSV.
Zadejte hodnotu podporovaného kódování (str. 664). LOCALE
Kódování je odvozeno z národního prostředí obsahu.
Výchozí hodnotou je utf-16le.

RSVP.CSV.DELIMITER

Znak oddělovače polí použitý pro výstup ve formátu CSV.
Zadejte jednu z následujících hodnot:
●

jeden znak
Pokud zadáte více znaků, použije se pouze první znak.

●

TAB (tab)
Tato hodnota je výchozí hodnotou.

RSVP.CSV.QUALIFIER

Kvalifikátor řetězců použitý pro výstup ve formátu CSV.
Výchozí hodnotou je znak " (znak uvozovek).
Zadejte jeden znak. Pokud zadáte více znaků, použije se pouze
první znak.
Zobrazí-li se kvalifikátor jako součást vašich dat, bude zdvojen.
Je-li kvalifikátorem například znak uvozovek a vaše data
obsahují řetězec ab"cd, bude ve výstupu CSV zobrazena hodnota
"ab""cd".

RSVP.CSV.TERMINATOR

Ukončovač řádku použitý pro výstup ve formátu CSV.
Zadejte jednu z následujících hodnot:
●

CR (carriage return),

●

LF (line feed)
Tato hodnota je výchozí hodnotou.

●

CRLF (carriage return/line feed)

●

LFCR (line feed/carriage return)

Zadáte-li více než jednu hodnotu, použije se pouze první
hodnota.
RSVP.CSV.MIMETYPE

Typ MIME přisuzovaný výstupu ve formátu CSV.
Výchozím hodnotou je:
application/ vnd.ms-excel/

Příručka administrace a zabezpečení 663

Kapitola 35: Přizpůsobení funkčnosti softwaru IBM Cognos

Parametr

Popis

RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS

Určuje, zda opakovat popisky hran ve vnořené sestavě
kontingenční tabulky. Kontingenční tabulka např. obsahuje roky
v řádcích a metodu objednávky vnořenou v letech. Popisek roku
lze zobrazit v každém řádku metody objednávky nebo pouze v
horním řádku pro každý rok.
Hodnoty:
●

True
Popisky hran kontingenční tabulky jsou opakovány.

●

False (výchozí)
Popisky hran kontingenční tabulky nejsou opakovány.

Podporované hodnoty kódování
Následující tabulka uvádí hodnoty kódování, které jsou systémem IBM® Cognos® podporovány a
otestovány.

Znaková sada

Podporované hodnoty kódování

UTF-8

utf-8

Jazyky západní Evropy (ISO 8859-1)

iso-8859-1

Jazyky západní Evropy (ISO 8859-15)

iso-8859-15

Jazyky západní Evropy (Windows-1252)

windows-1252

Jazyky střední a východní Evropy (ISO 8859-2)

iso-8859-2

Jazyky střední a východní Evropy (Windows-1250)

windows-1250

Cyrilice (ISO 8859-5)

iso-8859-5

Cyrilice (Windows-1251)

windows-1251

Turečtina (ISO 8859-9)

iso-8859-9

Turečtina (Windows-1254)

windows-1254

Řečtina (ISO 8859-7)

iso-8859-7

Řečtina (Windows-1253)

windows-1253
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Znaková sada

Podporované hodnoty kódování

Japonština (EUC-JP)

euc-jp

Japonština (ISO-2022-JP)

iso-2202-jp

Japonština (Shift-JIS)

shift_jis

Tradiční čínština (Big5)

big5

Zjednodušená čínština (GB-2312)

gb2312

Korejština (EUC-KR)

euc-kr

Korejština (ISO 2022-KR)

ISO 2022-KR

Korejština (KSC-5601)

ksc_5601

Thajština (Windows-874)

windows-874

Thajština (TIS-620)

tis-620

Opakování popisků kontingenční tabulky ve výstupním formátu
CSV
Je-li výstup ve formátu CSV, popisky standardně nejsou opakovány u vnořené kontingenční tabulky.
To zajišťuje kompatibilitu upgradu s předchozími sestaveními softwaru IBM Cognos. Nastavením
rozšířené vlastnosti RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS serveru sestav na True však lze zajistit
opakování popisků řádků a sloupců vnořené kontingenční tabulky ve výstupu formátu CSV.
Poznámka: RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS je nastavení na úrovni systému a týká se všech
souborů CSV. V distribuovaném prostředí s více dispečery zajistěte nastavení této vlastnosti pro
službu sestavy a službu dávkové sestavy pro každý dispečer. Ta samá rozšířená vlastnost serveru
sestav se také týká grafů, jež se zobrazují podobným způsobem v kontingenčních tabulkách při
výstupu do formátu CSV.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na volbu Systém.
4. V rozevírací nabídce Všechny servery klepněte na možnosti Služby, Dávková sestava.
5. V rozevírací nabídce Služba dávkové sestavy klepněte na možnost Nastavit vlastnosti.
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6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířené nastavení klepněte na odkaz Upravit.
8. Pokud se zobrazí, zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky. Jinak
pokračujte dalším krokem.
9. Zadejte vlastnost RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS a nastavte hodnotu na True.
10. Klepněte na OK.

Výzva k zadání výběru a hledání s automatickou velikostí
U větších textových položek se často stává, že oblasti výzvy k zadání výběru a hledání nejsou dost
široké k zobrazení dat. Oblasti zobrazení řídicích prvků výzvy k zadání výběru a hledání mají
standardně pevnou šířku a informace s větší délkou zobrazení jsou zkráceny. Např. fráze Product
Line: 991 Camping Equipment se zobrazí jako
Product Line: 991 Camping Equ

Volitelně lze použít nastavení SYSTEMPROPERTY_CSEARCH_AUTO_RESIZE_RESULT_LIST
pro dynamickou změnu velikosti oblastí zobrazení a tím splnění nároků širších dat.

Postup
1. Otevřete soubor properties.js v adresáři \umístění_c10\webcontent\prompting.
2. Přejděte k nastavení SYSTEMPROPERTY_CSEARCH_AUTO_RESIZE_RESULT_LIST a
upravte jej na true.
Po změně tohoto nastavení mají oblasti zobrazení řídicích prvků výzvy k zadání proměnnou
šířku a široké informace již nejsou zkráceny.
Toto nastavení také ovlivňuje vícehodnotové výzvy k zadání výběru a hledání. Při použití této
možnosti je u vícehodnotových výzev k zadání v oblastech zobrazení Výsledky i Výběr dynamicky
měněna velikost.

Použití filtrů in_range se znakovými daty
Použijete-li filtr in_range se znakovými daty a hodnota Od je větší než hodnota Do, filtr nevrátí
žádné výsledky. Pokud např. hodnota Od je "Zone" a hodnota Do je "Aloe Relief", sestava nevrátí
žádná data.
Pro povolení výsledků v rámci rozsahu bez ohledu na to, zda je hodnota Od větší než hodnota Do,
může administrátor IBM® Cognos® aktivovat nastavení výzev k zadání.

Postup
1. Otevřete soubor properties.js.
2. Přejděte na SYSTEMPROPERTY_REORDER_DROPDOWN_VALUES_IN_RANGES a nastavte
jej na true.
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Po změně tohoto nastavení a znovuspuštění původní sestavy pomocí stejných hodnot dojde k vrácení
všech dat mezi „Zone“ a „Aloe Relief“, protože rozsah již není považován za absolutní.

Úpravy vlastností pro Službu dávkové sestavy a Službu sestavy
Rozšířené vlastnosti Služby dávkové sestavy a Služby sestavy můžete měnit. Můžete například určit,
aby byly nabízené hodnoty zadané uživatelem automaticky uloženy.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na volbu Systém.
4. V rozevírací nabídce Všechny servery klepněte na možnosti Služby, Dávková sestava.
5. V rozevírací nabídce Služba dávkové sestavy klepněte na možnost Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířené nastavení klepněte na odkaz Upravit.
8. Pokud se zobrazí, zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky. Jinak
pokračujte dalším krokem.
9. Zadejte parametry a hodnoty z části "Vlastnosti a hodnoty Služby dávkové sestavy a Služby
sestavy" (str. 667) podle potřeby.
10. Klepněte na OK.

Vlastnosti a hodnoty Služby dávkové sestavy a Služby sestavy
Následující tabulka popisuje vlastnosti Služby dávkové sestavy a Služby sestavy, které můžete měnit.
Pokud není vlastnost zadána, nebo je její hodnota prázdná, použije se výchozí nastavení.

Parametr

Popis

RSVP.PARAMETERS.SAVE

Udává, že nabízené hodnoty sestavy, které byly zadány
uživatelem, by měly být automaticky uloženy.
Výchozí nastavení: false

RSVP.CHARTS.ALTERNATECOLOURS

Udává, že každá instance grafu přiřazuje barvy v pořadí
podle palety a nepokouší se zachovávat barvu položek
jednoho grafu v jiném grafu.
Výchozí nastavení: false
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Parametr

Popis

RSVP.FILE.EXTENSION.XLS

Určuje, že jako přípona souboru e-mailových příloh ve
výstupním formátu XLS se má používat formát XLS
namísto HTML.
Výchozí nastavení: false

RSVP.RENDER.VALIDATEURL.XLS

Určuje, zda jsou pravidla použita na hodnoty určené
hodnotami URL obsaženými v rámci specifikace sestavy.
Obslužný program CAF musí být aktivován, aby se
nastavení RSVP.RENDER.VALIDATEURL projevilo.
Výchozí nastavení: false

Přizpůsobení zpracování chyb na poštovním serveru SMTP
Způsob, jakým poštovní server SMTP zpracovává chyby, se může lišit v závislosti na implementaci
poštovního serveru. Proto můžete nastavením pravidel SMTP v souboru XML přizpůsobit akce,
které by služba doručení měla převzít, když zjistí určité chyby.
Sada výchozích pravidel pro zpracování chyb je uložena ve vzorovém souboru dodávaném spolu
se softwarem IBM® Cognos®. Chcete-li tato pravidla přizpůsobit, měli byste vytvořit kopii tohoto
souboru a upravovat ji. Potom můžete konfigurovat službu doručení tak, aby používala tento
soubor.

Pravidla SMTP
Definujte pravidlo SMTP pomocí značky <smtpRule> a kód chyby, pro kterou má pravidlo platit,
pomocí značky <smtpError>. Například:
<smtpRule>

<smtpError>

<errorCode>502</errorCode>

</smtpError>

...
<smtpError>
<errorCode>550</errorCode>

</smtpError>

...
</smtpRule>

Poznámka: Priorita pravidel je určena pořadím, ve kterém jsou uvedeny v souboru XML.
Lze definovat následující typy chyb serveru SMTP:
●

chyby přenosu
Například nelze navázat připojení k poštovnímu serveru, poštovní server neexistuje nebo není
správně nakonfigurován, nebo uživatel nemá k poštovnímu serveru přístup.
Zahrňte tento typ chyby do svých pravidel pomocí parametru <transport>true</transport>.

●

chyby příjemce
Příjemci mohou být například neplatní, může jich být příliš mnoho nebo nejsou žádní.
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Zahrňte tento typ chyby do svých pravidel pomocí parametru <invalidRecipients>true</
invalidRecipients>.

●

jiné uvedené chyby
Libovolný standardní kód chyby serveru SMTP generovaný poštovním serverem.
Zahrňte tento typ chyby do svých pravidel pomocí parametru <errorCode>nnn</errorCode>.

Pro každý typ chyby lze provést následující akce, které jsou v souboru XML definovány jako
chování:
●

chování opětovného odeslání
Udává, kolikrát má být e-mail odeslán (n) a interval dalšího odeslání v sekundách (x).
Toto chování lze uplatnit pomocí parametru <resends number="n" delaySeconds="x" />.
Poznámka: Chcete-li e-mail odesílat znovu nekonečně dlouhou dobu, použijte parametr
<resends number="-1">.

●

chování zachování pošty
Udává, zda má služba doručení po neúspěšném odeslání požadovaného počtu pokusů uchovat
nezdařený e-mail v samostatné frontě. Název této fronty je SMTPBackupQueue.
Poznámka: S e-maily v této záložní frontě nejsou prováděny žádné další akce. Chcete-li e-maily
z fronty SMTPBackupQueue přidat do standardní fronty SMTPQueue, musíte změnit název
fronty v databázové tabulce a restartovat server.
Toto chování lze uplatnit pomocí parametru <keepMail>true</keepMail>.

●

chování nezdařené pošty
Dovoluje přizpůsobit e-mailová upozornění odesílaná v případě, že se e-mail nepodařilo doručit.
Toto chování lze uplatnit pomocí parametru <failMail>.
K dispozici jsou dva další volitelné atributy, které můžete použít, chcete-li zadat předmět
(<subject>) a příjemce (<recipients>) e-mailového upozornění.
Tip: Vynecháte-li tyto značky, bude e-mailové upozornění odesláno podle výchozího nastavení
příjemcům v seznamu původních příjemců s předmětem "Neúspěšné odeslání:".
Pomocí parametru <recipients sendToCurrentRecipients="false"> můžete odebrat
všechny aktuální příjemce.
E-mailové upozornění vlastníkovi agenta můžete odeslat pomocí parametru
<owner>true</owner> a v případě potřeby můžete zadat e-mailovou adresu pomocí parametru
<recipient address="name@address.com">.

●

výchozí chování
Definuje akci, která má být provedena v případě, že nelze najít shodné pravidlo.
Toto chování lze uplatnit pomocí parametru <defaultSmtpBehaviour>.
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Příklady
První příklad ukazuje jak nastavit pravidlo pro výchozí chování. Služba doručení se zde třikrát
pokusí znovu odeslat nedoručený e-mail v hodinových intervalech. Nebude-li úspěšná, odešle emailové upozornění pomocí výchozího chování nezdařené pošty.
<defaultSmtpBehaviour> <smtpBehaviour name="default">
keepMail>
<resends number="3" delaySeconds="3600" />
</smtpBehaviour> </defaultSmtpBehaviour>

<keepMail>false</
<failMail />

Druhý příklad ukazuje jak nastavit pravidlo pro chybu přenosu. Služba doručení se zde neustále
pokouší znovu odeslat nedoručený e-mail v 30sekundových intervalech, dokud není odeslání úspěšné.
<smtpRule> <smtpError>
<transport>true</transport>
</smtpError>
<smtpBehaviour name="transport">
<keepMail>false</keepMail>
<resends
number="-1" delaySeconds="30" />
</smtpBehaviour> </smtpRule>

Třetí příklad ukazuje jak nastavit pravidlo pro chybu příjemce. Zde je odesláno e-mailové upozornění
vlastníkovi agenta pomocí e-mailové adresy uložené v uživatelském ID tohoto vlastníka. Původní
příjemci e-mailu jsou ze seznamu příjemců odebráni.
<smtpRule> <smtpError>
<invalidRecipients>true</invalidRecipients>
</smtpError> <smtpBehaviour name="invalidRecips">
<keepMail>false</keepMail>
<failMail>
<recipients sendToCurrentRecipients="false">
<owner>true</owner>
</recipients>
</failMail> </smtpBehaviour>
</smtpRule>

Čtvrtý příklad ukazuje jak nastavit pravidlo pro určitý kód chyby. Nedoručený e-mail je zde odeslán
do fronty zálohování, kdykoli nastane chyba 550. Zůstane v této frontě, dokud jej nezpracujete
ručně. Pro upozornění na nezdařený e-mail je nastaven přizpůsobený předmět e-mailu.
<smtpRule> <smtpError>
<errorCode>550</errorCode> </smtpError>
<smtpBehaviour name="specialErrorCode-550">
<keepMail>true</keepMail>
<failMail>
<subject>Error code 550 keep mail</subject>
</failMail>
</smtpBehaviour> </smtpRule>

Postup
1. Zkopírujte soubor umístění_c10\configuration\smtpRules-sample.xml do složky
umístění_c10\webapps\ p2pd\WEB-INF\classes.
Poznámka: Chcete-li místo kopie vzorového souboru použít vlastní soubor, zkopírujte jej do
téže složky.
2. Používáte-li vzorový soubor, přejmenujte zkopírovaný soubor na smtpRules-custom.xml.
3. Otevřete požadovaný soubor v textovém editoru nebo editoru XML.
4. Upravte soubor tak, aby pravidla odpovídala vašim požadavkům.
5. Spusťte IBM Cognos Connection.
6. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
7. Na kartě Stav klepněte na volbu Systém.
8. V rozevírací nabídce Všechny servery klepněte na možnosti Služby, Doručení.
9. V rozevírací nabídce vedle položky Služba doručení klepněte na možnost Nastavit vlastnosti.
10. Klepněte na kartu Nastavení.
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11. Vedle Prostředí klepněte na Upravit.
12. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru smtp.rules.properties.location.
13. Ve sloupci Hodnota zadejte název používaného přizpůsobeného souboru xml.
14. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru smtp.rules.properties.reread.
I když tento parametr není povinný, je užitečné jej nastavit kvůli testování, pravidla SMTP pak
budou přečtena pro každý požadavek.
15. Ve sloupci Hodnota zadejte true.
16. Klepněte na OK.
17. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.
Až dokončíte testování pravidel, nastavte znovu parametr smtp.rules.properties.reread.
18. Zopakujte kroky 5 až 11 pro přístup k rozšířeným nastavením.
19. Ve sloupci Hodnota pro parametr smtp.rules.properties.reread zadejte hodnotu false.
20. Klepněte na OK.

Deaktivace připojení sestav k e-mailovým zprávám
Chcete-li uživatelům zabránit v odesílání sestav jako příloh e-mailů, upravte systémový soubor
system.xml. Tato změna skryje zaškrtávací políčko Zahrnout sestavu v části Přílohy dialogového
okna Nastavit možnosti e-mailu.
Toto omezení platí pro všechny uživatele IBM® Cognos® Business Intelligence.

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml v editoru XML nebo textového
editoru.
Pro stránky a panely dashboard otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/system.xml.
3. Přidejte k prvku <system> následující kód XML:
<param name="ui_hide">

<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

</param>

Skryjete-li úpravou souboru system.xml jiné prvky uživatelského rozhraní (str. 633), prvek
<param name="ui_hide"> již existuje. V takovém případě přidejte k tomuto prvku následující
parametr:
<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

4. Uložte soubor.
5. Spusťte službu IBM Cognos.
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Zobrazení příloh v aplikaci IBM Lotus Notes
Sestavy s grafy odesílané jako přílohy e-mailů se v aplikaci Lotus Notes nemusejí zobrazit správně.
Této situaci můžete zabránit automatickým převedením typů souborů .png na typy .jpg.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na volbu Systém.
4. V rozevírací nabídce Všechny servery klepněte na možnosti Služby, Doručení.
5. V rozevírací nabídce vedle položky Služba doručení klepněte na možnost Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Vedle Prostředí klepněte na Upravit.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru lotus.compatibility.mode.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte true.
11. Klepněte na OK.
12. Na stránce Nastavit vlastnosti klepněte na OK.
Sestavy s grafy jsou převáděny na soubory .jpg a zobrazují se v aplikaci Lotus Notes správně.

Deaktivace podpory pro plánování na základě aktivačních
událostí
Plánování na základě aktivačních událostí (str. 376) je ve výchozím nastavení aktivováno. Každý
výskyt se chová jako aktivační událost a způsobuje spuštění sestavy. Tuto funkci můžete deaktivovat
úpravou souboru system.xml.

Postup
1. Zastavte službu IBM® Cognos®.
2. Otevřete soubor umístění_c10/templates/ps/portal/system.xml v editoru XML nebo textového
editoru.
3. Vyhledejte následující kód XML v prvku system:
<param name="enable-trigger-support">
trigger-tab">
true </param>

true </param> <param name="enable-

4. Změňte hodnotu obou parametrů trigger z hodnoty true na hodnotu false.
Kód XML by měl vypadat takto:
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<param name="enable-trigger-support">
trigger-tab">
false </param>

false </param> <param name="enable-

5. Uložte soubor.
6. Spusťte službu IBM Cognos.
Karta Po aktivačních událostech se již na stránce Plán nezobrazuje. Položky, které jsou již
naplánovány pro plánování na základě aktivačních událostí, zůstávají spuštěné, ale dokud je podpora
deaktivována, nemůže dojít k žádnému dalšímu plánování aktivačních událostí.

Nastavení výskytu aktivační události na serveru
Jako součást nastavení plánování na základě aktivační události (str. 376) musíte nastavit výskyt
aktivační události na serveru. Propojte externí výskyt, jako je například obnovení databáze nebo
e-mail, s aktivační událostí na serveru, která způsobila spuštění položky. Musíte také zadat název
výskytu.
Výskyty aktivační události mohou být také nastaveny vývojářem SDK pomocí produktu IBM®
Cognos® Software Development Kit (SDK). Další informace viz příručka IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.

Skripty
Pomocí skriptu systému Microsoft® Windows® s názvem trigger.bat nebo skriptu prostředí s názvem
trigger.sh můžete aktivovat jeden nebo více plánů a spustit je na serveru.
V níže uvedené syntaxi skriptu je URL odkaz URL na server IBM Cognos, username je platné
uživatelské jméno v zadaném prostoru jmen, password je heslo pro toto uživatelské jméno,
namespace je prostor jmen toto uživatelské jméno a triggerlist je seznam názvů aktivačních

událostí oddělených čárkami:
trigger.bat URL [username password namespace]

triggerlist

Pokud chtějí uživatelé naplánovat například jednu sestavu na základě obnovení databáze a druhou
sestavu na základě příjmu e-mailu, mohl by příkazový řádek vaší uživatelské aktivační události
vypadat podobně jako tento:
trigger.bat http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch username password
namespace databaserefreshtriggername,emailtriggername

Postup
1. Nastavujete-li výskyt aktivační události na jiném serveru než serveru IBM Cognos, proveďte
následující úlohy:
●

Zkontrolujte, zda je na serveru nainstalována podporovaná verze prostředí Java™ Runtime
Environment nebo sady Java Development Kit.

●

Zkopírujte následující soubory z adresáře umístění_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/lib na
serveru IBM Cognos do umístění na serveru, ve kterém nastavujete výskyt aktivační události:
activation.jar
axis.jar
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axisCrnpClient.jar
commons-discovery.jar
commons-logging.jar
jaxrpc.jar
saaj.jar
mail.jar
xml-apis.jar
xercesImpl.jar
●

Zkopírujte následující soubory z adresáře umístění_c10/webapps/utilities/trigger na serveru
IBM Cognos 10 do umístění na serveru, ve kterém nastavujete výskyt aktivační události:
trigger.bat
trigger.sh
trigger.class (obslužný program v jazyce Java, který lze spouštět na libovolné platformě
podporované systémem IBM Cognos)

2. Zkontrolujte, zda se příkaz příkazového řádku spustí, až dojde k výskytu externí události, jako
je například obnovení databáze nebo příjem e-mailu.
Mechanizmus, pomocí kterého vyvoláváte příkaz pro uživatelskou aktivační událost, závisí na
aplikaci, se kterou právě pracujete (například databázový systém nebo e-mailová aplikace).
Informace naleznete v dokumentaci používané aplikace.
3. Informujte uživatele, že nyní mohou plánovat položky na základě výskytu aktivační události.
Pokud uživatel naplánoval položku na základě takového výskytu, pak jakmile klepne na tlačítko
plánování pro zobrazení sestavy, budou informace o výskytu na stránce Plán nahrazeny
informacemi o frekvenci.
Metoda aktivační události vrátí po spuštění skriptu celočíselnou hodnotu, která udává počet plánů,
které byly spuštěny. Následující čísla představují chyby:
●

-1 znamená chybu v použití, například neplatný parametr nebo syntaxe,

●

-2 znamená problém v komunikaci se serverem IBM Cognos.

Změna výchozí přípony souboru pro tabulky Excel 2002
Sešity Excel 2002 odesílané e-mailem jsou standardně vytvářeny ve formátu Excel Multipart HTML,
který má příponu souboru .mht. Výchozí příponu souboru lze změnit na .xls nastavením parametru
RSVP.FILE.EXTENSION.XLS na hodnotu true. Nastavení RSVP.FILE.EXTENSION.XLS na
hodnotu true nezmění obsah souboru. Obsah zůstává ve tvaru Excel Multipart HTML.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
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2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
4. V podokně Konfigurace v části Název klepněte na dispečer ke konfiguraci.
5. S vybraným dispečerem klepněte na Nastavit vlastnosti v panelu nástrojů v pravém horním
rohu.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířené nastavení klepněte na odkaz Upravit.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte RSVP.FILE.EXTENSION.XLS.
10. Do sloupce Hodnota zadejte pravda.
11. Dvakrát klepněte na OK.
12. Zopakujte kroky 5 až 11 pro ReportService.
13. Restartujte server.

Určení, zda je styl Netisknout aplikován na výstup sestav Excel
2007
parametr RSVP.EXCEL.XLS2007_PRINT_MEDIA rozšířeného nastavení lze použít k řízení toho,
zda je styl Netisknout aplikován na výstup sestav Excel 2007.
Informace o stylu Netisknout viz Uživatelská příručka Report Studio.

Postup
1. Spusťte IBM® Cognos® Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
4. V podokně Konfigurace ve sloupci Název klepněte na dispečer, který chcete přizpůsobit.
5. Ve sloupci Název přejděte na ReportService a v části Akce klepněte na ikonu Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. V části Kategorie klepněte na Prostředí a vedle položky Rozšířená nastavení klepněte na Upravit.
8. Zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky.
9. Ve sloupci Parametr zadejte název parametru RSVP.EXCEL.XLS2007_PRINT_MEDIA.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte hodnotu.
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Hodnota

Popis

True

Styl Netisknout ovlivní výstup sestav Excel 2007.

False

Styl Netisknout je ignorován ve výstupu sestav Excel 2007.

Deaktivace widgetů toolboxu
Administrátoři systému mohou deaktivovat jakékoli z následujících widgetů toolboxu:
●

Webová stránka

●

Kanál RSS

●

Obrázek

●

Text

●

Funkce Mojí schránky

Widget se deaktivuje změnou přípony souboru. Chcete-li např. deaktivovat widget Webová stránka,
přejmenujte htmViewer_contribution.atom na htmlViewer_contribution.atom.disabled.
Následující tabulka ukazuje název a umístění konfiguračního souboru pro každý widget.

Widget

Konfigurační soubor

Webová
stránka

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\HTMLViewer_contribution.atom.

Kanál RSS <c10>\configuration\icd\contributions\contrib\RSSViewer_contribution.atom
Obrázek

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\ImageViewer_contribution.atom

Text

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\RichTextViewer_contribution.atom

Moje
schránka

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\MyInBox_contribution.atom
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Prostředky k odstraňování problémů jsou zdroje informací, které mohou pomoci vyřešit problém,
který máte s produktem.
Obecně jsou zdrojem informací pro odstraňování problémů protokoly, režimy ladění, dokumentace
a technická podpora. Kromě tohoto dokumentu jsou při práci s IBM® Cognos® Business Intelligence
k dispozici následující prostředky k odstraňování problémů:
●

Chybové zprávy

●

Soubory protokolu

●

Soubory výpisu paměti

●

Soubor výpisu metrik

●

Prohlížeč událostí Windows®

●

Ukázky

●

Definice sestav v Query Studio

●

IBM Cognos Customer Center

●

Diagnostické nástroje IBM Cognos

Zjištěním, které prostředky pro odstraňování problémů jsou k dispozici, budete mít lepší předpoklady
k řešení problémů při použití IBM Cognos BI.

Chybové zprávy
Prvním indikátorem problému je často chybová zpráva. Chybová zpráva obsahuje informaci
nápomocnou ke stanovení příčiny problému.
Klepnutím na odkaz Detaily lze zobrazit úplnou chybovou zprávu. K řešení problému může
administrátor použít tyto informace včetně dalších informací o tom, jaký produkt používáte a co
jste dělali předtím, než došlo k zobrazení chybové zprávy.
Klepnete-li na OK v reakci na chybovou zprávu, IBM® Cognos® BI vezme zpět poslední akci a vrátí
se do předchozího stavu.

Soubory protokolu
Soubory protokolu mohou pomoci vyřešit problémy zaznamenáváním aktivit uskutečňovaných v
průběhu práce s produktem. Operace provedené v IBM® Cognos® BI se zaznamenají do různých
souborů protokolu za účelem sledování. Máte-li např. problémy s instalací IBM Cognos BI, otevřete
soubor protokolu přenosu a zjistěte, jaké činnosti průvodce instalací prováděl při přenášení souborů.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Před tím, než začnete prohlížet soubory protokolu, ujistěte se, zda obsahují potřebné informace.
Počet souborů protokolu a informace, jež obsahují, jsou nastaveny parametry v IBM Cognos
Connection a v IBM Cognos Configuration.
Použijte IBM Cognos Administration ke zjištění kategorií protokolování a způsobu nastavení úrovně
protokolovaných detailů pro každou kategorii.
Použijte IBM Cognos Configuration k určení velikosti, počtu a umístění souborů protokolu, a ke
konfiguraci vlastností serveru protokolů. Další informace viz příručka IBM Cognos Configuration
User Guide.
Při odstraňování problémů mohou posloužit následující soubory:

Soubor protokolu přenosu
Tento soubor zaznamenává aktivity, které prováděl průvodce instalací při přenosu souborů. Soubor
protokolu přenosu je umístěn v adresáři umístění_c10/instlog. Název souboru označuje název
výrobku, jeho verzi a číslo sestavení a zahrnuje časové razítko. Následující příklad ukazuje formát
názvu souboru:
tl-BISRVR-8.1-0.0-20080901_1122.txt

Soubor protokolu chyby-souhrn přenosu
Tento soubor zaznamenává instalované komponenty, informace o místu na disku, zadané výběry
v dialogových oknech přenosu a všechny chyby zjištěné průvodcem instalací při přenosu komponent.
Soubor protokolu chyby-souhrn přenosu je umístěn v adresáři umístění_c10/instlog. Název souboru
označuje název výrobku, jeho verzi a číslo sestavení a zahrnuje časové razítko. Následující příklad
ukazuje formát názvu souboru:
tl-BISRVR-8.1-0.0-20080901_1122_summary_error.txt

Soubor spouštěcí konfigurace
Tento soubor zaznamenává konfigurační volby při každém uložení nastavení vlastností. Název
souboru je cogstartup.xml. Pokud nemůžete konfiguraci uložit nebo máte problémy, můžete se
vrátit zpět k dříve uloženému souboru konfigurace. Soubory záložní konfigurace jsou umístěny
v adresáři umístění_c10/configuration. Následující příklad ukazuje formát názvu souboru pro
soubory záložní konfigurace:
cogstartup_200811231540.xml

Soubor zámku spouštěcí konfigurace
Tento soubor je vytvořen při každém otevření IBM Cognos Configuration. Soubor zabraňuje otevření
více než jednoho okna IBM Cognos Configuration. Máte-li problémy s otevřením IBM Cognos
Configuration, můžete zkontrolovat adresář umístění_c10/configuration a přítomnost souboru
cogstartup.lock. Pokud soubor existuje a IBM Cognos Configuration neběží, znamená to, že při
posledním použití IBM Cognos Configuration nedošlo k řádnému ukončení. Soubor zámku můžete
odstranit a pak otevřít IBM Cognos Configuration.
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Soubor konfigurace národního prostředí
Tento soubor zaznamenává konfigurační volby v IBM Cognos Configuration pro národní prostředí
produktu a obsahu, mapování národního prostředí a podporu měn. Máte-li problémy s jazykovou
podporou v uživatelském rozhraní nebo sestavách, použijte tyto soubory ke sledování změn. Soubory
záložní konfigurace jsou umístěny v adresáři umístění_c10/configuration. Následující příklad ukazuje
formát názvu souboru:
coglocale_200811231540.xml

Soubor běhového protokolu
Výchozí soubor protokolu IBM Cognos s názvem cogserver.log a další soubory protokolu, které
zkonfigurujete pro příjem protokolovacích zpráv ze serveru protokolů, zaznamenávají informace
po spuštění služby IBM Cognos BI. Jsou umístěny v adresáři umístění_c10/logs. Pokud pro zprávy
protokolu nakonfigurujete jiný cíl, zkontrolujte příslušný soubor nebo databázi.
Některé zprávy protokolu indikují problémy. Většina zpráv obsahuje pouze informace, ale ostatní
mohou usnadnit diagnostiku problémů daného běhového prostředí.

Soubor protokolu brány
Brány zaznamenávají chyby v souboru protokolu brány, který je umístěn v adresáři umístění_c10/logs.
Soubor protokolu brány můžete použít k odstraňování problémů, které bráně brání ve zpracování
požadavků nebo v použití šifrování. Symptomy těchto problémů jsou:
●

uživatelská ID a hesla nefungují;

●

jediné přihlášení nefunguje;

●

Dispečer je spuštěn, avšak uživatelům se zobrazí chybová zpráva s informací, že server IBM
Cognos BI není dostupný.

Soubor protokolu brány používá následující formát pojmenování, kde rozhraní_brány je cgi, mod
(modul Apache 1.3), mod2 (modul Apache 2.0) nebo isapi.
gwrozhraní_brány.log (např. gwcgi.log)

Soubor protokolu odinstalace
Tento soubor zaznamenává aktivity, které prováděl průvodce odinstalací při deinstalaci souborů.
Soubor protokolu má název cognos_uninst_log.htm a je umístěn v adresáři Temp. Tento soubor
slouží k odstraňování problémů týkajících se odinstalace komponent IBM Cognos BI.

Soubor protokolu tichý režim
Tento soubor zaznamenává aktivity prováděné IBM Cognos Configuration při spuštění v tichém
režimu. Tento soubor protokolu má název cogconfig_response.csv a je umístěn v adresáři
umístění_c10/logs.

Soubor upgradu produktu ReportNet na IBM Cognos BI
Tento soubor obsahuje souhrn výsledků upgradu z produktu ReportNet® na IBM Cognos BI. Soubor
protokolu má název upgradeLog.xml a je umístěn v adresáři umístění_c10/logs. Soubor je ve formátu
xml a odkazuje na seznam stylů xslt. Poklepáním na soubor jej lze zobrazit ve výchozím prohlížeči.
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Soubory výpisu paměti
Obdržíte-li chybovou zprávu o tom, že server sestav nereaguje, IBM® Cognos® BI zapsal soubor
výpisu paměti (.dmp) do systému souborů. Soubory výpisu paměti znamenají závažný problém
programu, jako jsou neošetřené výjimky nebo abnormální ukončení procesu IBM Cognos BI.
Soubory výpisu paměti vytvoří úplný výpis paměti s aktuálním stavem programu v okamžiku, kdy
dojde k výskytu problému. Soubor výpisu obvykle znamená chybu, která vyžaduje opravu softwaru.
Dojde-li k zobrazení zprávy o tom, že server sestav nereaguje, ihned ověřte adresář \bin instalace
serveru IBM Cognos BI a přítomnost souborů výpisu paměti. V systému Windows® mají tyto soubory
název ID_procesu.dmp, jako je BIBusTKServerMain_seh_3524_3208.dmp. V systému UNIX® mají
soubory název core. V systému Linux® mají soubory název core.ID_procesu. Tyto binární soubory
musí být otevřeny pomocí ladicích programů, jako je dbx, GNU debugger nebo WinDbg debugger
pro Windows.
Pokud správce serveru nedokáže problém vyřešit, obraťte se na IBM Cognos Customer Center a
je-li to možné, poskytněte jim testovací případ a soubory výpisu.
Soubory výpisu mohou být více než 300 MB velké, a nový soubor téže velikosti je vytvořen při
každém výskytu problému. V systému Windows je třeba tyto soubory pravidelně kontrolovat a
čistit při obvyklé údržbě serveru. V systému UNIX či Linux lze pomocí nastavení řídit, jak a kde je
soubor výpisu zapsán do systému souborů při abnormálním ukončení procesu.
V systému Windows lze pomocí konfiguračního souboru tvorbu souborů .dmp vypnout. V provozním
prostředí pak můžete aktivovat výpisy paměti, když dojde k výskytu problémů. Protože všechny
problémy nelze snadno reprodukovat, tvorba souborů výpisu paměti by měla být aktivována
v testovacím a vývojovém prostředí, abyste je mohli používat.
U některých hot-site sestavení IBM Cognos BI jsou soubory výpisu paměti vytvářeny automaticky.
Konfigurační soubor, který toto nastavení řídí, je odlišný pro IBM Cognos BI 8.1 MR1 (str. 680) a
novější verze produktu (str. 680). Při upgradu nejsou přepsána konfigurační nastavení.

Postup vypnutí tvorby souborů výpisu paměti pro IBM Cognos BI MR1
1. Na serveru s instalací IBM Cognos BI otevřete soubor rsvpproperties.xml z adresáře
umístění_c10\configuration.
2. Změňte vlastnost Win32StructuredExceptionHandling na 0 (nulu), aby vypadala takto
<property>Win32StructuredExceptionHandling</property>
<value type="long">0</value>

3. Uložte soubor.

Postup vypnutí tvorby souborů výpisu paměti pro IBM Cognos BI MR2 a novější verze
1. Na serveru s instalací IBM Cognos BI otevřete soubor cclWin32SEHConfig.xml z adresáře
umístění_c10\configuration.
2. V prvku konfigurace změňte hodnotu nastavení proměnné prostředí na 0 (nulu), aby vypadala
takto
<env_var name="CCL_HWE_ABORT" value="0"/>
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3. Uložte soubor.

Soubor výpisu metrik
Soubor výpisu metrik lze použít k získání detailních informací o stavu systému v určitou dobu a ke
sledování systémových trendů v průběhu daného období pro historické účely. Výchozím názvem
tohoto souboru je metricdump.xml - nachází se v adresáři umístění_c10/logs.
Soubor výpisu metrik zaznamenává snímek aktuálních metrik systému. Tento soubor se nezobrazí
v adresáři umístění_c10/logs, dokud nebude aktivováno vypsání metrik v IBM® Cognos®
Administration (str. 681). Výpis metrik je standardně deaktivován.
Proces vypsání metrik je zkonfigurován pomocí souboru metricdumpconfiguration.xml v adresáři
umístění_c10/configuration (str. 682). Tento soubor slouží k určení prostředků ke sledování v souboru
výpisu metrik a k řízení jeho velikosti a umístění. Po aktivaci vypsání metrik v IBM Cognos
Administration jej lze udržovat neaktivní pomocí přejmenování souboru metricdumpconfiguration.
xml. K reaktivaci vypsání metrik pro určitou událost se přejmenuje konfigurační soubor zpět na
původní název.
Poznámka: Soubor metricdump.xml lze přejmenovat a změnit jeho umístění pomocí souboru
metricdumpconfiguration.xml.

Postup aktivace výpisu metrik v IBM Cognos Administration
1. Přihlašte se k systému IBM Cognos BI a otevřete IBM Cognos Connection.
Tip: Zobrazí-li se stránka Uvítání, klepněte na IBM Cognos Administration a přejděte k bodu
3.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit > IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
4. Z panelu nástrojů v pravém horním rohu stránky klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti

.

Zobrazí se stránka Nastavit vlastnosti - Konfigurace.
5. Klepněte na kartu Nastavení.
6. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířená nastavení klepněte na odkaz Upravit ve sloupci
Hodnota.
7. Na stránce Nastavit rozšířená nastavení ve sloupci Parametr zadejte následující nastavení:
DISP.MetricDumpEnabled
Poznámka: Název nastavení rozlišuje velká a malá písmena.
8. Ve sloupci Hodnota zadejte hodnotu URI dispečeru.
URI dispečeru lze zjistit v IBM Cognos Configuration v kategorii Prostředí > Nastavení dispečeru.
Použijte pouze první část URI, která končí na /p2pd. Zadejte např. http://server_c10:9300/p2pd.
Tip: Chcete-li toto nastavení odstranit, zaškrtněte políčko vedle nastavení, klepněte na Odstranit
a pak dvakrát na OK.
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9. Dvakrát klepněte na OK.
10. Máte-li více dispečerů, zopakujte tento postup pro každý dispečerský počítač.

Postup změny souboru Metricdumpconfiguration.xml
1. Otevřete soubor umístění_c10\configuration\metricdumpconfiguration.xml v editoru.
2. Ke konfiguraci prostředků, pro které chcete protokolovat metriky, určete prostředek v následující
části:
<mbeans>
<mbean>com.cognos:type=Metrics,*</mbean>
<mbean>com.cognos:
type=MetricHealth,*</mbean>
<mbean>com.cognos:type=ServiceHealth,*</mbean>
<mbean>com.cognos:type=ServiceOperationalStatus,*</mbean> </mbeans>

Chcete-li např. určit službu, zadejte
<mbean>com.cognos:type=Metrics,service=contentManagerService</mbean>

3. Chcete-li přejmenovat soubor výpisu metrik a změnit cestu, upravte následující řádek:
<filename>../logs/metricdump.xml</filename>

4. Chcete-li změnit časový interval výpisu, upravte následující řádek:
<interval>15000</interval>

Čas je uveden v milisekundách.
5. Pro určení, zda se mají resetovat MBeans po vypsání hodnot, upravte následující řádek:
<resetAfterDump>false</resetAfterDump>

Změnou hodnoty na true se zresetují hodnoty metrik zpět na 0 v uživatelském rozhraní. Další
informace viz "Resetovat metriky pro systém" (str. 137).
6. Chcete-li změnit maximální počet výpisů, upravte následující řádek:
<count>-1</count>

-1 znamená neomezený počet výpisů.
7. Chcete-li změnit maximální velikost souboru před překlopením, upravte následující řádek:
<filesize>10000000</filesize>

8. Chcete-li změnit počet uchovávaných souborů výpisu metrik, upravte následující řádek:
<rollover>1</rollover>

9. Uložte změny.

Prohlížeč událostí Windows
Prohlížeč událostí Windows® poskytuje informace o událostech programu, zabezpečení a systému.
Pokud se např. nepodaří spustit službu IBM® Cognos® BI, tento fakt se zaznamená v protokolu
událostí.
Prohlížeč událostí Windows nezaznamenává informace, které jsou specifické pro operace nebo
úlohy provedené v produktu IBM Cognos BI. Pro tyto problémy otevřete soubory protokolu IBM
Cognos BI.
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Další informace o použití prohlížeče událostí Windows viz nápověda systému Windows.

Ukázky
IBM® Cognos® BI využívá ukázky pro předvedení funkcí produktu a k usnadnění instruktáže, jak
s tímto produktem pracovat. Ukázky můžete využít také k odstraňování problémů.
Ukázky, jež jsou součástí IBM Cognos BI, můžete použít také ke zjištění, zda různé komponenty
spolupracují podle očekávání. Máte-li např. problémy se spuštěním sestavy, můžete se pokusit
spustit ukázkovou sestavu a zjistit, zda problém přetrvá. Můžete zjistit, že problém souvisí
s připojováním k databázi.

Příklad - Testování aplikace Report Studio
Jste správcem databáze a máte za úkol odstraňovat problémy, s nimiž se autoři sestav setkají při
návrhu sestav. Aplikace Report Studio je nyní nainstalována a zřejmě chcete ověřit její správnou
funkci předtím, než ji začne používat autor.
K otestování aplikace Report Studio otevřete a spustíte jednu ze sestav ve složce Ukázky sestav
v aplikaci Report Studio.
Je-li sestava úspěšně otevřena, zobrazí se v aplikaci Report Studio a dojde k načtení modelu Prodejci
a Prodej GO přidruženého k sestavě. Když spustíte sestavu, zobrazí se IBM Cognos Viewer a sestava
bude obsahovat data.

Zobrazení definice sestavy v Query Studio
K odstraňování problémů v sestavách lze použít příkaz Definice sestavy v nabídce Správa souboru
nebo příkaz Informace dotazu v poli Definice sestavy. Příkaz Definice sestavy zobrazuje daný výraz
pro každou položku sestavy. Příkaz Informace dotazu zobrazuje informace o dotazu pro každou
položku sestavy.
Poznámka: Pomocí těchto příkazů nelze změnit vlastnosti sestavy.

Postup
1. V Query Studio otevřete požadovanou sestavu.
2. V nabídce Správa souboru klepněte na Definice sestavy.
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti sestavy. Obsahuje tabulku uvádějící každý filtr, položku
sestavy a odpovídající výraz v sestavě.
Tip: Klepnutím na Informace dotazu zobrazíte textové pole s informacemi o dotazu.

Styk s IBM Cognos Customer Center
Pokud problém nevyřešíte dostupnými prostředky k odstraňování problémů, obraťte se na IBM®
Cognos® pro okamžitou pomoc. Informace o místech a programech podpory viz webové stránky
IBM Cognos Customer Center (http://www.ibm.com/software/data/support/customercenter/).
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Abyste se mohli obracet na IBM Cognos Customer Center, musíte mít aktuální smlouvu o podpoře.
Před zavoláním proveďte tyto body:
●

Ověřte, že problém souvisí se softwarem IBM Cognos a vede k chybové zprávě produktu.

●

Zkuste reprodukovat problém pro ověření, zda nejde pouze o jednoduchou chybu.

●

Zkontrolujte zjevné věci, jako jsou umístění souborů, adresáře, cesty a přístup.

●

Zkontrolujte všechnu odpovídající dokumentaci včetně poznámek k verzi a souborů readme.

●

Ověřte, zda problém nemůže být způsoben nejnovějšími změnami ve vašem počítačovém
prostředí.

Tip: Můžete také použít diagnostické nástroje IBM Cognos.

Postup
1. Připravte si následující informace:
●

vaše zákaznické identifikační číslo,

●

číslo servisního požadavku, jde-li o probíhající servisní požadavek,

●

telefonní číslo, na kterém jste k zastižení,

●

verzi používaného softwaru,

●

verzi používaného operačního prostředí,

●

popis vykonávané činnosti v době, kdy nastal problém,

●

přesnou formulaci všech zobrazených chybových hlášení,

●

podniknuté kroky, kterými jste zkusili vyřešit problém.

2. Obraťte se na nejbližší centrum IBM Cognos Customer Center.
Budete dotázáni, zda jde o nový či probíhající servisní požadavek. Jde-li o probíhající servisní
požadavek, poskytněte číslo servisního požadavku nebo případně identifikační číslo zákazníka.
Pokud nemáte podporu na software, kvůli kterému telefonujete, budete pro obnovení podpory
odkázáni na zástupce.

Diagnostické nástroje IBM Cognos
IBM® Cognos® Customer Center poskytuje diagnostické nástroje, jež pomáhají:
●

ověřit výpočetní prostředí,

●

identifikovat a odstraňovat problémy,

●

získat detaily a systémové informace potřebné k registraci případu u IBM Cognos Customer
Center.
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Diagnostické nástroje byly vyvinuty v jazyce JavaTM. Každý z nich obsahuje soubor JAR, dávkový
soubor a PDF, které vysvětluje činnost diagnostického nástroje a výsledky, jež můžete očekávat.
Diagnostické nástroje IBM Cognos jsou pouze ke čtení a neprovádějí žádné změny v prostředí ani
v produktech IBM Cognos.
Vývoj nových diagnostických nástrojů stále probíhá. Informace o nejnovějších aktualizacích včetně
dalších informací o diagnostických nástrojích IBM Cognos viz webové stránky IBM Cognos Customer
Center (http://www.ibm.com/software/data/support/cognos_diagnostictools.html).
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Témata v této části nabízejí řešení problémů, které mohou nastat při používání dokumentace IBM
Cognos.

Problémy s tiskem příručky ve formátu PDF
Tisknete dokument ve formátu PDF, ale tisková úloha není dokončena. Úloha přestane tisknout
např. při dosažení určitého grafického prvku. Jde o problém aplikace Adobe Acrobat Reader, k
němuž může dojít při tisku určitých dokumentů PDF v některých verzích aplikace Acrobat Reader
u některých modelů tiskáren. Stejné dokumenty PDF se pravděpodobně vytisknou správně, je-li
splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
●

používáte jinou verzi aplikace Acrobat Reader

●

používáte jinou tiskárnu

Tisknete-li v aplikaci Acrobat 4.0 nebo novější, můžete vyzkoušet následující řešení.

Postup jak vynutit tisk stránky jako obrazu
1. V aplikaci Acrobat Reader klepněte v nabídce Soubor na Tisknout.
2. V části Tiskárna zaškrtněte políčko Tisknout jako obraz.
Protože soubory se s touto možností tisknou pomaleji, zkontrolujte, zda jste zadali pouze
netisknutelnou stránku.
3. V části Rozsah tisku klepněte na Stránky od a do, zadejte pouze číslo netisknutelné stránky a
pak klepněte na OK.
Zbytek souboru PDF lze vytisknout odesláním úlohy začínající na další stránce.
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Tisknout jako obraz.
5. V části Rozsah tisku klepněte na Stránky od a do, zadejte rozsah zbývajících stránek a pak
klepněte na OK.
I když lze při tisku souboru použít možnost Tisknout jako obraz, neřeší toto nastavení původní
problém s tiskem. Další informace viz webové stránky společnosti Adobe.

Při pokusu o přístup k nápovědě nelze spustit webový prohlížeč
Spustili jste aplikaci IBM Cognos Connection v počítači se systémem Linux. Klepnete na nápovědu
a zobrazí se tato zpráva:
Nelze spustit webový prohlížeč.
Pokus o spuštění příkazu netscape-remote openURL.
Zkontrolujte, zda byl v cestě definován webový prohlížeč.
Licensed Materials – Property of IBM
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K této chybě dochází, není-li v počítači nainstalován prohlížeč Netscape nebo není-li tento prohlížeč
správně nastaven.
Řešením je buď nainstalovat prohlížeč Netscape, pokud není nainstalován, nebo přidat položku
BrowserPath do souboru cogconfig.prefs. Tato položka musí udávat úplnou cestu k prohlížeči
Netscape.

Text ve stručných přehledech se nezobrazuje správně
Používáte-li v počítači větší písma, pravděpodobně nevidíte veškerý text nebo se text ve stručných
přehledech IBM Cognos nezalamuje správně.
Chcete-li tento problém opravit, postupujte takto:
●

Používejte v počítači malá písma.

●

Nastavte ve webovém prohlížeči nejmenší písmo.

Problém zobrazení dvoubajtových znakových sad v prohlížeči
Internet Explorer
Ve webovém prohlížeči Internet Explorer, verze 6, může dojít k výskytu problémů při zobrazení
textu v jazycích, které používají dvoubajtové znakové sady. Např. po otevření nápovědy on-line se
zobrazí prázdná stránka.
Pro zajištění správného zobrazení dvoubajtových znaků ve webovém prohlížeči Internet Explorer
Web proveďte následující.

Postup
●

V nabídce Zobrazit prohlížeče Internet Explorer vyberte Kódování, Automatické kódování a
zajistěte, aby byl zvolen Automatický výběr.
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Problémy se mohou vyskytnout při instalaci a konfiguraci nebo při nastavení systému IBM® Cognos®
BI pro spuštění v rámci aplikačního serveru.

Problémy spouštění IBM Cognos Business Intelligence
K problémům může dojít v těchto situacích
●

spuštění služby IBM® Cognos® BI

●

první otevření stránky Uvítání na portálu IBM Cognos BI

●

spuštění aplikačního serveru, jako je WebLogic či WebSphere®

Následující tabulka uvádí některé běžné symptomy a jejich řešení.

Symptomy

Řešení

Nedojde k zobrazení úvodní obrazovky portálu IBM
Cognos BI při spuštění systému IBM Cognos BI.

Zkontrolujte konfiguraci webového serveru.

Služba se spustí, ale nedojde k vytvoření tabulek v databázi Zkontrolujte konfiguraci úložiště obsahu.
úložiště obsahu.
Služba se nespustí.

Zajistěte, abyste před zadáním požadavku vyčkali
několik sekund.

Aplikační server se nespustí.

Zkontrolujte oprávnění k souborům a názvy adresářů
v místě instalace aplikačního serveru.

Zkontrolujte, zda používáte software, který je podporován komponentami IBM Cognos. Aktuální
seznam podporovaných prostředí, jako jsou operační systémy, opravy, prohlížeče, webové servery,
adresářové servery a databázové servery, viz webové stránky IBM Cognos Customer Center (http:
//www.ibm.com/software/data/support/customercenter/).

CFG-ERR-0106 Chyba při spuštění služby IBM Cognos v IBM Cognos
Configuration
Při spuštění služby IBM® Cognos® BI můžete obdržet následující chybovou zprávu:
CFG-ERR-0106 IBM Cognos Configuration neobdržel ve vyhrazené době odpověď od služby IBM
Cognos. Zkontrolujte, zda je služba IBM Cognos dostupná a správně nakonfigurovaná.
U tohoto problému existují dvě možné příčiny:
●

Služba IBM Cognos potřebuje více času ke spuštění.

Licensed Materials – Property of IBM
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●

Zřejmě byl nesprávně zkonfigurován pohotovostní počítač Content Manager.

Služba IBM Cognos potřebuje více času
IBM Cognos Configuration standardně kontroluje průběh požadavku spuštění každých pět desetin
sekundy po dobu tří minut. Pokud IBM Cognos Configuration v této době neobdrží odezvu, dojde
k zobrazení chybové zprávy.
Aby k této chybě nedošlo, můžete změnit dobu, po kterou IBM Cognos Configuration čeká na
odezvu od služby IBM Cognos. To lze provést konfigurací vlastností ServiceWaitInterval a
ServiceMaxTries v souboru umístění_c10/configuration/cogconfig.prefs.
Vlastnost ServiceWaitInterval reprezentuje časový interval v milisekundách, po který IBM Cognos
Configuration kontroluje průběh požadavku spuštění. Výchozí hodnota je 500, což odpovídá pěti
desetinám sekundy.
Vlastnost ServiceMaxTries reprezentuje počet, kolikrát IBM Cognos Configuration kontroluje
průběh požadavku spuštění. Výchozí hodnota je 360.

Content Manager je zkonfigurován nesprávně
Dojde-li k zobrazení chybové zprávy na pohotovostním počítači Content Manager, nastavení pro
ukládání symetrických klíčů je zřejmě nesprávné.
Aby k tomuto problému nedošlo, zkonfigurujete pohotovostní počítač Content Manager pro lokální
uložení symetrických klíčů.

Postup změny času čekání
1. Pomocí IBM Cognos Configuration zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete umístění_c10/configuration/cogconfig.prefs v editoru.
Tento soubor je vytvořen automaticky při prvním otevření IBM Cognos Configuration.
3. Přidejte do soubory následující řádky:
ServiceWaitInterval=počet milisekund
ServiceMaxTries=počet pokusů
Tip: Zadejte číselné hodnoty, které odpovídají potřebám dané konfigurace.
4. Uložte soubor.
5. Pomocí IBM Cognos Configuration spusťte službu IBM Cognos.

Postup lokálního uložení symetrických klíčů
1. Na pohotovostním počítači Content Manager spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník v části Zabezpečení klepněte na Šifrování.
3. V okně Vlastnosti v části Nastavení CSK nastavte Uložit symetrický klíč lokálně na Pravda.
4. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.
5. V nabídce Akce klepněte na Start.
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Tato činnost spustí všechny nainstalované služby, které právě neběží. Chcete-li spustit určitou
službu, zvolte uzel služby v okně Průzkumník a klepněte na Start v nabídce Akce.

Chyba šifrování při spuštění IBM Cognos BI
Obdrželi jste následující chybu při pokusu o spuštění služby IBM® Cognos® BI po instalaci
serverových nebo klientských komponent:
[Cryptography]
1. [ ERROR ] java.lang.NoClassDefFoundError:
javax/net/ServerSocketFactory:
V prostředí JavaTM Runtime Environment (JRE) chybí šifrovací a dešifrovací rutiny, které potřebuje
služba IBM Cognos BI. Musíte zkopírovat soubor .jar (Java Archive), který se nachází v adresáři
JRE.

Postup
●

Zkopírujte soubor bcprov-jdknn-nnn.jar z adresáře umístění_c10/bin/jre/verze/lib/ext do adresáře
umístění_Java/jre/lib/ext.

Nelze spustit službu IBM Cognos, protože port je používán jiným procesem
Proces či službu IBM® Cognos® BI zřejmě nebude možné spustit v případě, že jeden z výchozích
portů je používán jiným procesem.
Tip: Chcete-li zobrazit aktuální síťová připojení sítě TCP/IP, použijte příkaz netstat.
Použijte IBM Cognos Configuration ke změně výchozího portu, který používá IBM Cognos BI.
Když změníte port používaný lokálním dispečerem, musíte změnit hodnotu vlastností URI dispečeru.
Protože tato změna ovlivní všechny identifikátory URI, jež jsou založeny na lokálním dispečeru,
musíte změnit identifikátory URI všech lokálních komponent. Lokální komponenty standardně
obsahují localhost v URI.
Pokud např. nainstalujete všechny komponenty na jeden počítač a chcete změnit port dispečeru,
určete místo 9300 ve všech identifikátorech URI dispečerů a Content Manager jiné číslo portu.

Postup změny výchozího portu
1. Spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník klepněte na příslušnou skupinu či komponentu:
●

Pro přístup k číslu portu v identifikátorech URI dispečeru a Content Manager klepněte na
Prostředí.

●

Pro přístup k číslu portu pro lokální server protokolů klepněte na Protokolování v části
Prostředí.

●

Pro přístup k číslu portu vypnutí, v části Prostředí klepněte na Služby IBM Cognos > IBM
Cognos BI.
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●

Pro přístup k číslu portu pro umístění souboru applications.xml používaného službami
portálu, v části Prostředí klepněte na Služby portálu.

3. V okně Vlastnosti klepněte na pole Hodnota u vlastnosti, kterou chcete změnit.
4. Změňte hodnotu 9300 na novou hodnotu.
Zajistěte, abyste změnili porty ve všech URI, jež obsahují localhost:9300.
5. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.
6. V nabídce Akce klepněte na Start.

Služba IBM Cognos se nespustí nebo se po spuštění ukončí
Spustíte službu IBM® Cognos® BI, ale služby se nespustí správně nebo jejich spuštění trvá velmi
dlouho. Krátce po spuštění služeb se systém ukončí. Při spuštění služeb používá JavaTM 100 procent
procesorového času. Můžete také obdržet více výskytů následujících chybových zpráv:
●

DPR-DPR-1035 Dispečer zjistil chybu.

●

CAM-CRP-1157 Nelze synchronizovat lokální úložiště běžných symetrických klíčů s Content
Manager.

Používáte-li databázi DB2® pro úložiště obsahu, zajistěte, aby verze databáze a verze prostředí Java
byly kompatibilní. Pro DB2, verze 8.2, není podporována Java 1.5. Pro DB2, verze 9, je podporována
Java 1.5 na všech operačních systémech kromě HPUX a Solaris.
Chcete-li zobrazit aktuální seznam prostředí podporovaných produkty IBM Cognos, jako jsou
operační systémy, opravy, prohlížeče, webové servery, adresářové servery, databázové servery a
aplikační servery, viz centrum IBM Cognos Customer Center (http://www.ibm.com/software/data/
support/customercenter/).

Server IBM Cognos BI nelze spustit a negeneruje žádnou chybovou zprávu
Server IBM® Cognos® BI se nemusí spustit po upgradu či nové instalaci, ale zároveň nezobrazit
žádnou chybovou zprávu. K tomu může dojít v případě, že dříve provozovaný či nový server IBM
Cognos BI je zkonfigurován pro použití velkého množství paměti.
Obsahuje-li server, na němž je IBM Cognos BI nainstalován, verzi 1.0 aktualizace zabezpečení
Microsoft® 921883, může dojít k problému tehdy, když aplikace požádá o velkou část spojité
paměti.
Jedná se o známý problém verze 1.0 opravy 921883 zabezpečení Microsoft. Jako řešení tohoto
problému společnost Microsoft distribuovala druhou verzi této opravy. Problém lze obejít odinstalací
první opravy zabezpečení, nebo vyřešit instalací verze 2.0 opravy. Můžete také zkonfigurovat server
IBM Cognos BI pro použití méně paměti.
Další informace viz článek znalostní databáze Microsoft o potížích programů používajících velké
množství spojité paměti na webovém serveru podpory Microsoft.
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Server IBM Cognos BI nedostupný při spuštění IBM Cognos BI
Po konfiguraci komponent IBM® Cognos® a spuštění služeb IBM Cognos může při připojení k portálu
IBM Cognos BI dojít k zobrazení následující chybové zprávy:
Brána Cognos se nemůže připojit k serveru Cognos BI.
Buď je server nedostupný, nebo není konfigurace brány správná.
Další informace viz soubor protokolu serveru IBM Cognos. Soubor cogserver.log se standardně
nachází v adresáři umístění_c10/logs. Pokud pro zprávy protokolu nakonfigurujete jiný cíl,
zkontrolujte příslušný soubor nebo databázi.
Content Manager se zřejmě nemůže připojit k úložišti obsahu v případě, že úložiště obsahu není
správně zkonfigurováno. To může nastat, pokud
●

úložiště obsahu používá nepodporované kódování znaků

●

úložiště obsahu používá řadicí posloupnost databáze, která rozlišuje velká a malá písmena

●

zadaná nastavení konfigurace v IBM Cognos Configuration nejsou platná

Nepodporované kódování znaků
Pokud se následující zprávy zobrazí v souboru protokolu, vytvořená databáze pro úložiště obsahu
nepoužívá podporované kódování znaků:
●

Pro Oracle:
CM-CFG-5063 Během připojování k úložišti obsahu byla zjištěna chyba konfigurace Content
Manager.
CM-SYS-5121 Content Manager se nemůže spustit, protože znaková sada databáze pro úložiště
obsahu není podporována.
CM-SYS-5126 Server databáze úložiště obsahu používá znakovou sadu US7ASCII.
CM-SYS-5125 Klient databáze úložiště obsahu používá znakovou sadu US7ASCII.

●

Pro DB2® UDB:
CM-CFG-5063 Během připojování k úložišti obsahu byla zjištěna chyba konfigurace Content
Manager.
CM-SYS-5121 Content Manager se nemůže spustit, protože znaková sada databáze pro úložiště
obsahu není podporována.
CM-SYS-5124 Server databáze úložiště obsahu používá znakovou sadu 1252.

●

Pro Sybase:
CM-CFG-5063 Během připojování k úložišti obsahu byla zjištěna chyba konfigurace Content
Manager.
CM-SYS-5121 Content Manager se nemůže spustit, protože znaková sada databáze pro úložiště
obsahu není podporována.

Aby se Content Manager mohl připojit k úložišti obsahu, musí úložiště obsahu používat příslušné
kódování znaků, jak je uvedeno v následující tabulce.
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Databáze

Kódování znaků

Oracle 9i

AL32UTF8
AL32UTF16

DB2 UDB

Codeset UTF-8

Sybase ASE

UTF-8

Microsoft® SQL Server

UTF8
UTF16

Chcete-li vyřešit tento problém, musíte znovu vytvořit databázi úložiště obsahu pomocí správného
kódování znaků nebo převést kódování znaků. Další informace viz dokumentace databáze.

Řadicí posloupnost rozlišující velká a malá písmena
Pokud se v souboru protokolu zobrazí následující zprávy, vytvořená databáze pro úložiště obsahu
používá řadicí posloupnost databáze, která rozlišuje velká a malá písmena:
CM-CFG-5063 Během připojování k úložišti obsahu byla zjištěna chyba konfigurace Content
Manager.
CM-SYS-5122 Databáze úložiště obsahu má výchozí kompletování, které rozlišuje malá a velká
písmena. Content Manager vyžaduje úložiště obsahu s kompletováním, které nerozlišuje malá a
velká písmena.
CM-SYS-5123 Server databáze úložiště obsahu používá řazení <parametr>.
CM-SYS-5007 Content Manager, sestavení @cm_build_version@, nelze spustit! Zkontrolujte soubory
protokolu Content Manager a obraťte se na správce systému nebo podporu zákazníků.
Chcete-li vyřešit tento problém, musíte znovu vytvořit databázi úložiště obsahu pomocí řadicí
posloupnosti databáze, která nerozlišuje velká a malá písmena. Další informace viz dokumentace
databáze.

Neplatná nastavení konfigurace
Jsou-li v souboru protokolu následující či podobné zprávy, nezkonfigurovali jste správně úložiště
obsahu v IBM Cognos Configuration.
●

Pro Microsoft SQL Server:
CM-CFG-5063 Během připojování k úložišti obsahu byla zjištěna chyba konfigurace Content
Manager.
CM-CFG-5036 Content Manager se nemohl připojit k úložišti obsahu. Řetězec připojení je
"jdbc:JSQLConnect://localhost:1433/cm".
Neúspěšné přihlášení:com.jnetdirect.jsql.x: Nelze otevřít databázi požadovanou v přihlášení
'cm'. Přihlášení neúspěšné. url:jdbc:JSQLConnect://localhost:1433/cm.

●

Pro DB2:
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CM-CFG-5063 Během připojování k úložišti obsahu byla zjištěna chyba konfigurace Content
Manager.
CM-SYS-5003 Content Manager nemůže přistupovat k úložišti obsahu. Ověřte parametry pro
připojení k databázi a potom se obraťte na správce databáze.
[IBM][CLI Driver] SQL1013N Název aliasu databáze nebo název databáze "CM123" nelze
najít.
●

Pro Oracle:
CM-CFG-5063 Během připojování k úložišti obsahu byla zjištěna chyba konfigurace Content
Manager.
CM-CFG-5036 Content Manager se nemohl připojit k úložišti obsahu. Řetězec připojení je
"jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:pb1".
ORA-01017: Neplatné uživatelské jméno/heslo; přihlášení odepřeno.

●

Pro Sybase:
CM-CFG-5063 Během připojování k úložišti obsahu byla zjištěna chyba konfigurace Content
Manager.
CM-CFG-5036 Content Manager se nemohl připojit k úložišti obsahu. Řetězec připojení je
"jdbc:sybase:Tds:localhost:5000/cm".
JZ006: Zachycena výjimka IOException: java.net.ConnectException: Připojení zamítnuto:
connect.

Provozujete-li databázi Oracle, nepoužívejte v IBM Cognos Configuration pro vlastnost Název
služby nepovolené znaky, jako je podtržítko. Obsahuje-li Název služby nepovolené znaky, při
spuštění služby IBM Cognos nedojde k vytvoření tabulek v databázi úložiště obsahu.

Postup pro Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 a Sybase
1. Na počítači, kde je nainstalován Content Manager, spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník v části Přístup k datům > Content Manager klepněte pravým tlačítkem na
Úložiště obsahu a pak na Odstranit.
Tím dojde k odstranění výchozího prostředku. Content Manager musí být zkonfigurován pro
přístup pouze k jednomu úložišti obsahu.
3. Klepněte pravým tlačítkem na Content Manager a pak klepněte na Nový prostředek > Databáze.
4. V poli Název zadejte název prostředku.
5. V poli Typ zvolte typ databáze a klepněte na OK.
Provádíte-li upgrade a chcete používat stávající úložiště obsahu, zajistěte, abyste vybrali typ
databáze používaný pro starší verzi produktu ReportNet® nebo IBM Cognos BI.
Pokud jste nainstalovali více než jednu verzi IBM Cognos BI, musíte používat jiné úložiště
obsahu pro každou verzi. Když je úložiště obsahu používáno novou verzí IBM Cognos BI, nelze
jej používat starší verzí produktu ReportNet nebo IBM Cognos BI.
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Tip: Chcete-li používat pár klíčové slovo-hodnota Oracle Net8 pro správu připojení databáze,
vyberte Databáze Oracle (Rozšířené).
6. V okně Vlastnosti zadejte hodnoty v závislosti na typu databáze:
●

Používáte-li databázi Microsoft SQL Server, zadejte příslušné hodnoty pro vlastnosti
Databázový server s číslem portu nebo názvem instance a Název databáze.
Pro vlastnost Databázový server s číslem portu nebo názvem instance zadejte číslo portu
v případě, že používáte nevýchozí porty. Zadejte název instance, existuje-li více instancí
serveru Microsoft SQL Server.
Pro připojení k pojmenované instanci je třeba určit název instance jako vlastnost odkazu
URL JDBC nebo vlastnost zdroje dat. Zadat lze např. localhost\instance1. Není-li určena
vlastnost názvu instance, je vytvořeno připojení k výchozí instanci.
Všimněte si, že vlastnosti určené pro pojmenovanou instanci - spolu s uživatelským ID a
heslem i názvem databáze - jsou použity k vytvoření odkazu URL JDBC. Zde je uveden
příklad:
jdbc:JSQLConnect://localhost\\instance1/user=sa/více vlastností podle potřeby

●

Používáte-li databázi DB2, pro vlastnost Název databáze zadejte alias databáze.

●

Používáte-li databázi Oracle, zadejte příslušné hodnoty pro vlastnosti Databázový server
a číslo portu a Název služby.

●

Používáte-li rozšířenou databázi Oracle, pro vlastnost Specifikátor databáze zadejte pár
klíčové slovo-hodnota Oracle Net8 pro připojení.
Zde je příklad:
(description=(address=(host=myhost)(protocol=tcp)(port=1521)(connect_data=(sid=(orcl)))))

●

Používáte-li databázi Sybase, zadejte příslušné hodnoty pro vlastnosti Databázový server
a číslo portu a Název databáze.

7. Chcete-li změnit přihlašovací pověření, zadejte ID uživatele a heslo:
●

Klepněte na pole Hodnota vedle vlastnosti Uživatelské ID a heslo a pak klepněte na následně
zobrazené tlačítko Upravit.

●

Zadejte příslušné hodnoty a klepněte na OK.

8. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.
Přihlašovací pověření jsou ihned zašifrována.
9. Otestujte připojení mezi Content Manager a úložištěm obsahu.
Tip: V okně Průzkumník klepněte pravým tlačítkem na novou databázi a klepněte na Testovat.
Content Manager se připojí k databázi, zkontroluje oprávnění k databázi a vytvoří a naplní
tabulku. Tato tabulka není odstraněna a slouží při každém opakování testu.
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Při použití IBM Cognos Connection se nelze přihlásit k prostoru jmen
Otevřete IBM® Cognos® BI prostřednictvím IBM Cognos Connection. Nicméně když se pokusíte
vytvořit zdroj dat a přihlásit se k prostoru jmen, zobrazí se následující chybové zprávy:
●

PRS-CSE-1255 V dešifrování dat byla zjištěna chyba výjimky.

●

CAM-CRP-1064 Data PKCS#7 nelze zpracovat z důvodu interní chyby. Důvod:
java.lang.IndexOutOfBoundsException.

Tento problém se může vyskytnout, pokud nemáte nezbytná oprávnění k následujícím adresářům:
●

c10\configuration

●

c10\configuration\csk

●

c10\configuration\encryptkeypair

●

c10\configuration\signkeypair

Řešením je aktivovat oprávnění ke čtení a provádění na výše uvedených adresářích pro každého,
kdo musí spouštět službu IBM Cognos.

Služby IBM Cognos nelze restartovat po výpadku sítě
Služba IBM® Cognos® Bootstrap Service restartuje služby IBM Cognos po výpadku sítě. Pro instalace
Tomcat, kde je síťová IP-adresa uvedena v URI interního dispečeru, se služby IBM Cognos nemusí
úspěšně zinicializovat během restartu. Tento stav pak vyžaduje ruční restart po obnovení síťových
služeb.
Chcete-li vyřešit tento problém, zkonfigurujte vlastnost URI interního dispečeru v IBM Cognos
Configuration na použití localhost nebo síťového názvu hostitele.

Žádné varování, že instalace novější verze IBM Cognos BI automaticky zaktualizuje
dřívější verzi úložiště obsahu
Na počítači máte nainstalovanou verzi produktu ReportNet® či IBM® Cognos® BI. Nainstalujete
novější verzi do nového umístění. Použijete stejnou databázi pro úložiště obsahu u obou verzí. Po
konfiguraci novější verze a spuštění služby IBM Cognos již nebudou dřívější verze produktů
ReportNet či IBM Cognos BI fungovat, protože všechen obsah byl automaticky upgradován.
Chcete-li po upgradu používat různé verze produktů ReportNet a IBM Cognos BI, zajistěte následující
záležitosti před instalací novější verze
●

zazálohování databáze používané pro úložiště obsahu

●

obnovení zálohy do nového umístění

Můžete také zvolit použití nástroje rozmístění pro import celého úložiště obsahu ze starší verze do
novější verze. Všechen stávající obsah v databázi úložiště obsahu je nahrazen importovaným obsahem.
O této skutečnosti obdržíte varovnou zprávu.
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Stažení prostředku není úspěšné
Při spuštění aplikace Report Studio v prohlížeči Internet Explorer se zobrazí následující chybová
zpráva:
Stažení určeného prostředku nebylo úspěšné.
Tento problém může být způsoben nedávnými upgrady Microsoft® XMLHTTP v případě, že nemáte
nastavenou jazykovou předvolbu v prohlížeči Internet Explorer.
Chcete-li vyřešit tento problém, určete jazykovou předvolbu v prohlížeči Internet Explorer.

DB2 vrací chybu SQL1224N při připojení ze systému AIX
Je-li úložištěm obsahu databáze DB2® a obdržíte chybu SQL1224N v systému AIX®, otevřete soubor
db2diag.log a zjistěte další informace o této chybě.
Obsahuje-li chyba kód příčiny 18, zřejmě budete muset změnit konfiguraci DB2 pro akceptování
více připojení. Další informace o chybě SQL1224N viz stránky podpory IBM® DB2.

Chyba Content Manager při spuštění IBM Cognos BI
Po spuštění IBM® Cognos® BI není spuštěn žádný proces BIBUSTKSERVMA. V souborech
pogo******.log a cogserver.log jsou uvedeny chyby. Uživatelé obdrží chyby v prohlížeči při připojení
k portálu IBM Cognos BI.
V souboru pogo******.log je uvedena chyba týkající se Content Manager.
V souboru cogserver.log jsou uvedeny následující chyby:
Pokud o registraci dispečeru v Content Manager byl neúspěšný.. Bude periodicky zkoušeno znovu.
Při připojení k http://název počítače/ibmcognos se v prohlížeči zobrazí následující chybové zprávy:
●

DPR-ERR-2058 Dispečer nyní nemohl požadavek obsloužit. Dispečer stále provádí inicializaci.

●

SoapSocketException: Připojení zamítnuto

IBM Cognos Configuration používá ID uživatele pro vazbu k databázi LDAP. Je-li toto ID uživatele
přesunuto do jiné skupiny, IBM Cognos Configuration ho již nemůže najít.
Chcete-li vyřešit tento problém, přesuňte ID uživatele zpět do původní skupiny.

Content Manager nelze spustit nebo spuštění trvá dlouhou dobu
V systému Microsoft® Windows® zkoušíte spustit službu na počítači, kde jste nainstalovali Content
Manager. Při spouštění služby pak detaily obsahují chyby, které jsou podobné těmto:
DPR-CMI-4006 Aktivní službu Content Manager nelze určit. Pokus bude periodicky opakován.
CM-SYS-5007 Content Manager, sestavení x.x.x.x, nelze spustit!
Detaily v rámci protokolu chyb mohou také obsahovat odkazy na OutOfMemoryError.
Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte službu pomocí parametru DuseCMLargeResultSet. Parametr
můžete přidat do konfiguračního souboru bootstrap a pak spustit službu pomocí IBM Cognos
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Configuration, nebo můžete parametr přidat do spouštěcího konfiguračního souboru a pak spustit
soubor.

Postup použití konfiguračního souboru bootstrap
1. Přejděte do adresáře umístění_c10\bin a otevřete soubor bootstrap_win32.xml v editoru XML.
2. Najděte část, která začíná na <param>"${install_path}
3. Do této části přidejte parametr DuseCMLargeResultSet v místě, které je uvedeno tučným písmem
v následujícím příkladu.
<param>"-Dcatalina.base=${install_path}/tomcat"</param>
<param>"-Dcatalina.home=${install_path}/tomcat"</param>
<param>"-Djava.io.tmpdir=${temp}"</param>
<param>"-DuseCMLargeResultSet=true"</param>

4. Uložte a zavřete soubor.
5. Spusťte IBM Cognos Configuration a spusťte službu.

Postup použití spouštěcího konfiguračního souboru
1. Přejděte do adresáře umístění_c10\bin a otevřete soubor startup.bat v textovém editoru.
2. Najděte tento řádek:
set CATALINA_OPTS=-Xmx768m -XX:MaxNewSize=384m -XX:NewSize=192m -XX:
MaxPermSize=128m %DEBUG_OPTS%

3. K řádku připojte parametr DuseCMLargeResultSet, jak je uvedeno tučným písmem v
následujícím příkladu:
set CATALINA_OPTS=-Xmx768m -XX:MaxNewSize=384m -XX:NewSize=192m -XX:
MaxPermSize=128m %DEBUG_OPTS%-DuseCMLargeResultSet=true

4. Uložte a zavřete soubor.
5. Spusťte službu spuštěním souboru startup.bat.

DPR-ERR-2014 V souboru protokolu na počítači Content Manager se zobrazí
chyba
Je-li Content Manager nainstalován na samostatném počítači a služba správy událostí na počítači
Content Manager je deaktivována, může být v souboru cogserver.log následující chybová zpráva:
DPR-ERR-2014 Zatížení požadavku nelze vyrovnávat, protože v klastru nejsou k dispozici žádné
uzly nebo pro službu nejsou zkonfigurovány žádné uzly: eventManagementService
Chcete-li vyřešit tento problém, proveďte následující:
●

Spusťte IBM® Cognos® Configuration na počítači Content Manager.

●

V podokně Průzkumník přejděte na Prostředí > Služby IBM Cognos.

●

Nastavte vlastnost Služba správy událostí aktivována? na Nepravda.
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Jiné znaky než ASCII v instalačním adresáři způsobí běhové chyby
Pokud na libovolném operačním systému použijete jiné znaky než ASCII v instalačním adresáři pro
IBM® Cognos® BI, způsobí to běhové chyby. Může také dojít k chybám některých funkcí produktu,
jako je provádění sestav.
Chcete-li vyřešit tento problém, nainstalujte IBM Cognos BI ve výchozím adresáři nebo použijte
název adresáře, který obsahuje pouze znaky ASCII Latin-1.

Nelze otevřít krychli MS Cube či PowerCube
Nemůžete otevřít krychli MS Cube či PowerCube, nebo krychli MS Cube otevřít můžete ale dojde
pouze k zobrazení metadat. Pro krychli MS Cube můžete obdržet následující chybovou zprávu:
MO-ERR-0030
"Nelze se připojit ke zdroji dat. Nastavte službu, aby se spustila jako doménový uživatel se správným
povolením."
Chcete-li vyřešit tento problém, zajistěte, aby uživatel spouštějící službu IBM® Cognos® BI měl
přístupová oprávnění ke krychli.
Ke krychlím PowerCube je přístup prostřednictvím mapovaných jednotek nebo názvů cest UNC.

Postup pro krychle MS Cube
1. Přidejte doménový účet uživatele, který spouští službu IBM Cognos, do povolení Jednat jako
část operačního systému:
●

V části Nástroje pro správu vyberte Lokální pravidla zabezpečení.

●

Rozbalte Nastavení zabezpečení, Lokální pravidla a klepněte na Přiřazení uživatelských
práv.

●

Klepněte pravým tlačítkem na pravidla Jednat jako část operačního systému a vyberte
Vlastnosti.

●

Klepněte na Přidat uživatele nebo skupinu a přidejte účet uživatele, který spouští službu
IBM Cognos.

2. Používáte-li metodu ověření pomocí ID uživatele a hesla, přidejte účet uživatele, který spouští
službu IBM Cognos, do domény obsahující Content Manager, Application Tier Components,
webový server IIS a server zdroje dat (Microsoft® SQL Server či Microsoft Analysis Server).
3. Používáte-li pro ověření externí prostor jmen, jako je Active Directory Server, přidejte účet
uživatele, který spouští službu IBM Cognos, do domény obsahující poskytovatele ověření.
Tato doména musí také obsahovat Content Manager, Application Tier Components, webový
server IIS a server zdroje dat (Microsoft SQL Server či Microsoft Analysis Server).
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Další informace o konfiguraci externích prostorů jmen pro ověření viz témata týkající se
poskytovatelů ověření v příručce Installation and Configuration Guide.

Postup pro krychle PowerCube
●

Ověřte, že uživatelský profil IBM Cognos má dostatečná přístupová práva operačního systému
či domény pro otevření souboru PowerCube.

Při spuštění IBM Cognos BI ve Windows 2003 nelze najít stránku
Po instalaci IBM® Cognos® BI na operační systém Microsoft® Windows® 2003 se mohou zobrazit
následující zprávy při pokusu o spuštění IBM Cognos BI:
Stránku nelze najít. Hledaná stránka mohla být odebrána, její název mohl být změněn, nebo je
dočasně nedostupná. Chyba HTTP 404 - Soubor nebo adresář nelze najít.
Tato chyba je způsobena funkcí zabezpečení ve službách IIS (Internet Information Services) systému
Windows 2003. Tato funkce zabezpečení nepovoluje neznámé přípony souboru cgi.
Chcete-li vyřešit tento problém, přidejte novou příponu souboru do IIS pro soubor cognos.cgi. Další
informace viz dokumentace k produktu IIS.

Při otevření portálu po instalaci IBM Cognos BI není stránka zobrazena
Po instalaci a konfiguraci IBM® Cognos® BI se nemůžete připojit k portálu Cognos BI.
To může být způsobeno nesprávnou konfigurací webového serveru. Např. virtuální adresáře nezbytné
pro IBM Cognos BI zřejmě neexistují nebo mohou ukazovat na chybné fyzické složky.
Informace o konfiguraci webového serveru viz příručka Installation and Configuration Guide.

DPR-ERR-2058 Chyby zobrazující se ve webovém přihlížeči při spouštění aplikace
IBM Cognos BI
Po spuštění služeb v IBM® Cognos® Configuration a pokusu o otevření portálu se může zobrazit
zpráva podobná této:
DPR-ERR-2058 Při obsluhování požadavku zjistil dispečer chybu.. Manipulační program XTS
musí být před vyvoláním inicializován.
DPR-ERR-2058 Dispečer nyní nemohl požadavek obsloužit. Dispečer stále provádí inicializaci.
Opakujte operaci nebo kontaktujte správce.
K těmto chybovým zprávám obvykle dochází, když dispečer nemůže komunikovat s Content
Manager. K usnadnění zjištění konkrétní příčiny viz soubor cogserver.log v adresáři
umístění_c10/logs. Nejčastější příčiny jsou uvedeny níže včetně řešení.

Služby IBM Cognos nejsou hotovy s inicializací
Po spuštění služeb v IBM Cognos Configuration a zobrazení spuštěných služeb v nástroji konfigurace
vyčkejte několik minut, až se spustí všechny služby; potom můžete otevřít portál.
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Content Manager není dostupný
V distribuované instalaci ověřte, že Content Manager je nainstalován, zkonfigurován a spuštěn.
Zároveň ověřte, že ostatní počítače IBM Cognos jsou zkonfigurovány se správnými URI Content
Manager.

Úložiště obsahu není dostupné nebo není správně zkonfigurováno
Ověřte, že databáze úložiště obsahu byla vytvořena a že jste ji správně zkonfigurovali v IBM Cognos
Configuration.

Tabulky nejsou vytvořeny v úložišti obsahu
Ověřte, že používáte verzi DB2®, Microsoft® SQL Server, Oracle nebo Sybase, která je podporována
komponentami IBM Cognos.

Přihlašovací pověření pro úložiště obsahu jsou nesprávná
Ověřte, že nedošlo ke změně informací. Např. DB2 načítá informace od správy uživatelů NT. Pokud
bylo změněno heslo pro účet NT, musíte také změnit přihlašovací pověření pro úložiště obsahu
v IBM Cognos Configuration.
Zkontrolujte speciální znaky v přihlašovacím hesle. Občas dojde k tomu, že ovladač JDBC
neakceptuje znaky, které jsou rezervovány pro xml, jako jsou %, !, < a >.

Uživatel nemá příslušná oprávnění
Ověřte, že uživatel má příslušná oprávnění.

Vyčerpání paměti na HP-UX
Používáte-li Tomcat, můžete zjistit, že tento problém se týká konfigurace serveru HP-UX. Zřejmě
překračujete maximální očekávaný počet současně aktivních vláken na proces.
Postup kontroly u problému konfigurace HP-UX
1. V souboru /bin/startup.sh najděte
../tomcat/bin/catalina.sh start "$@"
2. Změňte text na následující:
../tomcat/bin/catalina.sh run "$@"
Příkaz run způsobí, že výstup Tomcat se zobrazí v okně konzoly pro IBM Cognos BI.
3. Zastavte a restartujte IBM Cognos BI pomocí příkazů ./shutdown.sh a ./startup.sh.
Pokud se následující chybové zprávy zobrazí v okně konzoly pro kterýkoli z aplikačních serverů,
tento problém spočívá v konfiguraci HP-UX:
Chyba OutofMemoryException: Nelze vytvořit nové nativní vlákno na HP-UX.
Problém spočívá v tom, že výchozí hodnoty pro HP-UX 11.0 a 11i jsou nastaveny příliš nízko
pro většinu aplikací JavaTM.
Tip: Počet vláken v procesu můžete zkontrolovat pomocí možnosti -eprof dostupné v JDK 1.1.8
a analýzou souboru Java.eprof pomocí HPjmeter a výběrem metriky threads.
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Postup pro zvýšení maximálního počtu vláken na proces
1. Nechte správce systému změnit parametr Kernel tímto způsobem:
●

max_thread_proc = 512

●

nkthread = 1024

2. Zajistěte, aby nastavení ulimit byla unlimited.

Content Manager se nemůže připojit k úložišti obsahu na Oracle
Používáte-li databázi Oracle jako úložiště obsahu, může dojít k vygenerování chyby DPR-ERR-2058
při přihlášení na portál http://název_hostitele/ibmcognos. Všechny tabulky jsou vytvořeny na
databázi.
Můžete také obdržet následující chybové zprávy:
●

CM-CFG-5036 Content Manager se nemohl připojit k úložišti obsahu.

●

ORA-01017: Neplatné uživatelské jméno/heslo; přihlášení odepřeno

Postup nastavení názvu databázového serveru Oracle
1. V okně Průzkumník klepněte na Přístup k datům > Content Manager > Úložiště obsahu.
2. Změňte název databázového serveru Oracle na plně kvalifikovaný název, jako je název_hostitele.
názevpodniku:1534, aby odpovídal názvu v souboru tnsnames.ora.

Report Studio nelze spustit
Report Studio zřejmě nelze spustit v případě, že na počítači používáte software blokující automatická
okna.
Při spuštění aplikace Report Studio dojde k otevření nového okna prohlížeče. Navíc se otevře nové
okno prohlížeče při spuštění sestavy a při zjištění chyby.
Chcete-li vyřešit tento problém, deaktivujte jakýkoli software blokující automatická okna, když
pracujete v aplikaci Report Studio.

DPR-ERR-2022 Chyby zobrazující se ve webovém přihlížeči při spouštění aplikace
IBM Cognos BI
Po spuštění služeb v IBM® Cognos® Configuration a pokusu o otevření portálu se může zobrazit
zpráva podobná této:
DPR-ERR-2022 Nebyla vygenerována žádná odezva. Důvodem může být nesprávná konfigurace,
poškozená instalace nebo skutečnost, že dispečer nedokončil inicializaci.

Otevření portálu příliš brzy
K tomuto problému může dojít, když zkusíte otevřít portál před zinicializováním služeb IBM Cognos.
Chcete-li se tomuto problému vyhnout, po spuštění služeb v IBM Cognos Configuration a zobrazení
spuštěných služeb v nástroji konfigurace vyčkejte několik minut, až se spustí všechny služby; potom
můžete otevřít portál.
Příručka administrace a zabezpečení 703

Kapitola 38: Instalační a konfigurační problémy

Soubor system.xml obsahuje chyby
Soubor system.xml mohl být upraven.
Nahraďte soubor system.xml v adresáři umístění_c10\templates\ps\portal kopií ze zálohy, nebo
použijte editor XML a upravte jej.

Poškozené znaky v některých jazycích během instalace v systému Linux
Při spuštění průvodce instalací v systému Linux® v korejštině, čínštině (zjednodušené či tradiční)
nebo japonštině můžete vidět poškozené znaky v dialogových oknech uživatelského rozhraní nebo
ve zprávách, které se zobrazují během instalace.
Chcete-li se problému s poškozenými znaky v uživatelském rozhraní při instalaci vyhnout, můžete
použít některé z následujících řešení:
●

Zkonfigurujte asijská písma na serveru Linux:
●

Nastavte národní prostředí na utf8.
Například
ko_KR.utf8, ja_JP.utf8, zh_CN.utf8 nebo zh_TW.utf8

●
●

Ověřte, že sada písem asijských jazyků *medium-r*--14* je dostupná na serveru X.

Spusťte bezobslužnou instalaci pomocí výchozího souboru response.ats, který je dodáván spolu
s produktem IBM® Cognos® BI. Informace o nastavení bezobslužné instalace viz příručka
Installation and Configuration Guide.

Nelze stáhnout soubor cognos.xts
Po instalaci IBM® Cognos® BI jste vyzváni ke stažení souboru cognos.xts, když se připojujete
k portálu IBM Cognos BI. Může se zobrazit následující chybová zpráva:
Zvolili jste stažení souboru z tohoto umístění. cognos.xts z názevserveru
K tomuto problému dochází, když nejsou správně nastavena oprávnění na virtuálních adresářích.
Musíte poskytnout oprávnění k provádění virtuálnímu adresáři cgi-bin ve službě Microsoft® Internet
Information Service (IIS).
Chcete-li vyřešit tento problém, znovu vytvořte virtuální adresáře v IIS s oprávněními z následující
tabulky, kde umístění_c10 reprezentuje místo instalace.

Alias

Cesta

Oprávnění

ibmcognos

umístění_c10\webcontent

Čtení

ibmcognos\cgi-bin

umístění_c10\cgi-bin

Čtení Provádění

Výchozím místem instalace je např. C:\Program Files\IBM\Cognos\c10.
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Spouštěcí skript aplikačního serveru neúspěšný
Jsou-li komponenty IBM® Cognos® BI nainstalovány v adresáři s názvem obsahujícím mezery,
můžete mít problémy se spuštěním spouštěcích skriptů aplikačního serveru zavádějících aplikaci
IBM Cognos.
Chcete-li vyřešit tento problém, přeinstalujte do nového adresáře tak, aby nový název neobsahoval
mezery. Není-li toto řešení snadno zpracovatelné spouštěcími skripty, zkuste kolem názvu adresáře
s mezerami přidat uvozovky nebo použít konvenci názvů 8.3 systému DOS.

IBM Cognos BI spuštěný na aplikačním serveru WebLogic na AIX neúspěšný
Instance serveru IBM® Cognos® BI může přejít do stavu FAILED_NOT_RESTARTABLE ve WebLogic
Administration Console na AIX®. Do doménového adresáře IBM Cognos BI jsou zapsány četné
soubory jádra a soubory jádra JavaTM. IBM Cognos BI se ukončí a není přístupný prostřednictvím
portálu.
K tomuto chování dochází pouze tehdy, když je IBM Cognos BI Managed Node spuštěn pomocí
WebLogic Administration Console. Místo toho spusťte IBM Cognos BI Managed Node pomocí
spouštěcích skriptů WebLogic.

Nasazení systému IBM Cognos BI na aplikační server Oracle či IBM WebSphere
neúspěšné
Nasazení systému IBM® Cognos® BI na aplikační server Oracle či IBM WebSphere® může být
neúspěšné s následujícími chybami:
●

Vypršení časového limitu prohlížeče v konzole pro správu

●

HTTP 500 Interní chyba

●

Nasazení neúspěšné: Výjimka báze: java.rmi.RemoteException (Oracle)

●

Návrat na stránku výběru souboru aplikace (IBM WebSphere)

K těmto chybám může dojít, protože soubor aplikace, který se pokoušíte rozmístit, je příliš velký.
Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte následovně:
●

Používáte-li Průvodce sestavením aplikace, zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout statické soubory
ze složky Webcontent, když zvolíte aplikaci k sestavení.
Tím dojde ke snížení velikosti souboru aplikace. Je-li vyžadován statický obsah, můžete jej po
úspěšném nasazení aplikace IBM Cognos BI na aplikačním serveru ručně zkopírovat do umístění
nasazené aplikace.

●

Pokud rozmisťujete soubor aplikace ručně na aplikační server Oracle, zadejte následující příkaz:
dcmctl deployapplication -f cesta_a_název_souboru_ear -a název_aplikace -co
název_instance_OC4J
Tento příkaz není podporován pro Oracle Release 3.

Další informace o nasazení systému IBM Cognos BI na aplikační server viz příručka Installation
and Configuration Guide.
Příručka administrace a zabezpečení 705

Kapitola 38: Instalační a konfigurační problémy

Chyba Nelze deserializovat atribut kontextu při rozmisťování souboru p2pd.war
na WebLogic
Při rozmístění souboru p2pd.war na WebLogic se může zobrazit následující chyba:
Chyba [context]Nelze deserializovat atribut kontextu
java.io.NotSerializableException: com.cognos.logserver.LogService
Tato chyba neovlivňuje rozmístění souboru p2pd.war.
Chcete-li se tomuto problému vyhnout, přidejte alespoň jednu jazykovou předvolbu v prohlížeči
Internet Explorer.

Po upgradu IBM Cognos BI se na aplikačním serveru WebLogic zobrazí chyba
Používáte WebLogic a upgradujete IBM® Cognos® BI ze starší verze. Po rozmístění souboru p2pd.war
pro novou instalaci se může zobrazit následující nebo jí podobná zpráva:
<BEA-101215> <Chybně vytvořený požadavek "null". Analýza požadavku neúspěšná, Kód: -10>
K tomu může dojít, když odeberete nasazení IBM Cognos BI ze serveru WebLogic a některé soubory
z dřívější verze nejsou odebrány ze systému.
Chcete-li vyřešit tento problém, použijte nástroje k administraci aplikačního serveru a ověřte, že
nasazení IBM Cognos BI bylo odebráno. Informace o odebrání rozmístění aplikací viz dokumentace
aplikačního serveru.
Pokud při procesu odebrání nasazení nedojde k odebrání adresáře, kam byl IBM Cognos BI původně
nasazen, tento adresář odstraňte. Odstraňte také všechny soubory .jar systému IBM Cognos BI,
které jsou uloženy v mezipaměti prostředí aplikačního serveru.
Po odebrání všech souborů z předchozí instalace můžete znovu nasadit IBM Cognos BI.

Čínské, japonské či korejské znaky jsou po upgradu odlišné
Používáte-li čínské, japonské či korejské znaky, můžete po upgradu z produktu ReportNet® na
IBM® Cognos® BI zaznamenat rozdíly v zobrazení některých znaků.
Příklady
●

Spustíte stávající sestavu. Když srovnáte výstup stejné sestavy v produktu ReportNet, zjistíte,
že některé znaky jsou odlišné.

●

Provedete hledání, jenž jste prováděli v produktu ReportNet, a dostanete jiné výsledky.

K těmto rozdílům došlo, protože převodní tabulky používané pro čínštinu, japonštinu a korejštinu
byly upraveny, aby odpovídaly globálním normám. Pokud specifikace sestavy nebo filtry hledání
obsahují výrazy používající konstantní hodnoty, může dojít k ovlivnění výsledků.
Chcete-li používat stejné převodní tabulky, jež jste používali v produktu ReportNet, spusťte tento
skript v adresáři umístění_c10/bin:
●

V systému UNIX® zadejte
conv_compat.sh
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●

V systému Linux® zadejte
conv_compat.sh

●

V operačním systému Microsoft® Windows® zadejte
conv_compat.cdm

Znaky s diakritikou nebo dvoubajtové se nemusí zobrazit správně při instalaci
IBM Cognos BI v systému Linux
Používáte-li issetup v národním prostředí UTF-8, znaky s diakritikou či dvoubajtové se nemusí
zobrazit správně.
Chcete-li vyřešit tento problém při instalaci v němčině či francouzštině, použijte jiné národní prostředí
než UTF-8 a pak spusťte issetup k instalaci IBM® Cognos® BI.
Chcete-li vyřešit tento problém při instalaci v japonštině, změňte nastavení kódování konzoly X
Terminal na Shift-JIS a pak nainstalujte IBM Cognos BI pomocí bezobslužné instalace. Další
informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

V prostředích s vysokou uživatelskou zátěží se zobrazují chyby RSV-SRV-0066
Byla vrácena chyba protokolu SOAP nebo RQP-DEF-0114 Uživatel zrušil požadavek
Tyto chyby mohou být v souboru cogserver.log systému IBM® Cognos® v případě vysoké uživatelské
zátěže (více než 165 uživatelů) a trvalého spuštění aktivních sestav v distribuované instalaci.
Chcete-li vyřešit tento problém, zvyšte hodnotu parametru async_wait_timeout_ms v souboru
webapps/p2pd/WEB-INF/services/reportservice.xml. Další informace viz příručka IBM Cognos BI
Installation and Configuration Guide.
Zvyšte také nastavení Časový limit fronty na 360.

Problémy konfigurace IBM Cognos Business Intelligence
Po instalaci komponent IBM® Cognos® BI může dojít k problémům, když uložíte změny v IBM
Cognos Configuration.
Je třeba zajistit
●

konfiguraci a spuštění služeb na počítači, kde je umístěn Content Manager, před konfigurací
ostatních komponent

●

restart služby IBM Cognos po provedení jakýchkoli změn konfigurace

Vrácené hodnoty konfiguračního nástroje cogconfig.sh neodpovídají konvencím
vrácených hodnot UNIX
Na platformách UNIX® příkaz konfiguračního nástroje cogconfig.sh vrací 0 pro neúspěšné provedení
a 1 pro úspěšné provedení. Tyto vrácené hodnoty neodpovídají konvencím vrácených hodnot UNIX,
kde vrácená hodnota 0 znamená úspěšné provedení a nenulová vrácená hodnota znamená chybu.
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Toto chování neodpovídající konvencím bude opraveno v budoucí verzi. Před využitím nového
chování bude zřejmě nutné provést příslušné změny v zákaznických aplikacích a skriptech.

Spuštění skriptů k čištění databáze a indexu
V některých případech odstraňování problémů může být doporučeno začít s novými konfiguračními
daty.
K odstranění všech tabulek v kterékoli z následujících databází, které používají komponenty IBM®
Cognos® BI, můžete spustit skripty SQL:
●

úložiště obsahu pro data, jež IBM Cognos BI potřebuje k provozu

●

databáze doručení pro oznámení sestav

●

úložiště metrik pro obsah programových balíků metrik a předvolby uživatelů Metric Studio

●

databáze pro službu lidské úlohy a anotační službu

Spuštěním skriptů SQL můžete odstranit všechny tabulky a indexy v následující databázi:
●

databáze protokolů pro zprávy protokolu

Když odstraníte tabulku, dojde k trvalému odstranění strukturální definice a dat z databáze. U
úložiště metrik může také dojít k odstranění objektů databáze.
Při odstranění indexů z databáze protokolů budou tyto indexy z databáze odstraněny trvale.
Při restartu služby IBM Cognos dojde k automatickému vytvoření nové sady požadovaných tabulek
a indexů databáze v umístění, které je určeno konfiguračním nastavením.

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos v každém počítači, kde je umístěn Content Manager.
2. Přejděte do příslušného adresáře:
●

Chcete-li odstranit tabulky a indexy z databáze protokolů, přejděte do umístění_c10\
configuration\schemas\logging.

●

Chcete-li odstranit tabulky z úložiště obsahu, přejděte do umístění_c10\configuration\
schemas\content.

●

Chcete-li odstranit tabulky z databáze oznámení, přejděte do umístění_c10\configuration\
schemas\delivery.

●

Chcete-li odstranit tabulky z úložiště metrik, přejděte do umístění_c10\configuration\
schemas\cmm.

●

Chcete-li odstranit tabulky z databáze lidských úloh a anotací, přejděte do umístění_c10\
configuration\schemas\hts.

3. Přejděte do příslušného adresáře databáze.
4. V závislosti na databázi a jejím typu spusťte jeden z následujících skriptů v příslušném nástroji
databáze k odstranění tabulek.
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Následující tabulka uvádí názvy skriptů pro databázi úložiště obsahu.

Typ databáze

Název skriptu

DB2®

dbClean_db2.sql

DB2 na z/OS®

dbClean_db2zOS.sql

Derby

dbClean_derby.sql

Informix®

dbClean_informix.sql

Microsoft® SQL Server

dbClean_mssqlserver.sql

Oracle

dbClean_oracle.sql

Sybase

dbClean_sybase.sql

Následující tabulka uvádí názvy skriptů pro databázi oznámení.

Typ databáze

Název skriptu

DB2

NC_DROP_DB2.sql

DB2 na z/OS

NC_DROP_DB2.sql

Derby

NC_DROP_Derby.sql

Informix

NC_DROP_IFX.sql

Microsoft SQL Server

NC_DROP_MS.sql

Oracle

NC_DROP_ORA.sql

Sybase

NC_DROP_SYBASE.sql

Následující tabulka obsahuje názvy skriptů určených k vyčištění tabulek a indexů databáze
protokolů.
U databáze Informix je třeba upravit skript pro čištění indexů v případě, že hostujete více než
jednu databázi kontrolního protokolování v instanci Informix a současně je používáte. Viz
krok 5.
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Typ databáze

Název skriptu

DB2

LS_dbClean_db2.sql
LS_dbCleanIndexes_db2.sql

DB2 na z/OS

LS_dbClean_db2zOS.sql
LS_dbCleanIndexes_db2zOS.sql

Derby

LS_dbClean_derby.sql
LS_dbCleanIndexes_derby.sql

Informix

LS_dbClean_informix.sql
LS_dbCleanIndexes_informix.sql

Microsoft SQL Server

LS_dbClean_mssql.sql
LS_dbCleanIndexes_mssql.sql

Oracle

LS_dbClean_oracle.sql
LS_dbCleanIndexes_oracle.sql

Sybase

LS_dbClean_sybase.sql
LS_dbCleanIndexes_sybase.sql

Následující tabulka uvádí názvy skriptů pro databázi úložiště metrik.

Typ databáze Název skriptu
DB2

cmm_uninstall dbalias jménouživatele heslo
Určete dbalias pouze v případě, je-li již databáze se stejným názvem
katalogována.

Microsoft SQL cmm_uninstall název_úložiště_metrik název_databáze uživatelské_jméno_
správce heslo
Oracle

cmm_uninstallnázev_databáze uživatelské_jméno_databáze heslo
Nahraďte název_databáze názvem v souboru tnsnames.ora, který odkazuje
na SID databáze pro Metric Studio

Následující tabulka uvádí názvy skriptů pro databázi lidských úloh a anotací.
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Typ databáze

Název skriptu

všechny typy

humanTaskService-dropScript.sql

5. Pokud hostujete více než jednu databázi kontrolního protokolování v instanci Informix, proveďte
následující postup:
●

Přejděte do umístění_c10\configuration\schemas\logging\informix a otevřete soubor LS_
dbCleanIndexes_informix.sql v textovém editoru.

●

Nahraďte každou instanci IPFSCRIPTIDX hodnotou, kterou jste uvedli při vytvoření
vlastnosti IPFSCRIPTIDX v IBM Cognos Configuration. Další informace naleznete v tématu
o určení úložiště zpráv protokolu v příručce Installation and Configuration Guide.

●

Uložte a zavřete soubor.

6. Spusťte službu IBM Cognos.

Chyba při pokusu o zašifrování informací při ukládání konfigurace
Když uložíte konfiguraci pomocí konfiguračního nástroje, může dojít k zobrazení chybové zprávy,
že šifrovací informace nelze zašifrovat. Došlo k chybě při vyžádání certifikátu od certifikační autority.
Šifrovací informace nelze zašifrovat. Chcete uložit konfiguraci jako prostý text?
Před možným zašifrováním nastavení konfigurace musí být zkonfigurován a spuštěn počítač, kde
je nainstalován Content Manager. V systému UNIX® ověřte, že jste zkopírovali příslušné soubory
.jar do místa instalace prostředí JavaTM Runtime Environment. Kromě toho ověřte, že prostředí
Java je správně zkonfigurováno, identifikátory URI jsou správné, a pro všechny počítače Content
Manager je zkonfigurováno stejné heslo certifikační autority.
V systému Linux® ověřte, že jste zkopírovali příslušné soubory .jar do místa instalace prostředí Java
Runtime Environment.
Navíc se může zobrazit chybová zpráva podobná následující:
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/net/ServerSocketFactory.
Chyba šifrování obvykle znamená, že prostředí Java není správně zkonfigurováno. Ověřte, že
proměnná prostředí JAVA_HOME je správně nastavena a že jsou nainstalováni příslušní
poskytovatelé zabezpečení, jako je JSSE pro JRE 1.5.

Postup kontroly konfigurace
1. Na počítači Content Manager spusťte IBM® Cognos® Configuration.
2. V okně Průzkumník klepněte na Prostředí.
3. V okně Vlastnosti ověřte tyto vlastnosti:
●

V části Nastavení brány > Identifikátor URI brány

●

V části Nastavení dispečerů > URI externího dispečeru a URI interního dispečeru
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●

V části Ostatní nastavení URI > URI dispečeru pro externí aplikace a URI produktu Content
Manager

4. V okně Průzkumník klepněte na Zabezpečení > Šifrování > Cognos.
5. V okně Vlastnosti v části Nastavení certifikační autority klepněte na hodnotu pro Heslo.
Ověřte, že stejné heslo je používáno na všech počítačích Content Manager.
6. Uložte konfiguraci a restartujte IBM Cognos BI.

Problémy s generováním šifrovacích klíčů v IBM Cognos Configuration
Když odinstalujete IBM® Cognos® BI, nejsou odstraněny některé dočasné složky. Reinstalace
produktu do stejného umístění bez předchozího odstranění dočasných složek může způsobit problémy
při pokusu o vygenerování šifrovacích klíčů v IBM Cognos Configuration.
Chcete-li vyřešit tento problém, odinstalujte IBM Cognos BI, odstraňte složku umístění_c10/temp/cam
a nainstalujte IBM Cognos BI znovu.

CAM-CRP-1315 Chyba při ukládání konfigurace
Když uložíte konfiguraci, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
CAM-CRP-1315 Aktuální konfigurace odkazuje na doménu důvěryhodnosti, která se liší od původně
nakonfigurované.
K této chybě dochází pro provedené změně u domény důvěryhodnosti daného prostředí. Doména
důvěryhodnosti je spravována certifikační autoritou přidruženou k úložišti obsahu. K této chybě
může dojít v případě, že bylo odstraněno původně používané úložiště obsahu, nebo když došlo
k úpravě konfigurace pro použití Content Manager přidruženého k jinému úložišti obsahu poté,
co jste uložili původní konfiguraci.
Chcete-li vyřešit tento problém, změňte konfiguraci pro použití původního úložiště obsahu nebo
znovu vygenerujte šifrovací klíče.

Postup znovuvygenerování šifrovacích klíčů
1. Na počítači Content Manager zazálohujte stávající šifrovací klíče uložením následujících adresářů
do jiného umístění, které je bezpečné:
●

umístění_c10/configuration/csk

●

umístění_c10/configuration/encryptkeypair

●

umístění_c10/configuration/signkeypair

2. Odstraňte adresáře csk, encryptkeypair a signkeypair.
3. V IBM® Cognos® Configuration uložte konfiguraci a restartujte služby.
4. Kroky 1 až 3 zopakujte na všech počítačích, kde jsou nainstalovány komponenty IBM Cognos
BI.
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CAM-CRP-0221 Chyba při přihlášení k portálu
Po instalaci IBM® Cognos® BI na operační systém Microsoft® Windows® (32bitový či 64bitový
systém) a konfiguraci serveru IBM HTTP Server jako brány je výsledkem pokusů o přihlášení k
portálu IBM Cognos BI chybová zpráva, která obsahuje následující text:
CAM-CRP-0221 Nelze načíst poskytovatelskou 'CAM_Crypto_TOpenSSL.dll' určenou v
konfiguračním souboru.
K této chybě dochází, když jsou načteny nekompatibilní verze knihoven OpenSSL. Chcete-li vyřešit
tento problém, načtěte knihovny OpenSSL, které jsou dodány v systému IBM Cognos BI.

Postup
1. Na počítači brány přejděte do adresáře umístění_IBM_HTTP\conf a otevřete soubor httpd.conf
v textovém editoru.
2. Přidat do soubory následující řádky:
LoadFile "c10_location/cgi-bin/ssleay32.dll"
LoadFile "c10_location/cgi-bin/libeay32.dll"

kde c10_location je cesta k instalačnímu adresáři IBM Cognos BI.

Ruční změna názvu instalačního adresáře ovlivní instalace spuštěné na aplikačním
serveru
Nainstalovali jste IBM® Cognos® BI pomocí průvodce instalací a později přejmenovali instalační
adresář nebo ručně zkopírovali obsah do jiného adresáře. Když zkoušíte spustit IBM Cognos BI
v rámci aplikačního serveru, může dojít k některému z těchto problémů:
●

IBM Cognos BI se nespustí.

●

Adresáře protokolů jsou prázdné.

●

Protokoly obsahují chybu propojení nebo chybu nevyřešeného odkazu.

Když ručně změníte instalační adresář, informace v kořenovém adresáři IBM Cognos BI se stanou
neplatnými. Chcete-li vyřešit tento problém, musíte aktualizovat kořenový adresář IBM Cognos BI
před vytvořením souboru aplikace IBM Cognos BI pro nasazení na aplikační server, nebo musíte
přeinstalovat IBM Cognos BI do původního umístění. Pokud přeinstalujete IBM Cognos BI,
postupujte podle procesu upgradu.

Postup
1. V novém či přejmenovaném instalačním adresáři otevřete umístění_c10/webapps/p2pd/WEBINF/classes/cogroot.link v textovém editoru.
2. Nahraďte cestu novým umístěním instalačního adresáře a soubor uložte.
3. K sestavení souboru aplikace pro rozmístění na aplikační server v IBM Cognos Configuration
v nabídce Akce vyberte Sestavit soubory aplikace.
4. Pokud jste sestavili a rozmístili soubor aplikace na aplikační server před aktualizací souboru
cogroot.link, odeberte rozmístění.
Příručka administrace a zabezpečení 713

Kapitola 38: Instalační a konfigurační problémy
5. Rozmístěte nový soubor aplikace na aplikační server.
Další informace o konfiguraci systému IBM Cognos BI pro jiný aplikační server viz příručka
Installation and Configuration Guide.

Konfigurační data jsou zamknuta jinou instancí IBM Cognos Configuration
Můžete obdržet chybovou zprávu, že konfigurační data jsou zamknuta jinou instancí IBM® Cognos®
Configuration.
Když spustíte IBM Cognos Configuration, kontroluje, zda soubor cogstartup.lock existuje ve složce
umístění_c10/configuration. Soubor může existovat, pokud se předchozí instance neukončila správně
nebo je-li spuštěna jiná instance IBM Cognos Configuration.
Je-li spuštěna jiná instance IBM Cognos Configuration, měli byste tuto instanci ukončit. Jinak
mohou být výsledkem jakýchkoli změn v lokální konfiguraci chyby.
Není-li spuštěna žádná jiná instance IBM Cognos Configuration, odstraňte soubor cogstartup.lock
ve složce umístění_c10/configuration.
Je-li služba IBM Cognos zastavena, klepněte na Start.

Při použití navigace pouze pomocí klávesnice v IBM Cognos Configuration nelze
ukončit sekvenci Tab
Používáte-li klávesu Tab pro navigaci v IBM® Cognos® Configuration, můžete se dostat do problémů
s ukončením sekvence tabulátorů. Např. v okně Vlastnosti můžete stisknutím klávesy Tab přecházet
z jedné vlastnosti na druhou.
Nicméně protože IBM Cognos Configuration je aplikací JavaTM, když chcete zavřít okno Vlastnosti,
musíte stisknout Ctrl+Tab.

Nelze uložit konfiguraci
Někdy zřejmě nebudete moci uložit konfiguraci, protože chybí nějaký prostředek. Např. odstraníte
prostředek, jako je prostor jmen Cognos, poskytovatel šifrování nebo úložiště obsahu. Můžete
nahradit výchozí typ databáze pro úložiště obsahu pomocí Oracle, DB2® nebo Sybase. Prostor jmen
Cognos však nahradit nelze. Můžete jej znovu vytvořit, ale pak musíte znovu vytvořit skupiny a
role Cognos.

Postup znovuvytvoření prostoru jmen Cognos
1. Spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník v části Zabezpečení klepněte pravým tlačítkem na Ověření pak na Nový
prostředek > Prostor jmen.
3. V poli Název zadejte název prostředku.
4. V poli Typ klepněte na Cognos a pak na OK.
Prostor jmen Cognos se zobrazí v okně Průzkumník.
5. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.
714 IBM Cognos Administration

Kapitola 38: Instalační a konfigurační problémy

Chyba Java při spuštění IBM Cognos Configuration
Při spuštění IBM® Cognos® Configuration můžete obdržet chybovou zprávu, že došlo ke změně
JRE (JavaTM Runtime Environment ) a že aktuální šifrovací informace nejsou kompatibilní s novým
prostředím JRE. Pak můžete být vyzváni k znovuvygenerování šifrovacích informací pro nové
prostředí JRE nebo ukončením přepnout zpět do předchozího JRE.
Tato chyba může mít jednu z následujících příčin:
●

Konfigurační data byla zašifrována pomocí jiného prostředí JRE než je to, které komponenty
IBM Cognos BI aktuálně používají.

●

Šifrovací informace mohou být poškozeny.

Klepnutím na Regenerovat v dialogovém okně chyby dojde k zastavení služby IBM Cognos a
znovuvygenerování šifrovacích informací.
Klepnete-li na Ukončit v dialogovém okně chyby, musíte nastavit proměnnou prostředí
JAVA_HOME, aby ukazovala na JRE, jež jste použili k uložení konfigurace.
Chcete-li, aby komponenty IBM Cognos BI v operačním systému Microsoft® Windows® používaly
JRE, které je standardně nainstalováno, zrušte nastavení JAVA_HOME nebo nastavte JAVA_HOME
na umístění_c10/bin/jre.
Poznámka: Chcete-li změnit jedno JRE na druhé, viz téma o změně verze JVM, kterou používají
komponenty IBM Cognos BI. Další informace viz příručka Installation and Configuration Guide.

Chyba šifrování při spuštění IBM Cognos Configuration
Když spustíte aplikaci IBM® Cognos® Configuration, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Šifrovací informace mohly být poškozeny, nebo je neplatný soubor cogstartup.xml. Možná bude
nutné tento soubor opravit nebo odebrat z disku. Další informace viz příručka Installation and
Configuration Guide.
K této chybě dochází, když komponenty IBM Cognos BI zjistí chybu v souboru cogstartup.xml.
Příčinou může být ruční úprava souboru cogstartup.xml a existence chyby ve změněném textu.
Chcete-li vyřešit tento problém, nahraďte soubor cogstartup.xml jeho kopií z umístění zálohy.

Aktuální nastavení konfigurace nejsou aplikována na počítač
V IBM® Cognos® Configuration změníte hodnoty výchozích vlastností nebo přidáte prostředek do
instalace. Po uložení aktuální konfigurace se tyto změny neprojeví nebo nelze používat prostředek
v běhovém prostředí.
Chcete-li aplikovat nová nastavení na počítač, musíte restartovat službu IBM Cognos.

Postup restartu služby IBM Cognos
1. Spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V nabídce Akce klepněte na příslušný příkaz:
●

Je-li služba IBM Cognos aktuálně spuštěna, klepněte na Restartovat.
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Tato akce restartuje spuštěné služby a spustí všechny nainstalované služby, které nejsou
spuštěny. Chcete-li restartovat určitou službu, zvolte uzel služby v okně Průzkumník a pak
klepněte na Restartovat v nabídce Akce.
●

Je-li služba IBM Cognos zastavena, klepněte na Start.
Tato činnost spustí všechny nainstalované služby, které právě neběží. Chcete-li spustit
určitou službu, zvolte uzel služby v okně Průzkumník a klepněte na Start v nabídce Akce.

CM-CFG-029 Chyba při pokusu o uložení konfigurace určující úložiště obsahu
Microsoft SQL Server
V IBM® Cognos® Configuration zkusíte uložit konfiguraci a v souboru cogserver.log je následující
chybová zpráva:
CM-CFG-029 Content Manager nemůže určit, zda je úložiště obsahu zinicializováno.
Oprávnění EXECUTE je odepřeno na objektu "sp_tables", databáze "master", vlastník "dbo'.
To znamená, že nemáte příslušná oprávnění k inicializaci úložiště obsahu nebo k vytvoření tabulky
v databázi.
Řešením je zajistit, aby uživatel úložiště obsahu měl oprávnění k použití uložené procedury sp_tables
v databázi master.

Chyba nenalezení DB2 pro Linux na System z
Nainstalovali jste IBM® Cognos® BI a po spuštění skriptu C8DB2.sh se zobrazí chyba s textem, že
DB2® nelze najít, nebo je zapsána do protokolovacích souborů:
Tento problém lze vyřešit následujícím postupem:
1. Vytvořte profil, jehož zdrojem je sqllib/db2profile z uživatelského domovského adresáře pro
uživatele, kterého zadáte při spuštění skriptu.
Ukázkový .profile by mohl obsahovat něco podobného tomuto:
if [ -f /home/db2user/sqllib/db2profile ]; then
./home/db2user/sqllib/db2profile
fi

2. Spusťte skript C8DB2.sh znovu.

DPR-ERR-2079 Při konfiguraci Content Manager pro přepnutí
Zkonfigurovali jste více počítačů jako pohotovostní počítače k zajištění přepnutí pro Content
Manager. Nicméně uživateli se zobrazí následující chybová zpráva:
DPR-ERR-2079 Zamítnutí zabezpečením firewallu. Váš požadavek byl zamítnut zabezpečením
firewallu
K této chybě může dojít v případě, že jste nezkonfigurovali všechny pohotovostní počítače jako
platné hostitele pro IBM® Cognos® Application Firewall.

716 IBM Cognos Administration

Kapitola 38: Instalační a konfigurační problémy
Chcete-li vyřešit tento problém, spusťte IBM Cognos Configuration na každém distribuovaném
počítači a zadejte názvy všech počítačů, které konfigurujete pro přepnutí.

Postup
1. V podokně Průzkumník klepněte na Zabezpečení > IBM Cognos Application Firewall.
2. V pravém podokně klepněte na sloupec Hodnota vedle Platné domény nebo hostitelé.
3. Klepněte na tlačítko Upravit.
4. Zadejte názvy všech počítačů, které konfigurujete pro přepnutí.
5. Uložte a spusťte konfiguraci.

Import velkého úložiště obsahu v systému Solaris pomocí JRE 1.5 neúspěšný
Pokud exportujete úložiště obsahu, které je při exportu větší než 2 GB, a pak jej zkusíte naimportovat
v systému Solaris pomocí JRE 1.5, import nebude úspěšný a zobrazí chybovou zprávu "CM-SYS5001 Došlo k interní chybě Content Manager."
To je způsobeno chybou JRE 1.5 v systému Solaris. Použijte verzi JRE 1.4.2.

Import velkého nasazení ve Windows způsobí pád Java Virtual Machine
JavaTM Virtual Machine v operačním systému Microsoft® Windows® může spadnout za následujících
okolností.
1. Nastavení maxima paměti Java je střední (1152 MB) nebo vyšší.
2. Importujete velký archiv z předchozí verze systému IBM Cognos BI.
3. Archiv obsahuje velké modely, které vyžadují upgrade.
Chcete-li vyřešit tento problém, upravte nastavení maxima paměti Java na menší (768 MB).

Uživatelé jsou vyzváni k zadání pověření pro Active Directory
Mechanismus jediného přihlášení nefunguje při následující konfiguraci IBM® Cognos® BI:
●

Microsoft® Internet Explorer je spuštěn na počítači s operačním systémem Microsoft® Windows®
NT®.

●

Prostor jmen ověření je zkonfigurován s poskytovatelem Active Directory.

●

Microsoft Internet Explorer na serveru Windows 2000 či Windows 2003 je zkonfigurován pro
integrované ověření Windows.

V důsledku toho jsou uživatelé vyzváni k zadání pověření pro Active Directory.
K tomuto problému dochází, protože poskytovatel Active Directory pro IBM Cognos BI používá
protokol ADSI a delegování Kerberos pro ověření v prostředí jediného přihlášení. Je-li Microsoft
Internet Explorer spuštěn v systému Windows NT, nemůže provést ověření na serveru IIS pomocí
delegování Kerberos.
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Je-li systém zkonfigurován pro integrované ověření Windows a chcete, aby jediné přihlášení fungovalo
s IIS, musíte
●

zkonfigurovat IBM Cognos BI pro komunikaci se serverem Active Directory pomocí
poskytovatele LDAP.

●

zkonfigurovat vlastnost mapování externí identity, aby načetla proměnnou prostředí
REMOTE_USER.

Nenalezeno písmo v systému UNIX při spuštění IBM Cognos Configuration
Když spustíte aplikaci IBM® Cognos® Configuration, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Písmo uvedené ve font.properties nenalezeno...
Jde o běžný problém v systému UNIX®. To znamená, že JVM (JavaTM Virtual Machine) se pokouší
použít jedno či více písem, jež nejsou nainstalována na počítači. Nicméně JVM byl měl použít
předvolbu systému a mělo by dojít k normálnímu spuštění a běhu IBM Cognos Configuration.
Chcete-li se těmto chybám vyhnout, přidejte chybějící písma do prostředí Java Runtime Environment
úpravou souborů font.properties. Spolu se sadou Java Software Development Kit je nainstalováno
několik souborů font.properties s informacemi o standardním prostředí písem. Tyto soubory se
nacházejí v adresáři umístění_JRE/lib.
Další informace viz dokumentace k produktu Java.

ESSBASEPATH nelze detekovat
U platforem Windows® a UNIX® používá software Oracle Essbase proměnnou prostředí
ESSBASEPATH pro umístění klientského softwaru Essbase 11. Instalátor systému Oracle Hyperion
Enterprise Performance Management (EPM) vytvoří ESSBASEPATH jako uživatelskou proměnnou
prostředí.
Je-li služba IBM Cognos zkonfigurována ke spuštění či přihlášení jako systémový účet, musíte v
případě neexistence ručně přidat ESSBASEPATH jako systémovou proměnnou prostředí. Když
software IBM Cognos nemůže najít proměnnou prostředí ESSBASEPATH, dojde k této chybě:
DB2-ERR-0044 Proměnnou "ESSBASEPATH" prostředí Essbase nelze detekovat. Zkontrolujte,
zda je nainstalován klient Essbase.
K vyřešení tohoto problému proveďte jednu z následujících akcí a pak restartujte službu IBM
Cognos:
●

Poklepejte na službu IBM Cognos a na kartě Přihlásit určete uživatelský účet, který má přístup
k ESSBASEPATH.

●

Přidejte ESSBASEPATH jako systémovou proměnnou prostředí.

Poznámka: provádíte-li upgrade na software Essbase 11 ze softwaru Essbase 9, musíte nainstalovat
příslušný klient a úpravou souboru qfs_config.xml změnit název knihovny.

Postup
1. V adresáři umístění_c10/configuration otevřete soubor s názvem qfs_config.xml.
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2. Přejděte na řádek s kódem <provider name="DB2OlapODP" libraryName="essodp93"
connectionCode="DO"/> a změňte název knihovny z essodp93 na essodp111.

3. Uložte změny.

Dotaz se při použití serveru Oracle Essbase Server nezdařil
Spustíte dotaz pro načtení metadat nebo dat ze serveru Oracle Essbase a zobrazí se zpráva podobná
některé z následujících:
●

Brána IBM Cognos se nemůže připojit k serveru IBM Cognos BI. Buď je server nedostupný,
nebo není konfigurace brány správná.

●

DB2-ERR-0005 Během přihlašování došlo k neznámé chybě. Kód chyby databáze: 1,042,006.

●

XQE-DS-0006 Ke zdroji dat se nelze přihlásit.

Příčinou těchto chyb systému IBM® Cognos® může být to, že systém Windows® nemá k dispozici
dostatek dostupných soketů nebo portů. Nedostatečný počet portů může způsobit chybu při načítání
dat z Essbase z důvodu chyb v síťové komunikaci.
Tento problém lze vyřešit zvýšením počtu soketů nebo portů systému Windows, které jsou dostupné
pro použití v programu, přidáním dvou položek v Editoru registru od společnosti Microsoft®.
Důležité: Editor registru používáte na vlastní riziko. Nesprávné použití může způsobit problémy,
které vyžadují přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit možnost
vyřešení problémů, jejichž příčinou je nesprávné používání Editoru registru.

Postup
1. V nabídce Start systému Windows spusťte aplikaci regedit.
2. V adresáři HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
vytvořte novou hodnotu DWORD s názvem MaxUserPort.
3. Nastavením vlastností pro MaxUserPort použijete hodnotu 65534 a základ Desetinné hodnoty.
Rozsah této hodnoty je 30000 až 65534.
4. Do stejného adresáře přidejte další hodnotu DWORD s názvem TcpTimedWaitDelay.
5. Nastavením vlastností pro TcpTimedWaitDelay použijete hodnotu 50 a základ Desetinné
hodnoty.
Rozsah hodnoty je 30 až 300 sekund s výchozí hodnotou 240 sekund (4 minuty).
6. Po zavření aplikace regedit restartujte server Microsoft CRM nebo počítač.
Chcete-li získat další informace, navštivte web technet2.microsoft.com a vyhledejte výrazy
MaxUserPort a TcpTimedWaitDelay.

V prostoru jmen Active Directory chybí členství ve skupině
Je-li prostor jmen Active Directory zkonfigurován pro stejnou strukturu a uživatel je ověřen pomocí
pověření, bude chybět členství ve skupině.
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Identita procesu IBM® Cognos® BI při spuštění jako lokální účet systému nebo doménový uživatel
musí mít jedno z těchto oprávnění:
●

vystupovat jako klient po ověření

●

jednat jako součást operačního systému

Pokud toto oprávnění chybí, pro ověřeného uživatele neexistuje žádné členství ve skupině.
Chcete-li vyřešit tento problém, proveďte následující postup:

Postup
1. V nabídce Start klepněte na Nastavení, Ovládací panely.
2. Klepněte na Nástroje pro správu a poklepejte na Lokální pravidla zabezpečení.
3. Ve stromu konzoly klepněte na Nastavení zabezpečení, Lokální pravidla.
4. Klepněte na Přiřazení uživatelských práv.
5. Přidejte identitu procesu IBM Cognos BI do jednoho z následujících pravidel:
●

Vystupovat jako klient po ověření
Předvolba je Správci, Služba.
Další informace viz článek knihovny fe1fb475-4bc8-484b-9828-a096262b54ca1033.mspx
na webových stránkách Microsoft®.

●

Jednat jako součást operačního systému
Předvolba je Lokální systém.
Další informace viz článek knihovny ec4fd2bf-8f91-4122-8968-2213f96a95dc1033.mspx
na webových stránkách Microsoft.

Obě tato oprávnění poskytují účtu schopnost jednat jako jiný uživatel.
Oprávnění Vystupovat jako klient po ověření je podobné oprávnění Jednat jako součást
operačního systému kromě toho, že procesu dovolí vystupovat jako klient až po ověření, kdežto
oprávnění Jednat jako součást operačního systému procesu dovolí vystupovat jako klient také
před ověřením.
Další informace viz článek knihovny tkerbdel.mspx na webových stránkách Microsoft.

Chyby zobrazené při rozmisťování na aplikační server Oracle 10G
Nasazujete IBM® Cognos® BI na aplikační server Oracle 10G a obdržíte následující chybové zprávy:
CMM-APP-3254 Úložiště metrik se nepodařilo inicializovat. DIS-ERR-3115 Provedení úlohy
neúspěšné.
MDS-RUN-3213 Nelze vyhledat utilitu pro hromadné načtení databáze. Nainstalujte odpovídající
nástroj databáze pro tuto platformu ('bcp' pro SQL Server, 'sqlldr' pro Oracle)
K tomu dochází, protože utility pro hromadné načtení (SQL Loader v systému Oracle) nejsou
zahrnuty v souboru rozmístění vytvořeném pomocí IBM Cognos Configuration.
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Chcete-li vyřešit tuto chybu, musíte k instalaci chybějících komponent použít klientský software
Oracle na počítači, kde jste nainstalovali aplikační server Oracle 10G. Ověřte, že jste nainstalovali
SQL Loader.

Chyba nenalezení stránky při spuštění sestav pomocí IBM Cognos pro Microsoft
Office
V dokumentu Microsoft® Office zkonfigurovaném pro IBM® Cognos® pro Microsoft Office použijete
Spustit sestavu, ale obdržíte chybovou zprávu "Stránku nelze najít".
K tomu může dojít, pokud dispečer a brána IBM Cognos BI používají "localhost" jako hodnoty
serverového názvu na serveru IBM Cognos BI.
Chcete-li vyřešit tento problém, použijte hodnoty názvu počítače pro bránu a hostitele dispečeru
místo "localhost".

Chyba inicializace úložiště obsahu Oracle po upgradu z produktu ReportNet
Vytváříte úložiště obsahu v systému Oracle nebo upgradujete úložiště obsahu ReportNet® v systému
na IBM® Cognos® BI a obdržíte následující chybovou zprávu:
Content Manager nemohl zinicializovat úložiště obsahu pomocí inicializačního souboru: dbupgrade2_
0021-to-2_0022_oracle.sql ORA-22858 Neplatná úprava datového typu
K této chybě dochází, je-li úroveň kompatibility databáze Oracle nastavena níže než 9.0.1.
Tento problém lze vyřešit změnou úrovně kompatibility na 9.0.1 nebo vyšší a restartováním instance
Oracle.

Chyba vypršení časového limitu CGI při připojení ke komponentám IBM Cognos
BI pomocí webového prohlížeče
Při provádění operací prostřednictvím webového prohlížeče se zobrazí následující chybové hlášení:
Chyba vypršení časového limitu CGI, proces bude ze serveru odstraněn.
Chyba nastane, když používáte Microsoft® Internet Information Services (IIS) a váš webový server
a brána jsou zkonfigurovány pro použití CGI. IIS má výchozí hodnotu vypršení časového limitu
pro aplikace CGI.
Tento problém vyřešíte nakonfigurováním brány pro použití ISAPI. IIS nemá pro aplikace ISAPI
žádnou výchozí hodnotu vypršení časového limitu. Nebo pokud chcete používat bránu CGI, můžete
zvýšit hodnotu vypršení časového limitu CGI v IIS.

Postup změny brány na ISAPI
1. Na počítači brány spusťte IBM® Cognos® Configuration.
2. V části Prostředí ve vlastnosti Identifikátor URI brány změňte část cognos.cgi identifikátoru
URI na
cognosisapi.dll
3. Ve webovém prohlížeči zadejte ISAPI URI:
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http://název_počítače/ibmcognos/isapi

Postup zvýšení hodnoty vypršení časového limitu CGI
1. V administrativních nástrojích pro operační systém Microsoft® Windows® otevřete Internet
Information Services.
2. V uzlu lokálního počítače klepněte pravým tlačítkem na Webové stránky a vyberte Vlastnosti.
3. Na kartě Domovský adresář klepněte na Konfigurace.
4. Na kartě Možnosti procesu zvyšte časový limit skriptu CGI.

Třídu servletu nelze načíst v systému WebLogic
Při konfiguraci distribuované serverové instalace a použití systému WebLogic jako aplikačního
serveru pro IBM® Cognos® BI může dojít k problémům.
Při rozmisťování p2pd.war pro počítač Application Tier Components můžete obdržet výjimky
servletu a nedojde ke spuštění dispečeru. Soubor cogserver.log také není vytvořen.
V konzole serveru WebLogic se zobrazí následující chybová zpráva:
<Jul 9, 2004 3:47:37 PM EDT> <Error> <HTTP><BEA-101249> <[ServletContext
(id=19023494,name=p2pd,context-path=/p2pd)]:Servlet class
com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper for servletcfgss could not be loaded because the requested
class was not found in the classpath /host2/bea812/user_projects/domains/c10/applications/p2pd/
WEB-INF/classes. java.lang.ClassNotFoundException: com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper.>
<Jul 9, 2004 3:47:37 PM EDT> <Error> <HTTP> <BEA-101216> <Servlet: "cfgss" failed to preload
on startup in Web application: "p2pd".
javax.servlet.ServletException: [HTTP:101249][ServletContext(id=19023494,name=p2pd,contextpath=/p2pd)]: Servlet class com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapperfor servlet cfgss could not be
loaded because the requested class was not found in the classpath /host2/bea812/user_projects/
domains/c10/applications/p2pd/WEB-INF/classes.java.lang.ClassNotFoundException:
com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper. at
weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.prepareServlet (ServletStubImpl.java:799)
at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.preload Servlet
(WebAppServletContext.java:3252)
Chcete-li se tomuto problému vyhnout, nerozmisťujte aplikaci p2pd z adresáře aplikací WebLogic.
Vytvořte adresář p2pd v jiném umístění a rozmístěte p2pd z něj.

Postup
1. Otevřete IBM Cognos Configuration a zkonfigurujte počítač Application Tier Components.
2. Restartujte počítač Content Manager.
3. Vytvořte adresář p2pd v umístění, které je přístupné pro server WebLogic, ale není v adresáři
aplikací WebLogic.
Např. vytvořte adresář s názvem p2pd v následujícím umístění:
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umístění_WebLogic/user_projects/domain_name
4. Vytvořte soubor p2pd.war.
5. V adresáři p2pd extrahujte soubor p2pd.war do instalace WebLogic pomocí následujícího
příkazu:
%JAVA_HOME%/bin/jar xvfm "umístění_c10/p2pd.war" .
6. Spusťte WebLogic.
7. V konzole serveru WebLogic rozmístěte aplikaci p2pd.

Ikony na ploše nebo okno IBM Cognos Configuration blikají v systému Windows
Spustíte-li IBM® Cognos® Configuration v operačním systému Microsoft® Windows®, můžete si
všimnout, že blikají ikony na ploše nebo okno IBM Cognos Configuration.
Chcete-li vyřešit tento problém, spusťte IBM Cognos Configuration pomocí možnosti příkazového
řádku -noddraw.
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Při použití IBM Cognos Connection k administraci zabezpečení v komponentách IBM Cognos může
dojít k problémům.
Informace o použití portálu IBM Cognos Connection viz Uživatelská příručka IBM Cognos
Connection.

Problémy při nastavení zabezpečení
Témata v této části dokumentují problémy, s nimiž se můžete setkat při nastavení zabezpečení.

Při nasazení je odepřen přístup k položkám
Pokud rozmisťujete data pomocí role Správce sestav, může být odepřen přístup k položkám
zabezpečení. Role Správce sestav standardně nemá přístup pro čtení k prostoru jmen Cognos.
Před rozmístěním upravte oprávnění této role, aby měla oprávnění pro čtení a zápis k prostoru
jmen Cognos.

Výzva ke změně hesel při přihlašování k prostoru jmen Active Directory
Při přihlášení ke komponentám IBM Cognos s prostorem jmen Microsoft Active Directory je předané
heslo rozpoznáno jako heslo s prošlou platností a uživatel je vyzván k jeho změně. K tomu dochází,
i když by heslo mělo být dosud platné. Pokud je heslo úspěšně změněno, k tomuto chování dochází
dál.
Zobrazí se následující chybové hlášení:
Platnost vašeho hesla uplynula. Změňte jej.
Zadejte své přihlašovací údaje pro ověření.
Řešením je nastavit autoritu k delegované administraci pro komponenty IBM Cognos. Ujistěte se,
že název serveru nebo pojmenovaný účet pro spuštění služby IBM Cognos je nastaven ve vlastnostech
Active Directory jako autorita pro delegovanou administraci. Bez těchto oprávnění komponenty
IBM Cognos nedokážou načíst všechny uživatelské vlastnosti ze serveru Active Directory.
Další informace viz dokumentace k Active Directory.

Nelze se přihlásit
Pokud komponenty IBM Cognos používají jako poskytovatele připojení Active Directory Server,
zřejmě se nebudete moci přihlásit pouze pomocí uživatelského ID. Může dojít k jedné z těchto chyb:
Platnost vašeho hesla uplynula. Změňte jej.
Uvedená pověření jsou neplatná.
K tomuto problému dochází, když je služba Content Manager spuštěna pod lokálním účtem systému
a na počítači, který není součástí domény Active Directory Server.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Chcete-li se přihlásit, musíte své ID uživatele blíže určit pomocí názvu domény. Když se přihlašujete
zadejte například
doména\ID uživatele
Pokud se stále nemůžete přihlásit, obraťte se na administrátora zabezpečení IBM Cognos.

Chyba certifikační autority při přihlašování na IBM Cognos Connection
Pokusíte přihlásit a zadáte platné ID uživatele a Heslo do IBM Cognos Connection v prostředí,
které používá výchozí nastavení pro IBM Cognos Cryptographic Provider. Zobrazí se však následující
chybová zpráva:
CAM-CRP-1071 Nelze zpracovat vzdálený požadavek na běžný symetrický klíč.
Certifikát s DN ’C=CA,O=Cognos,CN=CAMUSER’ vydaný certifikační autoritou s DN
’C=CA,O=Cognos,CN=CA’ není důvěryhodný.
Důvod: Vrácena výjimka při ověřování CertPath
Příčina: Platnost certifikátu vypršela dne yyyymmddhhmmGMT+00:00
K tomuto problému dochází, když vypršela platnost certifikátu vydaného certifikační autoritou
(CA). Certifikát můžete obnovit uložením konfigurace v IBM Cognos Configuration na počítači,
kde je nainstalována aplikace Content Manager, a následným restartem služby IBM Cognos.

HTTPS DRP-ERR-2068 Chyba v souboru protokolu, přestože při přepnutí na
HTTPS nebyla hlášena žádná chyba
Zastavili jste služby na všech počítačích v distribuované instalaci a nakonfigurovali počítače pro
použití SSL (HTTPS). Úspěšně jste spustili služby a nebyly hlášené žádné chyby. Když jste však
zkontrolovali soubor protokolu, našli jste přibližně následující chybu:
HTTPS DPR-ERR-2068 Správní požadavek se nezdařil. Nelze se připojit k dispečeru.
K chybě došlo, protože když jste restartovali služby, probíhala teprve inicializace dispečerů a ty
spolu nemohly komunikovat. Během inicializace nebylo možné zpracovat normální správní požadavek
a byla vygenerována porucha. Porucha byla rozpoznána jako porucha inicializace, takže se při
spuštění nezobrazila žádná chyba. IBM Cognos Application Firewall však nerozlišuje mezi obvyklou
poruchou a poruchou inicializace. Osvědčenou metodou zabezpečení je odeslat všechny zprávy do
souboru protokolu.
Zprávu v souboru protokolu můžete ignorovat.

V IBM Cognos Connection se nezobrazují položky pro člen nově vytvořené skupiny
Uživatel, který je členem nově vytvořené skupiny, která je sama členem skupiny Uživatelé dotazů,
se přihlásí k IBM Cognos Connection. Uživatel vidí, že chybí některé položky, jako například Moje
složky. Také může chybět jméno uživatele v levém horním rohu stránky.
Prostor jmen, kam uživatel patří, musí mít oprávnění k procházení pro skupinu Uživatelé dotazů.

Postup přidání oprávnění k procházení
1. Přihlaste se k IBM Cognos Connection jako správce systému.
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2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
4. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti vedle prostoru jmen Cognos.
5. Klepněte na kartu Oprávnění.
6. Pokud tam dosud není, přidejte do prostoru jmen skupinu Uživatelé dotazů.
7. Zaškrtněte políčko pro Uživatele dotazu a ověřte, že jsou udělena oprávnění k Procházení.
8. Klepněte na Použít a na OK.
9. Otestujte s uživatelem.

Problémy s přihlášením k portletům Cognos
Existuje několik důvodů, proč mohou mít uživatelé s platným ID uživatele portálu a heslem problém
přihlásit se k portletům Cognos.
Informace o konfiguraci jediného přihlášení mezi komponentami IBM Cognos, Portal Services a
vaším portálem viz IBM Cognos Installation and Configuration Guide.

Anonymní přístup
Je-li software IBM Cognos zkonfigurován pro povolení anonymního přístupu, jsou všichni uživatelé
portletů přihlášeni jako anonymní.

Více prostorů jmen
Je-li software IBM Cognos zkonfigurován pro použití více prostorů jmen ověření, musíte nainstalovat
samostatnou bránu IBM Cognos a zkonfigurovat ji pro použití prostoru jmen pro uživatele portálu.
Také musíte změnit bod připojení CPS v portletech Cognos:
●

V případě IBM WebSphere změňte parametr CPS Endpoint v portletové aplikaci.

●

V případě SAP EP změňte pole _cpsserver: CPS Server připojení v jednotlivých iView.

SAP Enterprise Portal s metodou SAP Logon Ticket
Pokud používáte SAP Enterprise Portal a metodu SAP Logon Ticket pro aktivaci jediného přihlášení,
ujistěte se, že platí následující:
●

Software IBM Cognos je zkonfigurován pro použití prostoru jmen ověření SAP BW.

●

Mezi portálem SAP a back-end systémem SAP BW je navázán řádný důvěryhodný vztah.

SAP Enterprise Portal s metodou mapování uživatelů
Pokud používáte SAP Enterprise Portal a metodu mapování uživatelů pro aktivaci jediného přihlášení,
ujistěte se, že platí následující:
●

V produktu SAP Enterprise Portal byl vytvořen zdroj dat a odkazuje na stejný odkaz URL IBM
Cognos jako v pohledech iView.
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●

Pohled iView generující chybu je přidružen ke zdroji dat IBM Cognos v portálu.

●

Uživatel zadal v portálu platná pověření IBM Cognos.

Tato nastavení se nacházejí v mapování uživatelů v individuálních nastaveních portálu.
●

Jméno uživatele a heslo je registrováno v prostoru jmen používaném softwarem IBM Cognos.

●

Vstupní bod odkazu URL IBM Cognos je zabezpečen v softwaru IBM Cognos.

Vytvořte zabezpečený odkaz URL pro přístup k dispečerskému servletu nebo bráně servletu.

IBM WebSphere Portal
Používáte-li portál IBM WebSphere, ověřte, že následující je pravda.
●

Pověření pro uživatele portálu jsou dostupná v prostou jmen ověření IBM Cognos.

●

Server, kde je spuštěn portál, i server, kde jsou spuštěny komponenty IBM Cognos, jsou
zkonfigurovány pro použití serveru IBM WebSphere Application Server.

●

Oba aplikační servery jsou nakonfigurovány pro jediné přihlášení s použitím jednoho z
podporovaných objektů Active Credentials: HttpBasicAuth, LtpaToken, SiteMinderToken,
nebo WebSealToken.

●

Vybraná metoda Active Credentials je uvedena v parametrech pro portletovou aplikaci Cognos.

●

Při použití tokenu Ltpa jako objektu Active Credentials je vstupní bod odkazu URL IBM Cognos
zabezpečen v softwaru IBM Cognos.

Vytvořte zabezpečený odkaz URL pro přístup k dispečerskému servletu nebo bráně servletu.

Stávající hesla někdy nefungují v prostoru jmen SAP
Když se přihlásíte k IBM Cognos Connection s použitím prostoru jmen SAP, některá dříve fungující
hesla mohou přestat fungovat. Může se zobrazit následující chybová zpráva:
Uživatele nelze ověřit. Obraťte se na administrátora zabezpečení. Zadejte své přihlašovací údaje
pro ověření.
Důvodem je změna zásad softwaru SAP. V předchozích verzích softwaru SAP hesla nerozlišovala
velká a malá písmena. Všechny znaky hesla byly automaticky převedeny na velká písmena. V SAP
RFC 6.40 nejsou znaky hesla automaticky převáděny na velká písmena, a tak hesla rozlišují velká
a malá písmena.
Aby se zohlednila tato změna zásad hesel, zavedlo rozhraní SAP BAPI nový konfigurační parametr
s názvem bapiPasswordConv. Pomocí tohoto parametru je možné aktivovat nebo deaktivovat
funkci, která automaticky převádí všechny znaky hesla na velká písmena. Chcete-li zajisti, že budou
všechna dříve vytvořená hesla nadále zajišťovat úspěšné přihlášení k IBM Cognos Connection,
nastavte hodnotu parametru bapiPasswordConv na true.

Postup změny nastavení parametru bapiPasswordConv
1. Otevřete soubor bapiint_config.xml.
Tento soubor se nachází v adresáři umístění_c8\configuration.
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2. Změňte hodnotu parametru bapiPasswordConv na true, jak ukazuje následující fragment kódu:
<bapiAbapDebug value="false"/>
<bapiTransCall value="false"/>
<bapiCharConv value="true"/>
<bapiCmdRecording value="false"/>
<bapiCacheReset value="false"/>
<bapiCallLocks value="false"/>
<bapiSupportCancel value="true"/>
<bapiMaxSuspendTime value="200"/>
<bapiPasswordConv value="true"/>

3. Uložte soubor.
4. Restartujte službu IBM Cognos.
Další informace viz následující Poznámky k produktu SAP:
●

792850 - Příprava systémů ABAP na řešení nekompatibilních hesel

●

862989 - Nová pravidla pro hesla od Web AS ABAP 7.0/NetWeaver 2004

Při pokusu o přihlášení k prostoru jmen SAP jsou uživatelé opakovaně vyzýváni
k zadání pověření
Když se uživatelé, jejichž ID uživatelů a hesla obsahují zvláštní znaky, pokusí přihlásit do prostoru
jmen SAP, jsou opakovaně vyzýváni k zadání pověření a nemusí získat přístup.
Příčinou je skutečnost, že systémy SAP BW verze 3.5 a starší standardně nepoužívají kódovou
stránku Unicode. Novější systémy SAP již používají kódovou stránku Unicode. V důsledku toho
byla upravena výchozí kódová stránka serveru SAP, aby poskytovatel ověření SAP používal kódovou
stránku Unicode, což je SAP CP 4110.
Chcete-li tomuto problému předejít, upravte v IBM Cognos Configuration výchozí parametr Kódová
stránka serveru SAP BW, aby poskytovatel ověření SAP používal jinou kódovou stránku než Unicode,
např. SAP CP 1100.

Problémy při použití poskytovatelů ověření
Témata v této části dokumentují problémy, s nimiž se můžete setkat při použití poskytovatele
ověření.

CAM-AAA-0096 Nelze ověřit uživatele při použití prostoru jmen IBM Cognos
Series 7
Pokusíte-li se přihlásit k systému IBM Cognos verze 10.1 pomocí účtu uživatele, který je odstraněn
ze všech tříd uživatelů v aplikaci Access Manager, obdržíte následující chybovou zprávu:
CAM-AAA-0096 Nelze ověřit, protože k účtu nelze přistupovat.
Scénář je následující:
●

Vytvoříte nového uživatele v aplikaci IBM Cognos Series 7 Access Manager a přiřadíte jej k
třídě uživatelů.

●

Přihlásíte se k systému IBM Cognos verze 10.1 jako administrátor a přiřadíte téhož uživatele
Series 7 k roli IBM Cognos verze 10.1, např. Autoři.

●

Odhlásíte se ze systému IBM Cognos verze 10.1 a znovu se přihlásíte jako nový uživatel Series 7.
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●

V aplikaci Access Manager odeberete tohoto uživatele ze třídy uživatelů, takže nebude v žádné
třídě uživatelů.

●

Když se v systému IBM Cognos verze 10.1 pokusíte přihlásit jako tento uživatel, obdržíte
chybovou zprávu.

Pokud jste zkonfigurovali prostor jmen IBM Cognos Series 7 pro použití se systémem IBM Cognos
verze 10.1, ale uživatel v tomto prostoru jmen není členem alespoň jedné třídy uživatelů aplikace
Access Manager, nemůžete se přihlásit k systému IBM Cognos verze 10.1 jako tento uživatel.
Chcete-li tento problém opravit, přidejte uživatele alespoň do jedné třídy uživatelů v aplikaci Access
Manager.

Při použití serveru Active Directory se zobrazí chyba vypršené platnosti hesla
Jako poskytovatele ověření používáte server Active Directory. Když se přihlásíte ke komponentám
IBM Cognos, zobrazí se tato chybová zpráva:
Platnost vašeho hesla uplynula. Změňte jej.
Zadejte své přihlašovací údaje pro ověření.
Ujistěte se, že jste nastavili autoritu pro delegovanou administraci pro komponenty IBM Cognos.
Název serveru nebo pojmenovaný účet pro spuštění služby IBM Cognos musí být na serveru Active
Directory nastaven jako autorita pro delegovanou administraci. Pak mohou komponenty IBM
Cognos načíst všechny uživatelské vlastnosti ze serveru Active Directory. Další informace viz
dokumentace k serveru Active Directory.

Při použití serveru Active Directory nefunguje jediné přihlášení
Jako poskytovatele ověření používáte server Active Directory a jediné přihlášení nefunguje.
Chcete-li zajistit, že uživatelé nebudou vyzýváni k přihlášení ke komponentám IBM Cognos, musí
platit následující:
●

Produkt Active Directory je spuštěn v nativním režimu.

●

Uživatel nemá vybraný atribut Učet je citlivý a nelze jej delegovat.

●

Pro každý webový server IIS
●

Tento počítač je součástí domény Active Directory.

●

Pokud je proces spuštěn jako Lokální účet systému, je vybrán atribut Důvěřovat počítači
s delegováním.

●

Pokud je proces spuštěn jako Doménový účet uživatele, je vybrán atribut Účet je
důvěryhodný pro delegování.

●

Pro každý server ReportNet Content Manager
●

Tento počítač je součástí domény Active Directory

●

Pokud je proces spuštěn jako Lokální účet systému, je vybrán atribut Důvěřovat počítači
s delegováním.
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●

Pokud je proces spuštěn jako doménový Účet uživatele, je vybrán atribut Účet je
důvěryhodný pro delegování.

●

Ověření Kerberos musí být aktivním záhlavím ověření WWW.

Poznámka: Kerberos nebude fungovat v zóně internetu.

Nelze ověřit uživatele pro portlety Cognos
Když se pokusíte o přístup k portletům Cognos prostřednictvím portálu, může se zobrazit následující
chybová zpráva:
Zpracování požadavku se nezdařilo.
CPS-CCM-1200 Operace "getMarkup" protokolu WSRP se nezdařila.
CPS-WSF-2000 Ověření se nezdařilo.
CAM-AAA-0055 Je vyžadován uživatelský vstup. CAM-AAA-0036 Nelze ověřit, protože jsou
neplatná pověření.
Podrobnější popis nastalé chyby naleznete v protokolu.
Tato zpráva znamená, že Portal Services nemohou ověřit aktuálního uživatele portálu v softwaru
IBM Cognos. Informace o konfiguraci jediného přihlášení mezi softwarem IBM Cognos, Portal
Services a vaším portálem viz IBM Cognos Installation and Configuration Guide.

Nelze identifikovat nezbytná pověření SAP
Při použití SAP BW může dojít k chybám, protože vaše přihlášení uživatele SAP nemá dostatečná
oprávnění. K identifikaci nezbytných oprávnění použijte transakci ST01.

Postup
1. V SAP R/3 zadejte do příkazového okna /ST01.
2. V sekci Komponenty trasování vyberte Kontrola oprávnění.
3. Vyberte Změnit trasování.
4. V poli Možnosti analýzy trasování v sekci Obecná omezení zadejte jméno uživatele trasovaného
účtu IBM Cognos.

Nelze přistupovat k IBM Cognos Administration, když je používán prostor jmen
NTLM a aktivováno jediné přihlášení
Když jste přihlášeni k softwaru IBM Cognos pomocí prostoru jmen NTLM a máte pro systém
aktivováno jediné přihlášení, může při pokusu o přístup k IBM Cognos Administration dojít k
chybě aplikace IBM Cognos Application Firewall (CAF).
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Chcete-li tomuto problému předejít, vyřešte veškeré potíže související s názvem hostitele brány.
Buď můžete zajistit, že bude název hostitele brány odpovídat hostiteli brány, nebo můžete název
serveru brány přidat do seznamu platných domén a hostitelů.

Postup přizpůsobení názvu hostitele brány
1. Otevřete aplikaci IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník klepněte na Prostředí.
3. V okně Vlastnosti v části Nastavení brány ověřte, že Identifikátor URI brány uvádí správný
název serveru či adresu IP a ne localhost.
Tip: Doporučujeme, aby všechny vlastnosti identifikátorů URI uváděly název serveru či adresu
IP a ne localhost.
4. Uložte konfiguraci.

Postup přidání serveru brány jako platného hostitele
1. Otevřete aplikaci IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník v sekci Zabezpečení klepněte na IBM Cognos Application Firewall.
3. V okně Vlastnosti klepněte na sloupec Hodnota pro položku Platné domény nebo hostitelé a
pak na tlačítko Upravit.
4. Klepněte na Přidat.
5. Do prázdného řádku zadejte název serveru brány a klepněte na OK.
Další informace o platných doménách viz příručka Installation and Configuration Guide.
6. Uložte konfiguraci.
7. Restartujte službu IBM Cognos.

Nelze se automaticky (pomocí SSO) připojit ke zdroji dat SAP BW, ačkoli je
zkonfigurován pro použití externího prostoru jmen SAP pro ověření
K tomuto problému dochází, když jsou splněny všechny tyto podmínky:
●

Prostor jmen SAP je zkonfigurován v IBM Cognos a ukazuje na SAP BW, systém A.

●

Uživatelé IBM Cognos jsou přihlášeni k prostoru jmen SAP pomocí pověření (uživatelské jméno
a heslo) a nikoli prostřednictvím portálu SAP pomocí jediného přihlášení.

●

Zdroj dat odkazující se na SAP BW, systém B, je definován a zkonfigurován k použití externího
prostoru jmen pro ověření zdroje dat. Prostor jmen, na nějž je odkazováno jako na externí, je
prostorem jmen SAP zkonfigurovaným pro ověření uživatelů ke komponentám IBM Cognos.

●

Tikety SSO jsou aktivovány pro server SAP BW, který je přidružen k prostoru jmen SAP.
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Poskytovatel SAP generuje a ukládá do mezipaměti tikety přihlášení SAP pro použití k ověření se
zdrojem dat SAP. Poskytovatel používá aktuální pověření uživatele, uživatelské jméno a heslo,
k vygenerování tiketu přihlášení SAP.
Pokud systém SAP BW přidružený ke zdroji dat nepřijme tikety přihlášení kvůli konfiguraci serveru
SAP nebo pokud předložený tiket přihlášení není platný, protože pochází ze systému v jiné doméně
SAP SSO, ověření zdroje dat nebude úspěšné.
Chcete-li tento problém vyřešit, můžete federovat systémy SAP do jedné domény SAP SSO, aby
tiket vygenerovaný pro uživatele v jednom systém byl platný také v jiném systému. Je-li toto řešení
neschůdné, deaktivujte použití tiketů SAP BW SSO pro poskytovatele, aby u něj došlo k použití
jiné metody a k předání pověření aktuálního uživatele místo tiketu přihlášení. Pověření musí být
platná pro všechny systémy s přístupem jako datový zdroj.
Tikety SAP SSO lze deaktivovat v systému SAP BW používaném jako datový zdroj nebo zadáním
parametru bapiSSOSupport do souboru bapiint_config.xml nainstalovaného s komponentami IBM
Cognos. V důsledku toho bude poskytovatel používat zadaná pověření aktuálního uživatele pro
ověření zdroje dat.
Chcete-li deaktivovat použití tiketů SSO pro ověření zdroje dat v souboru bapiint_config.xml,
proveďte následující postup pro všechny komponenty aplikační vrstvy IBM Cognos nainstalované
v systému.

Postup
1. Zastavte službu IBM Cognos.
2. Otevřete soubor bapiint_config.xml.
Tento soubor se nachází v adresáři umístění_c10/configuration.
3. Vyhledejte parametr bapiSSOSupport a změňte jeho hodnotu na 0, viz níže:
<bapiSSOSupport value="0"/>

Není-li tento parametr uveden v souboru, musíte jej přidat pod kořenový prvek.
4. Uložte soubor bapiint_config.xml.
5. Spusťte službu IBM Cognos.
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Kapitola 40: Problémy s administrací sestav a
serverů
Administrujete-li software IBM Cognos pomocí portálu IBM Cognos Connection, můžete se setkat
s problémy.
Informace o použití portálu IBM Cognos Connection viz Uživatelská příručka IBM Cognos
Connection.

Problémy s připojením k databázi
Každý zdroj dat může obsahovat fyzická připojení k databázím. Témata v této části dokumentují
problémy, se kterými se můžete setkat při nastavování připojení k databázím.

Nelze vybrat ODBC jako typ připojení zdroje dat
Protože software IBM Cognos nepodporuje v systému UNIX všechny ovladače ODBC, nebudete
moci vybrat ODBC jako typ připojení zdroje dat, vytváříte-li připojení zdrojů dat k databázím IBM
Red Brick, Microsoft SQL Server nebo NCR Teradata. Chcete-li vytvořit připojení ODBC k
databázím těchto dodavatelů, vyberte možnost Jiný typ.
Do řetězce připojení přidejte přidružené kódy databází pro následující dodavatele databází.

Dodavatel databáze

Kód databáze

IBM Red Brick

RB

Microsoft SQL Server

SS

NCR Teradata

TD

Zadejte takto připojení zdroje dat:
[^UserID:[^?Password:]];LOCAL;{RBSSTD};DSN=Data_Source[; UID=%s[;PWD=%s]][@ASYNC=
{01}][@Connection_Timeout/Reply_Timeout][@COLSEQ=[Collation_Sequence]]
Následují příklady řetězců připojení:
●

^UserID:^?Password:;LOCAL;RB;DSN=DB62SALES;UID=%s;PWD=%s@ASYNC=0

●

;LOCAL;SS;DSN=TESTSERVER

Chcete-li vytvořit připojení zdroje dat k serveru Microsoft SQL Server v systému UNIX, musíte
použít ovladač DataDirect ODBC pro SQL Server.
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Nelze se připojit k databázi serveru SQL Server pomocí připojení OLE DB
Pomocí OLE DB v aplikaci IBM Cognos Connection nelze vytvořit nativní připojení k serveru
Microsoft SQL Server. Zobrazí se následující chybové zprávy:
QE-DEF-0285 Chyba přihlášení
QE-DEF-0325 Příčina chyby přihlášení je následující:
QE-DEF-0068 Nelze se připojit ani k jedné databázi během připojení více databází k 1 databázi
v: testDataSourceConnection
UDA-SQL-0031 Nelze získat přístup k databázi "testDataSourceConnection"
UDA-SQL-0107 Během operace "{0}" došlo k obecné výjimce
UDA-SQL-0208 Chyba při inicializaci "MSDA" pro OLEDB
Řešením je zajistit, aby bylo nainstalováno rozhraní MDAC verze 2.71 nebo vyšší. Informace o
verzi rozhraní MDAC by měly být uchovávány v registru místního systému.

Občasné problémy s připojením k databázi SQL Server
Používáte databázi SQL Server jako zdroj dat pro vytváření sestav. Několikrát testujete připojení
ke stejné databázi v aplikaci IBM Cognos Connection. Někdy je test úspěšný, ale jindy se zobrazí
jedna z následujících nebo podobných chybových zpráv:
SQL Server nelze najít.
Přístup byl odepřen.
Spuštěné sestavy navíc někdy běží, ale jindy se zobrazí následující nebo podobná chybová zpráva:
Připojení nelze najít - Zkontrolujte položku DNS nebo vyberte jiné připojení.
Můžete mít také problémy s vytvářením databáze používané pro úložiště obsahu.
K těmto chybám může docházet, jestliže jako výchozí síťovou knihovnu v obslužném programu
SQL Server Client Network Utility pro vytváření sestav na serveru SQL Server nebo pro databázi
úložiště obsahu nakonfigurujete pojmenovaná propojení procesů místo protokolu TCP/IP.

Z aplikace IBM Cognos Connection IBM nelze získat přístup k sestavám Cognos
Series 7
Když upravíte software IBM Cognos tak, aby používal prostor jmen Cognos Series 7, a upravíte
soubor system.xml, nebude obsah portálu Upfront dostupný v oblasti Veřejné složky a osobní obsah
nebude dostupný v oblasti Moje složky.
K vyřešení tohoto problému zajistěte, aby parametr Kódování dat určený pro prostor jmen Cognos
Series 7 v IBM Cognos Configuration používal hodnotu kódování znaků Series 7. Tuto hodnotu
lze získat z aplikace IBM Cognos Series 7 Configuration Manager. Zobrazí se v podokně Průzkumník
klepnutím na Národní prostředí v části IBM Cognos sdílené.

Postup úpravy hodnoty kódování znaků
1. Otevřete soubor system.xml v adresáři umístění_instalace\templates\ps.
2. V následující sekci zadejte správnou hodnotu pro prvek encoding:
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<!-- Series 7 Integration parameters --> <param name="series7">
<enabled>false</enabled>
<!-- character encoding used by series7 -->
<encoding>UTF-8</encoding>
<!-- host and port to connect to Upfront server
-->
<host>localhost</host>
<port>8030</port>
<!-- Upfront gateway
location -->
<gateway>/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe</gateway>
<!-- If
required, specify the prefix for Cognos back URLs when linking to series 7
content. (eg. http://ibmcognosMachine) otherwise relative URL's will be used
-->
<back-prefix></back-prefix> </param>

3. Restartujte službu IBM Cognos.

Prostory jmen Series 7 se při spuštění služeb nezinicializují
Do aplikace IBM Cognos Configuration bylo přidáno nové nastavení s názvem
Series7NamespacesAreUnicode, které představuje řešení problému s prostorem jmen v Series 7.
Toto nastavení přikazuje poskytovateli systému IBM Cognos BI Series 7, aby v datech prostoru
jmen aktivoval zpracování ve formátu UTF-8. Zpracování formátu UTF-8 je dostupné pouze pro
prostory jmen Series 7 verze 16.0 a vyšší.
Pro verze prostoru jmen nižší než 16.0 by toto nastavení mělo být deaktivováno, jinak může selhat
server v prostředí s více kódovými stránkami. Nalezne-li systém prostor jmen verze 15.2 a nastavení
Series7NamespacesAreUnicode je aktivováno, IBM Cognos BI se vrátí k deaktivovanému chování.
V prostředí smíšených prostorů jmen - např. adresářový server s prostory jmen verze 15.2 i 16.0 se prostor jmen verze 15.2 nemusí zinicializovat. V tomto případě musíte deaktivovat nastavení
Series7NamespacesAreUnicode.

Problémy s připojením aplikace Content Manager v systému Oracle (Chyba CMCFG-5036)
Spuštěním služby IBM Cognos se nevytvoří tabulky v aplikaci Oracle Content Manager. Vygeneruje
se jedna z následujících chybových zpráv:
CM-CFG-5063 Během připojování k úložišti obsahu byla zjištěna chyba konfigurace Content
Manager.
CM-CFG-5036 Content Manager se nemohl připojit k úložišti obsahu.
CM-SYS-5007 Nepodařilo se spustit aplikaci Content Manager. Zkontrolujte soubory protokolu
aplikace Content Manager a pak se obraťte na administrátora systému nebo na zákaznickou podporu.
Když v systému Oracle vytváříte novou databázi, neobsahuje vytvořený název SID znak podtržítko.
Tento název SID bez podtržítka musíte použít jako název služby v aplikaci IBM Cognos
Configuration.

Postup konfigurace aplikace Oracle Content Manager
1. Zkontrolujte, zda lze instanci databáze Oracle kontaktovat příkazem tnsping <SID>, ve
kterém <SID> neobsahuje podtržítko.
2. Zkonfigurujte připojení Oracle Content Manager v IBM Cognos Configuration tak, aby název
služby Service Name byl stejný jako <SID> v kroku 1.
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Nelze se připojit ke zdroji dat OLAP
Nemůžete se připojit ke zdroji OLAP, jako je SAP BW, Essbase nebo DB2 OLAP.
Ověřte, zda jsou splněny následující podmínky:
●

Server OLAP lze otevřít z aplikace Microsoft Excel. Většina dodavatelů OLAP má zásuvné
moduly, které umožňují konektivitu prostřednictvím aplikace Excel.

●

Máte správný klientský software nainstalovaný na odpovídajících serverech IBM Cognos. Každý
počítač se softwarem IBM Cognos, který načítá data ze zdroje OLAP, musí mít příslušný
klientský software.

●

Pro služby MSAS zkontrolujte, zda je nainstalována služba Pivot Table a zda je použita správná
opravná sada.

●

Zdroj OLAP lze otevřít prostřednictvím IBM Cognos Series 7.

●

Buď lze otevřít ukázky dodavatele OLAP, nebo ukázky IBM Cognos. Tento problém může být
specifický pro jeden model, osnovu nebo krychli.

●

Uživatel, který požadavek vytváří v softwaru IBM Cognos, je doménovým uživatelem s
příslušnými přístupovými právy.

Chyba při vytváření připojení zdroje dat ke krychli PowerCube
Vytváříte-li připojení zdroje dat ke krychli PowerCube a jak krychle PowerCube, tak všechny servery
sestav jsou v počítačích se systémem UNIX nebo Linux, může se zobrazit následující chyba:
Pole "Umístění v systému Windows:" je povinné
Problém lze vyřešit zadáním libovolných znaků do pole Umístění v systému Windows. Hodnota v
poli Umístění v systému UNIX nebo Linux musí být správná.

Krychle IBM Cognos PowerCube, které ještě nebyly optimalizovány, se v softwaru
IBM Cognos mohou otevírat pomalu
Jestliže otevírání krychlí PowerCube vytvořených v předchozích verzích aplikace Transformer trvá
ve studiích IBM Cognos příliš dlouho, doporučujeme spustit obslužný program příkazového řádku
s názvem pcoptimizer zvyšující výkonnost za běhu, který je dodáván spolu se softwarem IBM
Cognos BI. Tento optimalizační obslužný program je vhodný pro starší krychle PowerCube v
případě, že model již neexistuje nebo data použitá při sestavování krychle PowerCube již nejsou k
dispozici. Tento obslužný program příkazového řádku není nutné použít pro krychle vytvořené v
aplikaci Transformer verze 8.x a vyšší.

Postup
1. Zálohujte cílovou krychli PowerCube, pak přejděte do adresáře umístění_c10/bin.
2. V systému Windows otevřete okno příkazového řádku a spusťte soubor PCOptimizer.exe.
3. V systému UNIX nebo Linux spusťte optimalizační obslužný program příkazového řádku
zadáním následujícího řádku:
pcoptimizer [-t] [-v] [-h]cubename

738 IBM Cognos Administration

Kapitola 40: Problémy s administrací sestav a serverů
kde cubename je plně kvalifikovaná krychle PowerCube nebo časově segmentovaná řídicí
krychle s příponou .mdc, pokud je krychle PowerCube uložena ve stejném umístění jako obslužný
program pcoptimizer. Jinak představuje cubename úplnou cestu k souboru krychle s příponou
.mdc.
Poznámka: Tato metoda podporuje pouze extrakci metadat. Chcete-li nastavit uživatelem
konfigurovatelný přechod, musíte použít aplikaci Transformer. Podpora zástupných znaků není
momentálně k dispozici. Musíte tedy pro každou krychli PowerCube vyvolat obslužný program.
Není-li zadán parametr cubename, přejde program do interaktivního režimu a vyzve vás k
zadání názvu krychle PowerCube a ke schválení zadaného názvu. Mezi volitelné parametry
patří:
●

-t, čili testovací režim; testuje, zda byla metadata extrahována a načtena do krychle

PowerCube. Návratový kód udává stav.

●

●

0, pokud byla metadata extrahována a načtena,

●

10, pokud metadata nebyla načtena,

●

20, pokud došlo k chybě při přístupu ke krychli PowerCube.

-v, čili režim s komentářem; výstupem textu je standardní výstup (stdout) uvádějící

provedené aktivity včetně všech chybových zpráv. Při běhu v interaktivním režimu je
předpokládán parametr -v. Veškerý výstup textu je pouze v angličtině.
●

-h pro nápovědu příkazového řádku; není-li parametr cubename zadán, zobrazí se jeho

použití a možnosti na obrazovce.

Další problémy administrace
Témata v této části dokumentují problémy, se kterými se můžete setkat při administraci softwaru
IBM Cognos.

Restartování serverů po vyřešení problémů s úložištěm obsahu
Přestane-li být úložiště obsahu dostupné, musíte po vyřešení problému zastavit služby IBM Cognos
a znovu je spustit, pak můžete pokračovat ve zpracování.
Informace o zastavení a spuštění služeb IBM Cognos viz IBM Cognos Configuration User Guide.

Požadavek na aktualizaci nebo odstranění se nezdařil
Při každé změně vlastnosti objektu se změní vlastnost verze přidružená ke změnám objektu. Při
pokusu o aktualizaci nebo odstranění objektu se požadavek nezdaří, pokud se hodnota vlastnosti
verze po načtení objektu z úložiště dat změnila.
Pokud například dva administrátoři čtou vlastnosti téhož objektu, mají oba stejnou verzi objektu.
Pokusí-li se oba o aktualizaci, podaří se první aktualizace. Požadavek na druhou aktualizaci se
nezdaří, protože verze objektu již nesouhlasí s verzí načtenou z úložiště dat.
Pokud při odesílání požadavku na aktualizaci dojde k takové situaci, musíte data znovu načíst,
získat tak aktuální verzi objektu a pak znovu odeslat požadavek na aktualizaci.
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Procesy pro BI Bus server zůstávají po vypnutí v paměti
Ve výjimečných případech mohou procesy pro BI Bus server, BIBusTKServerMain, zůstat po
normálním vypnutí systému v paměti. Pokud k tomu dojde, ukončete tyto procesy ručně.

Postup ukončení procesů ve Windows
1. V dialogovém okně Správce úloh systému Windows klepněte na kartu Procesy.
2. Klepněte na procesy BIBusTKServerMain.
3. Klepněte na Ukončit proces.

Postup ukončení procesů v systému UNIX
1. Vyhledejte osiřelé procesy pomocí příkazu ps.
Zadejte například
ps -ef grep | BIBus
2. Ukončete tyto procesy pomocí příkazu kill -9.
Zadejte například
kill -9 [BIBus id-procesu]

Vyšší úroveň protokolování negativně ovlivňuje výkon
Všechny služby IBM Cognos odesílají události na server protokolů, který směruje zprávy do souborů
protokolu. Dojde-li k chybě nebo problému, můžete ve zprávách protokolu zjistit, co se stalo.
Zprávy protokolu také obsahují stav komponent a sofistikovaný pohled na důležité události, jako
jsou úspěšná dokončení a závažné chyby.
V nástroji pro administraci serverů je k dispozici pět úrovní protokolování, od minimální úrovně,
která protokoluje nejméně detailů a je určena pro méně časté události, až po úplné protokolování,
které protokoluje detailněji a je určeno pro častější události a pro odstraňování problémů na základě
detailních informací.
Zvýšení úrovně protokolování může negativně ovlivnit výkon softwaru IBM Cognos. Čím vyšší je
úroveň protokolovaných detailů, tím více zdrojů je nutné použít. Pokud pozorujete nižší výkon,
pokuste se snížit úroveň protokolování.
Přístup k nástroji pro administraci serverů vyžaduje oprávnění k provádění zabezpečené funkce
Administrace.

Postup při změně úrovně protokolování
1. V aplikaci IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
2. Na kartě Konfigurace klepněte na Dispečery a služby.
3. Ve sloupci Akce klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti pro požadovaný dispečer nebo
konfigurační složku.
4. Klepněte na kartu Nastavení, zobrazí se všechna konfigurační nastavení.
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5. Ve sloupci Hodnota klepněte na novou hodnotu pro následující nastavení, z nichž každé
představuje kategorii protokolování:
●

Úroveň kontrolního protokolování

●

Úroveň kontrolního protokolování využití doby spuštění

●

Úroveň kontrolního protokolování administrace

●

Úroveň jiného kontrolního protokolování

Tip: Chcete-li resetovat konfigurační nastavení na výchozí hodnotu, zaškrtněte příslušné políčko
a klepněte na Resetovat na hodnotu nadřízeného členu.
6. Klepněte na OK.

Problémy s přístupem k portletům Cognos
Při pokusu o přístup k portletům Cognos prostřednictvím portálu se může zobrazit chybová zpráva
podobná této:
Zpracování požadavku se nezdařilo.
CPS-WSR-1042 Požadavek se nepodařilo odeslat do cíle "http://MyServer:9300/p2pd/servlet/
dispatch/cps2/nav".
Připojení zamítnuto: connect
Podrobnější popis nastalé chyby naleznete v protokolu.
Zpracování požadavku se nezdařilo.
CPS-CCM-1200 Operace "getMarkup" protokolu WSRP se nezdařila
CPS-WSF-2008 Nepodařilo se spustit normální operaci
PRS-TPR-0352 Nepodařilo se otevřít soubor šablony "/cps2/portlets/nav2/navigator/getMarkup.
xts"
Podrobnější popis nastalé chyby naleznete v protokolu
Zpracování požadavku se nezdařilo.
CPS-WSR-1049 Požadavek se nezdařil, server vrátil chybový kód "404" protokolu HTTP pro cíl
"http://wottbouillom-2k:9300/p2pd/servlet/gateway/cps2/nav"
Podrobnější popis nastalé chyby naleznete v protokolu
Zpracování požadavku se nezdařilo.
CPS-WSR-1043 Odpověď z cíle "http://MyServer:9300/p2pd/servlet/dispatch/cps2/nav" se nepodařilo
přečíst.
Proud byl uzavřen
Podrobnější popis nastalé chyby naleznete v protokolu
Tyto zprávy naznačují problém s připojením k serveru IBM Cognos.
Tento problém může být způsoben jednou z těchto skutečností:
●

Server IBM Cognos není spuštěn nebo se ještě inicializuje.
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Zkontrolujte, zda byl server IBM Cognos správně spuštěn, a vyzkoušejte jej pokusem o přístup
k portálu IBM Cognos Connection pomocí webového prohlížeče.
●

Portálový server nemá síťový přístup k serveru IBM Cognos.
Konektivitu se serverem IBM Cognos otestujte pomocí příkazu ping v počítači portálového
serveru. Použijte název a adresu serveru ze zobrazené chybové zprávy. Je-li příkaz ping úspěšný,
zkontrolujte, zda port používaný službami Portal Services, kterým je ve výchozím nastavení
port 9300, není blokován firewallem.

●

Odkaz URL pro připojení k softwaru IBM Cognos je nesprávný.
Pro software IBM Websphere vyhledejte a upravte parametr CPS Endpoint v každé portletové
aplikaci podle potřeby.
V modulu SAP EP vyhledejte a upravte parametr _cpsserver: pole CPS Connection Server v
každém iView podle potřeby.

●

Na serveru IBM Cognos existují konflikty s prostředím Java Virtual Machine.
Software IBM Cognos obsahuje verzi prostředí JRE (Java Runtime Environment). Zkontrolujte,
zda není nainstalována žádná jiná verze prostředí Java Virtual Machine či Java SDK.

Informace o způsobu konfigurace softwaru IBM Cognos pro práci se službami Portal Services viz
příručka IBM Cognos Installation and Configuration Guide.

V portálu Oracle WebCenter Interaction Portal10.3 nelze upravit vlastnosti objektu
Při importu balíku služeb Portal Services do portálu Oracle WebCenter Interaction Portal a pokusu
o úpravy vlastností objektů IBM Cognos, jako je vzdálený server nebo portlety, může dojít k chybě,
která ukazuje, že chybějí hodnoty určitých vlastností. V důsledku toho nelze změny vlastností
uplatnit.
Chybějící hodnoty se týkají globálních vlastností portálu WCI, například odkazu URL, a lze je
použít při vyhledávání objektů a dokumentů. Protože služby Portal Services nepoužívají globální
vlastnosti, soubor balíku portletů Oracle WebCenter Interaction Portal pro ně neobsahují výchozí
hodnoty. Má-li Global Object Properties Map v portálu WCI nějakou vlastnost přiřazenou k
určitému typu objektu, například typu vzdáleného serveru, pak budete při pokusu o úpravy tohoto
typu objektu IBM Cognos vyzváni k zadání hodnoty této vlastnosti.
Tento problém vyřešíte jedním z následujících způsobů:
●

Odeberte problematickou vlastnost z Global Object Properties Map portálu Oracle WebCenter.
Poznámka: Změna nastavení globálních vlastností jednoho objektu může mít dopad na ostatní
objekty.

●

Pro problematickou vlastnost zadejte libovolnou hodnotu, například mezeru.
Portlety Cognos tuto vlastnost nepoužívají, takže tato hodnota nemá žádný význam.

Postup při úpravách Global Object Properties Map
1. V portálu WCI klepněte na Administration.
2. V rozevíracím seznamu Select Utility klepněte na Global Object Property Map.
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3. Klepněte na ikonu úpravy pro požadovaný objekt.
4. Zrušte zaškrtnutí políček vedle vlastností, které chcete odebrat.
5. Klepněte na OK.

Postup při zadávání hodnoty globální vlastnosti
1. V portálu WCI klepněte na Administration.
2. Vyhledejte objekt IBM Cognos, jehož vlastnosti chcete upravit.
3. Klepněte na objekt.
4. V části Edit Standard Settings klepněte na Properties and Names.
5. Zadejte pro vlastnost jakoukoli hodnotu.
6. Klepněte na Finish.

Portlety Cognos může zobrazit pouze administrátor
Používáte-li služby Portal Services s portálem WebSphere, pravděpodobně jste již zjistili, že portlety
Cognos může zobrazit pouze administrátor.
Tento problém může být způsoben nesprávně nastavenými přístupovými právy portletů.
Chcete-li tento problém opravit, přihlaste se k portálu jako administrátor a udělte svým uživatelům
práva Upravit a Zobrazit pro každý portlet podle potřeby.

Neshoda národních prostředí v portletu IBM Cognos Navigator
Pokud sestavu zobrazujete pomocí portletu IBM Cognos Navigator, neshoduje se jazyk použitý v
sestavě s jazykem používaným v prohlížeči.
K tomuto problému může dojít, je-li národní prostředí vybrané pro portál jiné než výchozí národní
prostředí prohlížeče.
Chcete-li tento problém opravit, nastavte portál tak, aby nebylo vybráno žádné národní prostředí.
Není-li národní prostředí vybráno, používá portál výchozí národní prostředí prohlížeče.

Stránky vlastností se v portletech Cognos nezobrazují správně
V jiných portálech než Cognos Connection nemusejí být stránky vlastností v portletech Cognos
zobrazeny správně. Vlastnosti jsou posunuty na levou stranu a chybí odsazení.
Tomuto problému se lze vyhnout přidáním domény serveru a portálu IBM Cognos do seznamu
důvěryhodných serverů v prohlížeči.

Postup pro Internet Explorer
1. V nabídce Nástroje klepněte na Možnosti Internetu.
2. Na kartě Zabezpečení přidejte název domény do zóny obsahu Důvěryhodné servery.
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Problémy se zobrazením sestav HTML v řídicích panelech s více kartami
Sestavy, které obsahují položky ve formátu HTML s nepodporovaným jazykem Java Script, se v
řídicích panelech s více kartami nemusejí zobrazit. Zobrazí se následující chyba:
Sestavu nelze zobrazit, protože obsahuje nepodporovaný kód JavaScript. Použijte portlet Prohlížeč
v nouzovém režimu nebo se obraťte na administrátora systému.
Tomuto problému se lze vyhnout zobrazením sestav, které chcete přidat do řídicího panelu, pomocí
portletu Prohlížeč v nouzovém režimu. Tento portlet je verzí portletu IBM Cognos Viewer, který
je dodáván spolu se systémem IBM Cognos 8.3.
Poznámka: Portlet Prohlížeč v nouzovém režimu má určitá omezení. Je například pomalejší a
nepodporuje všechny možnosti komunikace, které jsou v portletech IBM Cognos 8.4 k dispozici.

Postup při importu portletu Prohlížeč v nouzovém režimu
1. V produktu IBM Cognos Administration klepněte na kartě Konfigurace na Portlety.
2. Klepněte na tlačítko Importovat portlety

.

Zobrazí se stránka Zadat výrobce.
3. Klepněte na možnost Rozhraní webových služeb pro vzdálené portlety (WSRP).
4. V polích Markup, Popis služby, Registrace a Správa portletů zadejte
interface://wsrp/cps4/portlets/nav
5. Klepněte na Další.
6. V průvodci importem portletů zadejte název skupiny portletů, která bude obsahovat portlet
Prohlížeč v nouzovém režimu.
7. Zkontrolujte, zda je vybrán portlet IBM Cognos Viewer.
Chcete-li, můžete také vybrat IBM Cognos Navigator a IBM Cognos Search.
8. Klepněte na Dokončit.

Nelze určit verzi a opravy modulu SAP BW
Musíte používat podporované verze a úrovně oprav modulu SAP BW, proto potřebujete mít přístup
k seznamu oprav, které byly použity (poznámky k opravám). Další informace o podporovaných
verzích viz webové stránky IBM Cognos Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/
customercenter/). Seznam použitých oprav lze zobrazit spuštěním jedné nebo obou z následujících
transakcí v systému R/3: SE95 a SNOTE. Ve všech případech musíte mít oprávnění ke spouštění
těchto transakcí. V některých případech může být nutné použít při spuštění těchto transakcí stejný
účet, jako účet, se kterým byly použity poznámky k opravám.

Postup
1. V systému SAP R/3 zadejte do příkazového okna /SE95.
2. V poli Last Changed By zadejte hvězdičku (*), chcete-li zobrazit všechny poznámky.
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3. Na kartě Modifications vyberte typ úpravy.

SBW-ERR-0020 Chyby při spuštění sestav založených na zdrojích dat SAP BW
Příležitostně se při spuštění sestav založených na zdrojích dat SAP BW může zobrazit chybová zpráva
podobné této:
Dotazování krychle SAP BW selhalo. Kód chyby SAP: BAP-ERR-0002 Došlo k chybě rozhraní
BAPI ve modulu funkcí BAPI_MDDATASET_GET_AXIS_DATA. &INCLUDE INCL_
INSTALLATION_ERROR
Tato zpráva oznamuje, že modul SAP BW nemá dostatek prostředků.
Doporučujeme, abyste se v této situaci obrátili na administrátora systému.

Odkazy na objekty obsahu jsou po rozmístění přerušené
Některé odkazy na objekty přidružené k sestavám nefungují po importu archivu rozmístění do
nového umístění.
Importujete-li objekty obsahu obsahující odkazy na jiné objekty, které nejsou v cílovém prostředí,
budou tyto odkazy odebrány. Pokud například rozmisťujete archiv obsahující sestavy založené na
balíku metadat, který není v archivu rozmístění ani v cílovém prostředí, odkazy zůstanou přerušené
dokonce i tehdy, bude-li odkazovaný objekt později vytvořen.
Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících akcí:
●

Importujte balík rozmístění znovu, až budou cílové objekty vytvořeny. Objekty budou
automaticky propojeny.

●

Propojte znovu odkazy na objekt ručně.

Neexistuje tabulka nebo zobrazení pro ukázkovou databázi
Vlastnost schématu v každém z modelů nástroje Framework Manager je synchronizována tak, aby
byly tyto modely spouštěny se schématy definovanými v ukázkových databázích. Změníte-li kterékoli
ze schémat databáze, zobrazí se chyba související s modelem nástroje Framework Manager, která
oznamuje, že tabulka nebo zobrazení neexistuje.
Tento problém lze vyřešit, otevřete-li model v nástroji Framework Manager, aktualizujete název
schématu a znovu publikujete všechny balíky.

CNC-ASV-0007 Chyba při volání aktivační události sestavy z úlohy webové služby
Při volání aktivační události sestavy z úlohy webové služby se může zobrazit následující chybová
zpráva:
CNC-ASV-0007 V úloze webové služby agenta došlo k chybě. Operace se nezdařila. org.apache.
wsif.WSIFException: CloneNotSupportedException klonování kontextu.
Tento problém souvisí s nahrazením prostředí Sun Java Runtime Environment (JRE) prostředím
IBM Java Runtime Environment (JRE).
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Chcete-li tomuto problému předejít, upravte soubor bootstrap_win32.xml v adresáři
umístění_instalace\bin přidáním následujícího řádku kódu pro prvek spawn v části <process
name="catalina">:
<param condName="${java_vendor}" condValue="IBM">-Xss128m</param>

Java Virtual Machine zkolabuje pod zátěží, když více uživatelů spustí panely
dashboard aplikace IBM Cognos Business Insight
Při použití JRE 1.6 SR6 pro Windows dojde k těmto záležitostem:
●

skryje se PID jazyka Java;

●

jádro jazyka Java není vygenerováno;

●

skryje se Java.exe;

●

neexistují žádné příznaky úniku paměti nebo vysokého využití procesoru;

●

při nezdaru java.exe bude v Prohlížeči událostí Windows uvedena tato chyba:
Faulting application java.exe, version 6.0.0.0, faulting module j9jit24.dll, version 2.4.0.42924,
fault address 0x002ec4c2.

●

proces cgsLauncher i proces BIBus se stanou sirotky a dojde ke spuštění nového procesu Java;

●

do protokolových souborů IBM Cognos BI, verze 10.1, nejsou zapsány žádné chyby.

Tento problém lze obejít nastavením proměnné prostředí TR_DisableEBPasGPR na hodnotu
TR_DisableEBPasGPR = 1 před spuštěním stroje JVM (Java™ Virtual Machine).

Portlety Cognos jsou zastaveny po restartování serveru SAP
Portlety Cognos mohou být zastaveny po restartování serveru SAP. Chcete-li restartovat portlety
Cognos, spusťte všechny instance aplikací epa a iview.

Postup
1. Na aplikačním serveru Java SAP NetWeaver, klepněte na SAP NetWeaver Administrator.
2. Na kartě Operations Management klepněte na Systems.
3. Na kartě Systems klepněte na Start and Stop.
4. Klepněte na položku Java EE Applications umístěnou na levé straně obrazovky.
5. Chcete-li provést řazení podle dodavatele, klepněte na sloupec Vendor.
6. Ve sloupci Name zvýrazněte com.cognos.epa.
7. Ve spodní části obrazovky v podokně Application Instance Details klepněte na Start Service a
vyberte možnost On All Instances.
8. Zopakujte kroky 6 a 7 pro aplikaci com.cognos.pct.iview.
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Při práci ve Framework Manager může dojít k problémům.

V systému Oracle nelze porovnat dva objekty CLOB
Používáte-li systém Oracle a v systému IBM® Cognos® BI zadáte požadavek na porovnání dvou
objektů CLOB, jako je C2 = C3, zobrazí se běhová chyba Oracle.
Chcete-li se tomuto problému vyhnout, použijte metodu DBMS_LOB.compare:
where 0 = dmbs_lob.compare (c1, c2)

Chyba nedostatku paměti s importovanými metadaty ERWin
Když testujete předměty dotazu na základě Zobrazení tabulky, může dojít k chybě nedostatku
paměti při provádění operace sqlPrepareWithOptions.
Řešením je vytvořit předmět dotazu zdroje dat pomocí stejného připojení Content Manager jako
model ERWin.

Framework Manager nemá přístup k URI brány
Vytvoříte nový projekt ve Framework Manager a dojde k zobrazení následující zprávy:
Není přístup ke službě na odkazu URL:
http://názevhostitele:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/
b_acton=xts.run&m=portal/close.xts
Zkontrolujte, že informace URI brány jsou správně zkonfigurovány a že služba je k dispozici.
Pro další informace se obraťte na správce služby.
Tato správa se zobrazí v případě, že brána není správně zkonfigurována. Identifikátor URI brány
musí být nastaven na název počítače, kde je nainstalován IBM® Cognos® BI, a odrážet typ používané
brány. Pro konfiguraci identifikátoru URI brány se musíte přihlásit jako správce.

Postup konfigurace identifikátoru URI brány
1. Zavřete Framework Manager.
2. V IBM Cognos Configuration v okně Průzkumník klepněte na Prostředí.
3. V okně Vlastnosti zadejte příslušnou hodnotu do pole Identifikátor URI brány:
●

Chcete-li použít ISAPI, nahraďte cognos.cgi položkou cognosisapi.dll.

●

Chcete-li použít apache_mod, nahraďte cognos.cgi položkou mod_cognos.dll.
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●

Chcete-li použít servletovou bránu, zadejte následující:
http[s]://host:port/název_kontextu/servlet/Gateway
Poznámka:název_kontextu je název, který jste přiřadili webové aplikaci ServletGateway
při rozmístění souboru WAR aplikace ServletGateway.

●

Neprovozujete-li webový server, pro použití dispečeru jako brány zadejte následující:
http[s]://host:port/p2pd/servlet/dispatch

4. V případě potřeby změňte část názvu hostitele v Identifikátoru URI brány z hodnoty localhost
na IP-adresu počítače nebo název počítače.
5. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.
6. V nabídce Akce klepněte na Restartovat.

Názvy objektů se zobrazí v chybném jazyce
Když naimportujete více jazyků ze SAP BW Query do modelu Framework Manager, všechny názvy
objektů načtené ze SAP BW se nezobrazí ve správném jazyce.
Chcete-li se vyhnout tomuto problému, uložte SAP BW Query znovu v každém přihlašovacím jazyce
v Business Explorer Query Designer. Správné jazykové texty se pak zobrazí správně ve Framework
Manager.

Úplná vnější spojení v systému Oracle vrátí nesprávné výsledky
Při použití zdroje dat Oracle před verzí 10.2 vracejí úplná vnější spojení nesprávné datové výsledky.
Aby se tomuto problému vyhnul, IBM Cognos BI je zpracovává jako lokální operace.
V důsledku tohoto zpracování musíte nastavit zpracování dotazů na limitedLocal pro jakékoli
projekty, které očekávají explicitní či implicitní vnější spojení.

Chyba při testování předmětů dotazu v modelu importovaném
z Teradata
Používáte model importovaný z produktu Teradata. Když testujete některé předměty dotazu
obsahující grafické položky, zobrazí se tato chyba:
QE-DEF-0177 Při provádění operace 'sqlOpenResult' nastala chyba, stav='-28'.
UDA-SQL-0114 Cursor dodaný do operace "sqlOpenResult" je neaktivní.
UDA-SQL-0107 Při operaci "SgiCursor::doOpenResult()" došlo k obecné výjimce.
[NCR][ODBC Teradata Driver][Teradata RDBMS] Byl vyžádán překlad neznámého znakového
řetězce.
Důvodem je, že datové typy GRAPHIC a VARGRAPHIC nejsou podporovány.
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Chyba pro vložený předmět dotazu SQL
V DB2 definujete následující:
create type address as ( number character (6), street varchar(35), city
varchar(35) ) MODE DB2SQL; create table emp ( emp_no int, emp_address address);
Select e.emp_no, e.emp_address..street from emp e SQL0206N "aBmtQuerySubject.2

Když definujete vložený předmět dotazu SQL, zobrazí se chyba kvůli názvu přiřazenému pro odkaz
atributu ve strukturovaném typu.
Chcete-li vyřešit tento problém, máte dvě možnosti:
●

přiřadit jednoduchý korelační název sloupci v původním předmětu dotazu, jako je Select
e.emp_no, e.emp_address..street as "ABC" from emp e

●

použít předávací notaci pro předmět dotazu uzavřením sloupce pomocí dvojitých složených
závorek ({{ }})

Chyba QE-DEF-0259
K této chybě dochází při použití složených závorek { } na nesprávném místě ve výrazu. IBM® Cognos®
BI očekává, že cokoli mezi složenými závorkami { } je na stejné úrovni jako funkce. Pokud jste
použili složené závorky jinde ve výrazu, zobrazí se následující chybová zpráva:
QE-DEF-0259 Došlo k chybě analýzy
Složené závorky lze také použít k zaslání jedinečné syntaxe zdroji dat. Databáze např. používá pro
nějakou funkci klíčové slovo, které není použito v systému IBM Cognos BI.
IBM Cognos BI neověřuje syntaxi, kterou použijete mezi složenými závorkami. Syntaxe jako taková
je zaslána zdroji dat.
Řešením je zajistit, aby složené závorky nebyly používány na nesprávných místech.
Např. zadáte následující výraz:
[ss_ole_both].[authors_lith].[au_id] = [ss_ole_both].[authors_latin].[au_id]
{ collate Lithuanian_CI_AI}

Zobrazí se následující chybová zpráva:
QE-DEF-0259 Došlo k chybě analýzy před pozicí nebo blízko pozice: 75, text začínající na pozici:
5 "le_both].[authors_lith].[au_id]=[ss_ole_both].[authors_latin].[au_id]{"
Zatímco následující výraz je platný:
{ Q3.au_id }

=

{ Q4.au_id collate lithuanian_CI_AI }

Externalizovaná dimenze klíčových hodnot zachovává starou
hodnotu výzvy
Máte dimenzi klíčových hodnot (SAP BW), která obsahuje volitelnou výzvu. Pokud tuto dimenzi
externalizujete jako soubor csv nebo tab, externalizovaný soubor neobsahuje všechny řádky dat.
Je tomu tak proto, že hodnota výzvy je zachována.
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Např. nastavíte hodnotu výzvy pro dimenzi při testování dimenze ve Framework Manager. Hodnota
výzvy je držena v mezipaměti. I když vymažete hodnotu výzvy v dialogovém okně Výzva, externalizací
dimenze klíčových hodnot vznikne soubor obsahující data, která jsou filtrována nejaktuálněji
používanou výzvou.
Chcete-li tento problém obejít, proveďte jednu z těchto akcí:
●

Netestujte dimenzi klíčových hodnot před její externalizací.

●

Zavřete model, znovu jej otevřete a externalizujte dimenzi klíčových hodnot.

Starší modely zobrazují zabezpečení na úrovni objektů
Používáte-li dříve vytvořený model IBM® Cognos®, mohlo být definováno zabezpečení objektů
určité úrovně. Zabezpečení objektu na úrovni není podporováno.
Řešením je ověřit a opravit starší model před jeho publikací.

Postup
1. V nabídce Projekt klepněte na Verifikovat model.
2. Vyberte zobrazení zabezpečení, které odkazuje na úroveň, a klepněte na Opravit.

Export modelu Framework Manager do souboru CWM neúspěšný
s chybou MILOG.TXT nelze najít
Export modelu Framework do souboru CWM je neúspěšný s chybou MILOG.TXT nelze najít,
když cesta obsahuje japonské znaky.
Chcete-li vyřešit tento problém, proveďte jednu z následujících akcí:
●

Určete cestu exportu, která nepoužívá japonské znaky.

●

Změňte výchozí jazyk systému v počítači na japonštinu. Výchozí jazyk systému lze změnit
v Ovládacích panelech v části Regionální a jazykové možnosti -> Rozšířené. Další informace o
tom, jak postupovat, viz nápověda operačního systému Windows®.

Odlišnost v SQL pro inner join po upgradu na IBM Cognos BI,
verze 8.3 a vyšší
Pokud jste migrovali z produktu v dřívější verzi než 8.3, mohou existovat odlišnosti v generování
SQL používaného pro syntaxi INNER JOIN.
Syntaxi SQL používanou pro inner join můžete řídit pomocí konfigurace nastavení pro zařízení
RLF Syntaxe SQL Join. Syntaxe SQL join generovaná ve všech verzích systému IBM Cognos BI
produkuje stejný výsledek.
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Používáte-li materializační technologii RDBMS, kterou lze implementovat pomocí implicitní či
explicitní syntaxe, musíte zajistit, abyste v modelu vybrali stejné nastavení syntaxe pro zařízení RLF
Syntaxe SQL Join.

Full Outer Join neodeslán na Oracle 9i a 10GR1
IBM® Cognos® BI standardně neodešle full outer join na ORACLE 9i a 10GR1 kvůli chybě Oracle
č. 2874433. To vyžaduje použití omezeného lokální zpracování v IBM Cognos BI.
Chcete-li aktivovat full outer join pro Oracle, musíte
●

zajistit, že máte požadované sady oprav, které obsahují opravu chyby č. 2874433

●

upravit soubor cogdmor.ini pro zapnutí full outer join (Full_outer_join=T)

Protože jakékoli ruční úpravy nastavení ini budou přepsány další instalací, musíte je ručně replikovat
na všech počítačích, kde jste nainstalovali IBM Cognos BI nebo Framework Manager.
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Transformer
Tento dokument popisuje problémy a omezení, se kterými se mohou setkat uživatelé aplikace IBM®
Cognos® Transformer, spolu s navrhovanými náhradními řešeními.
Informace jsou uspořádány do následujících částí:
●

"Známé problémy při modelování v aplikaci IBM Cognos Transformer" (str. 753)

●

"Známé problémy při použití krychlí PowerCube ve studiích IBM Cognos" (str. 757)

Známé problémy při modelování v aplikaci IBM Cognos
Transformer
V této části jsou uvedeny známé problémy a omezení při modelování v aplikaci IBM® Cognos®
Transformer.

Po ručních úpravách souboru specifikací výzev dochází k chybě rozhraní BAPI
Vytváříte specifikaci výzev pro balík založený na systému SAP. Upravujete ručně soubor specifikací
výzev prompt.xml a uložíte změny. Po úpravách souboru se pokusíte vygenerovat krychli PowerCube
pomocí příkazového řádku s parametry, například
cogtr -fpromptspecfilename -n cubename.mdl

ale krychle PowerCube se nevygeneruje a zobrazí se chyba BAPI.
Tato chyba je způsobena neplatným jedinečným názvem členu (MUN). Protože ruční úpravy souboru
prompt.xml jsou náchylné k chybám, doporučujeme, abyste je neprováděli a vytvořili místo nich
náhradní specifikace výzev.

Nelze získat přístup k datovému zdroji IQD pomocí připojení databáze Sybase
Při externalizaci modelu pomocí připojení k databázi Sybase používáte v aplikaci Framework
Manager soubor IQD. Při pokusu o import souboru datového zdroje do aplikace Transformer se
zobrazí podobná zpráva jako tato:
[TR1907] V aplikaci Transformer nelze získat přístup k databázi název_databáze s přihlašovacími
údaji <ID uživatele, heslo>.
Připojení k databázi se nezdaří, protože do dotazu SQL byly při vytváření datového zdroje v aplikaci
Framework Manager přidány uvozovky.
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Chcete-li se úspěšně připojit k datovému zdroji IQD a importovat model, musíte nejprve upravit
určité soubory konfigurace v adresáři CS7Gateways\bin.

Postup
1. Otevřete soubor cs7g.ini a zkontrolujte, zda typem databáze v řetězci připojení je CT, ne CT15.
Soubor cs7g.ini se nachází v adresáři umístění_instalace\CS7Gateways\bin.
2. V části [Services] zadejte:
CTDBA=ctdba, ctdba15

3. Uložte změny.
4. Otevřete soubor cogdmct.ini a v části [UDA USER OPTIONS] zadejte:
Attach=SET QUOTED_IDENTIFIER ON

Soubor cogdmct.ini se nachází v adresáři umístění_instalace\CS7Gateways\bin.
5. Uložte změny.
6. Otevřete aplikaci Transformer a importujte zdroj dat.

Soubor IQD vytvořený v aplikaci Framework Manager, který obsahuje uloženou
proceduru Oracle, nelze použít
Při pokusu o otevření souboru IQD vytvořeného v aplikaci Framework Manager a obsahujícího
uložené procedury Oracle se v aplikaci Transformer může zobrazit podobná zpráva jako tato:
(TR0118) V aplikaci Transformer nelze číst zdroj dat databáze [zdroj_dat] definovaný v souboru
<umístění_LAN>\<zdroj_dat><název_iqd>.iqd.
DMS-E_General Během operace 'execute' došlo k obecné výjimce
Nativní příkaz SQL vygenerovaný v souboru IQD vytvořeném ve Framework Manager je chybný.
Soubor IQD nelze v aplikaci Transformer použít.
Tento problém lze vyřešit spuštěním uložených procedur v aplikaci Framework Manager a nastavením
položky Metoda externalizace na IQD. Vytvořte předmět dotazu modelu ze spuštěné uložené
procedury a pak balík publikujte a otevřete jej v aplikaci Transformer.

Ochrana před chybami v případě, že výpočty modelu používají dvojité uvozovky
Pokoušíte-li se otevřít model ve formátu .mdl obsahující dvojité uvozovky, které by mohly být
použity při vytváření zřetězených kategorií, může se zobrazit chyba, dokonce i tehdy, dodržujete-li
doporučované postupy týkající se uzavírání těchto výpočtů do jednoduchých uvozovek.
Důvodem je skutečnost, že modely formátu .mdl nepodporují současné použití jednoduchých a
dvojitých uvozovek, pokud je příznak ObjectIDOutput nastaven na hodnotu True, což je výchozí
nastavení pro vytváření modelů.
Existují dvě možnosti, jak se tomuto problému lze vyhnout:
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●

Můžete otevřít soubor cogtr.xml.sample v textovém editoru, vyhledat řetězec ObjectIDOutput
a změnit nastavení na hodnotu 0. Uložte soubor cogtr.xml.sample jako cogtr.xml. Spusťte
aplikaci Transformer znovu a znovu model uložte.

●

Požadované výpočty lze provádět v systému RDBMS nebo v nástroji, jako je Framework
Manager, a pak lze data importovat do modelu.

Ať vyberete kteroukoli strategii, můžete potom model ve formátu .mdl nebo py? otevřít bez chyby.

Aplikace Framework Manager a Transformer mohou pro některé jazyky zobrazit
parametry relace v jiných národních prostředích
Transformer nemusí během testu nebo sestavování krychle vracet data v očekávaném národním
prostředí za těchto podmínek:
●

Národní prostředí zobrazené v informacích Soubor/Relace v aplikaci Transformer není obsaženo
v mapě parametrů aplikace Framework Manager pro parametry relace.

●

Modelář se pokouší vytvořit zdroj dat v aplikaci Transformer pomocí předmětu dotazu z balíku,
ve kterém národní prostředí neexistuje.

Nastane-li taková situace, pak národní prostředí parametru relace tohoto modeláře neexistuje v
mapě parametrů aplikace Framework Manager. Vrácená data proto nebudou vyhovovat národnímu
prostředí informací v okně Relace, které jsou zobrazeny v aplikaci Transformer.
Tomuto problému se lze vyhnout přidáním řetězce národního prostředí, který je zobrazen v
informacích Soubor/Relace v aplikaci Transformer, do seznamu parametrů aplikace Framework
Manager tak, aby aplikace Transformer mohla načíst očekávaná data, jakmile získá přístup ke
zdroji dat. Metadata modelu ale budu stále zobrazena v angličtině nebo v jazyce návrhu aplikace
Framework Manager.

Běžné sloupce nelze převést na vypočítané sloupce a naopak
Při pokusu o převod běžného sloupce na vypočítaný sloupec otevřením listu vlastností Sloupec je
tlačítko Vypočítaný nedostupné.
V aplikaci Transformer, verze 10.1.0, již nelze převést existující běžný sloupec na vypočítaný sloupec
změnou vlastností sloupce. Změnou vlastností sloupce nelze převést ani existující vypočítaný sloupec
na běžný sloupec.
Vypočítaný sloupec lze vytvořit pouze pomocí funkce Vložit sloupec. Další informace viz část
"Definice vypočítaného sloupce" v příručce Transformer User Guide.
To neovlivňuje způsob, jakým jsou vypočítané sloupce importovány z modelu IBM® Cognos® Series 7
do aplikace Transformer. Existující vypočítané sloupce, které byly původně vytvořeny v IBM Cognos
Series 7, budou importovány správně.

Načítání dat ze zdroje dat SAP trvá v aplikaci Transformer dlouho
V aplikaci Transformer s vypnutým potlačováním hodnoty null se pokoušíte načíst data ze zdroje
dat založeného na systému SAP. Dokončení procesu načítání trvá dlouho.
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Zkontrolujte, zda v počítači, ve kterém je aplikace Transformer nainstalována, je k dispozici dostatek
paměti pro provedení importu. Nedostatek fyzické paměti může způsobit, že aplikace Transformer
tuto operaci provádí velmi pomalu. V takové situaci lze úlohu ukončit pomocí programu Správce
úloh.

Chybějící kategorie při vytváření modelu aplikace Transformer na základě dotazu
SAP, který obsahuje ručně vytvořenou strukturu SAP
Rozhraní extrakce proudu, které načítá data faktů, nezpracovává některé funkce dotazů SAP. Až
aplikace Transformer dokončí import z balíku Framework Manager, bude ručně vytvořená struktura
v dotazu vypadat jako dimenze, ale budou vrácena neúplná data. Dimenze přidaná do dotazu SAP
jako charakteristika bude vypadat jako dimenze, ale nebudou vrácena žádná data.
Musíte-li dotaz BEx použít s těmito omezeními, zvažte vypnutí extrakce proudu a spolehnutí se na
dotaz MDX. Pamatujte ale, že rozsáhlý dotaz MDX může selhat.

Při vytváření krychle PowerCube obsahující nevyváženou hierarchii SAP dojde
k chybě
Importujete balík SAP do aplikace Transformer, tento balík obsahuje nevyváženou nerovnoměrnou
hierarchii a při vytváření krychle PowerCube se zobrazí chyba TR2317.
Chcete-li se této chybě vyhnout, postupujte před generováním kategorií pro danou dimenzi takto.

Postup
1. V mapě dimenzí klepněte pravým tlačítkem na nejnižší úroveň v nevyvážené nerovnoměrné
hierarchii, která je označena jako jedinečná.
2. Klepněte na Vlastnosti a na kartě Zdroj klepněte na Přesunout.
3. V nabídce Spustit klepněte na Generovat kategorie.
4. V nabídce Spustit klepněte na Vytvořit krychle PowerCube.

Nové sestavení krychle PowerCube brzy po publikování vyvolá chybu TR0787
Po publikování krychle PowerCube pomocí průvodce Publikování v aplikaci Transformer je soubor
krychle PowerCube na několik minut uzamknut serverem IBM® Cognos®. Při pokusu o nové
sestavení krychle během této doby se sestavení krychle nemusí podařit a zobrazí se chyba TR0787
aplikace Transformer informující o tom, že krychle je právě používána jinou aplikací.
Chcete-li se této situaci vyhnout, postupujte takto:
●

Při publikování krychle nepoužívejte průvodce publikováním.

●

Počkejte, až bude zámek souboru uvolněn, a pak krychli znovu sestavte.

●

Sestavujte krychli v jiném umístění, než ve kterém byla publikována.
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Známé problémy při použití krychlí PowerCube ve studiích IBM
Cognos
Pomocí aplikace Transformer lze publikovat krychle PowerCube a jejich zdroje dat přímo na portál
IBM® Cognos® Connection bez použití aplikace Framework Manager jako prostředníka.
V této části jsou uvedeny známé problémy a omezení spojená s použitím krychlí PowerCube ve
studiích systému IBM Cognos, jako jsou Analysis Studio a Report Studio.

Krychle IBM Cognos PowerCube, které ještě nebyly optimalizovány, se v softwaru
IBM Cognos mohou otevírat pomalu
Jestliže otevírání krychlí PowerCube vytvořených v předchozích verzích aplikace Transformer trvá
ve studiích IBM Cognos příliš dlouho, doporučujeme spustit obslužný program příkazového řádku
s názvem pcoptimizer zvyšující výkonnost za běhu, který je dodáván spolu se softwarem IBM
Cognos BI. Tento optimalizační obslužný program je vhodný pro starší krychle PowerCube v
případě, že model již neexistuje nebo data použitá při sestavování krychle PowerCube již nejsou k
dispozici. Tento obslužný program příkazového řádku není nutné použít pro krychle vytvořené v
aplikaci Transformer verze 8.x a vyšší.

Postup
1. Zálohujte cílovou krychli PowerCube, pak přejděte do adresáře umístění_c10/bin.
2. V systému Windows otevřete okno příkazového řádku a spusťte soubor PCOptimizer.exe.
3. V systému UNIX nebo Linux spusťte optimalizační obslužný program příkazového řádku
zadáním následujícího řádku:
pcoptimizer [-t] [-v] [-h]cubename

kde cubename je plně kvalifikovaná krychle PowerCube nebo časově segmentovaná řídicí
krychle s příponou .mdc, pokud je krychle PowerCube uložena ve stejném umístění jako obslužný
program pcoptimizer. Jinak představuje cubename úplnou cestu k souboru krychle s příponou
.mdc.
Poznámka: Tato metoda podporuje pouze extrakci metadat. Chcete-li nastavit uživatelem
konfigurovatelný přechod, musíte použít aplikaci Transformer. Podpora zástupných znaků není
momentálně k dispozici. Musíte tedy pro každou krychli PowerCube vyvolat obslužný program.
Není-li zadán parametr cubename, přejde program do interaktivního režimu a vyzve vás k
zadání názvu krychle PowerCube a ke schválení zadaného názvu. Mezi volitelné parametry
patří:
●

-t, čili testovací režim; testuje, zda byla metadata extrahována a načtena do krychle

PowerCube. Návratový kód udává stav.
●

0, pokud byla metadata extrahována a načtena,

●

10, pokud metadata nebyla načtena,

●

20, pokud došlo k chybě při přístupu ke krychli PowerCube.
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●

-v, čili režim s komentářem; výstupem textu je standardní výstup (stdout) uvádějící

provedené aktivity včetně všech chybových zpráv. Při běhu v interaktivním režimu je
předpokládán parametr -v. Veškerý výstup textu je pouze v angličtině.
●

-h pro nápovědu příkazového řádku; není-li parametr cubename zadán, zobrazí se jeho

použití a možnosti na obrazovce.

Aplikace Analysis Studio zobrazuje nesprávný symbol měny
Při publikování do aplikace IBM® Cognos® Analysis Studio zobrazují krychle PowerCube výchozí
měnu namísto měny přidružené k národnímu prostředí vašich serverů a počítačů. Například britská
libra GBP (£) je zobrazena jako $.
Tento problém vyřešíte jedním z následujících způsobů:
●

Když připravujete model v aplikaci Transformer, vytvořte tabulku měn a vložte do výsledných
datových krychlí PowerCube výchozí symbol měny určený národním prostředím systému
používaného počítačem s aplikací Transformer.

●

Pro datové krychle PowerCube neobsahující integrovanou tabulku měn nastavte jako výchozí
měnu parametr fallbackCurrency.

Postup vytvoření tabulky měn v aplikaci Transformer
1. V aplikaci Transformer klepněte v nabídce Soubor na Tabulka měn a pak klepněte na OK.
2. Klepněte pravým tlačítkem na každý ukazatel měny a klepněte na Povolit převod měn.
Tato výchozí tabulka měn neobsahuje informace o měně pro žádná jiná národní prostředí, než
pro spuštěné národní prostředí. Během práce v aplikaci Analysis Studio také nemůžete převést
žádnou jinou měnu.

Postup nastavení parametru fallbackCurrency jako výchozí měny
●

Definujte výchozí měnu nastavením parametru fallbackCurrency v souboru umístění_instalace\
configuration\qfs_config.xml na GBP (Great Britain Pounds) nebo na kód jiné měny uvedený
v seznamu v souboru umístění_instalace\bin\ccli18nrescr_xx.xml.
Následuje příklad.
<!-- execution layer providers-->
<provider name="PowerCubeODP" libraryName="pcodp" connectionCode="PC">
...
<providerDetails>
<parameters>
<!-- Max depth of nested calculated members within a query. -->
<parameter name="maxCalculatedMemberNestingDepth" value="30"/>
<!-- Normalize yen/won currency symbols - set to "false" to disable
-->
<parameter name="normalizeYenWon" value="true"/>
<!-- Fallback currency for cubes with no default currency specified
- set to USD, EUR etc. -->
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<parameter name="fallbackCurrency" value="USD"/>
</parameters>
</providerDetails>
</provider>

Změny počtu desetinných míst ve formátech měn
Otevřete-li krychli PowerCube ve studiu IBM® Cognos® nebo v aplikaci IBM Cognos Business
Intelligence Mobile Analysis, verze 8.3, zřejmě zjistíte změny ve výchozím počtu desetinných míst
zobrazených ve formátech měn.
Toto chování je způsobeno následujícími změnami:
●

Výchozí formátování desetinných míst ve formátech měn již není určeno definicí v tabulce měn
zdrojů dat, ale formátem ukazatele vybraného v krychli.
Příklad: Pokud formát ukazatele Skutečné výnosy udává dvě desetinná místa a měna USD v
tabulce měn neudává žádná desetinná místa, zobrazí se v hodnotě měny USD dvě desetinná
místa.

●

Výpočty, které obsahují operátor dělení a alespoň jeden operand ve formátu měny, zobrazí nyní
výslednou hodnotu se třemi desetinnými místy pouze tehdy, jestliže
●

ani jedna z hodnot ve formátu měny neobsahuje desetinná místa,

●

dva operandy ve formátu měny mají různý počet desetinných míst.

Ve všech ostatních výpočtech tohoto typu je počet desetinných míst výsledné hodnoty určen
počtem desetinných míst v hodnotě příslušné měny. Následující příklady objasňují toto nové
chování:
●

$4.00 / $2.00 = $2.00

●

$4 / $3.0000 = $1.3333

●

$4 / $3 = $1.333

●

$4.0 / $3.00 = $1.333

Nerovnoměrné nebo nevyvážené hierarchie způsobují neočekávané chování
V případě nerovnoměrných či nevyvážených hierarchií nemusejí mít některé členy, které nejsou na
nejnižší úrovni hierarchie, žádné následníky na jedné nebo více nižších úrovních. Podpora těchto
mezer v hierarchii je v relačních zdrojích omezená. Zdrojům OLAP je poskytována komplexnější
podpora, některé sestavy ale mohou vést k neočekávanému chování:
●

Skupiny odpovídající chybějícím členům se mohou při převádění sestav seskupených seznamů
na kontingenční tabulku objevovat nebo mizet. K tomu dochází u nastavených výrazů při použití
funkce filtru a detailních filtrů na členy.

●

Nerovnoměrné nebo nevyvážené části hierarchie jsou potlačeny, když jsou nastavené výrazy
v dané hierarchii použity na okraj.
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●

Je-li kontingenční tabulka rozdělena na části nebo je-li rozdělena do sestavy s hlavním a detailním
blokem, budou části odpovídající chybějícím členům prázdné.

Některé takové typy chování mohou být v budoucích vydáních odstraněny, zatímco jiné mohou
být kodifikovány jako podporované chování. Chcete-li se těmto chováním vyhnout, vyhýbejte se
výše uvedeným scénářům.
Následující scénáře jsou považovány za bezpečné:
●

jeden nebo více odkazů na vnořené úrovně na okraji bez upravujícího výrazu,

●

odkaz na hierarchii pouze na jedné úrovni jednoho okraje,

●

jeden nebo více explicitních členů nebo sad explicitních členů jako sourozenci pouze na jedné
úrovni jednoho okraje,

●

souhrny předchozích tří scénářů.

Ve všech případech byste měli sestavy založené na nerovnoměrných nebo nevyvážených hierarchiích
otestovat a ověřit, že mezery v hierarchiích jsou zpracovávány správně.

Nelze otevřít ukázkový model Great Outdoors Sales.mdl a vygenerovat krychle
Nesprávné informace o nastavení pro soubor Great Outdoors Sales.mdl mohou způsobit, že ukázkový
model pro aplikaci Transformer s názvem Great Outdoors Sales.mdl nelze otevřít a nelze ani
generovat krychle.
Tomuto problému se lze vyhnout následujícím nastavením modelu Great Outdoors Sales.mdl:

Postup
1. Upravte soubor Cs7g.ini tak, aby obsahoval připojení [Databases].
Soubor Cs7g.ini je umístěn v adresáři umístění_instalace/c10/cs7Gateways/bin.
2. Otevřete Správce zdrojů dat ODBC a vytvořte nový zdroj dat ODBC s názvem great_outdoors_
warehouse a připojte jej k databázi serveru SQL s názvem GOSALESDW, která je dodávána s
ukázkovou instalací.
3. Připojte se pomocí platného ID uživatele a hesla pro ověřování serveru SQL Server.
4. Otevřete model.

Neúspěšná publikace krychle PowerCube
Chcete-li publikovat krychli PowerCube a akce publikace není úspěšná, zkontrolujte správnost
umístění zdroje dat Windows® pro krychli PowerCube.
Není-li umístění určeno správně, jako je tomu v případě anglické verze ukázkové krychle Sales and
Marketing PowerCube, krychli PowerCube nelze publikovat.

Postup
1. Klepněte na krychli PowerCube pravým tlačítkem a klepněte na Vlastnosti.
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2. Na kartě Zdroj dat ve vlastnosti Umístění v systému Windows zajistěte, že umístění zdroje dat
určené pro krychli PowerCube je zadáno správně.
Např. umístění pro anglickou verzi ukázkového souboru sales_and_marketing.mdc by mělo
být umístění_instalace\webcontent\samples\datasources\cubes\PowerCubes\EN
3. Chcete-li publikovat krychli PowerCube, klepněte pravým tlačítkem na krychli PowerCube a
klepněte na Publikovat krychli PowerCube jako zdroj dat a balík.
Poznámka: protože ukázkové krychle PowerCube již byly publikovány, není doporučena jejich
opětovná publikace. Opětovná publikace ukázkové krychle PowerCube může způsobit neúspěch
sestav, které jsou založeny na této krychli PowerCube. Chcete-li opětovně publikovat ukázkovou
krychli PowerCube, učiňte tak pod jiným názvem.
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IBM® Cognos® Report Studio slouží k tvorbě různých typů sestav včetně seznamů, sestav kontingenční
tabulky, grafů a uživatelem navržených sestav.
Při tvorbě sestav v aplikaci Report Studio či IBM Cognos Query Studio může dojít k problémům.
Informace o použití aplikace Report Studio viz Uživatelská příručka Report Studio. Další informace
o použití aplikace Query Studio viz Uživatelská příručka Query Studio.

Problémy s vytvářením sestav
Plánované profesionální sestavy se vytvářejí v aplikaci IBM® Cognos® Report Studio a ad hoc sestavy
v aplikaci IBM Cognos Query Studio.
Témata v této části dokumentují problémy, s nimiž se můžete setkat při tvorbě sestav.

Popisky se navzájem přepisují
Pokud v aplikaci Report Studio nebo Query Studio definujete graf a vykreslíte jej ve formátu HTML
či PDF pomocí výchozích velikostí, popisky os v grafu se mohou navzájem přepisovat.
Chcete-li se vyhnout tomuto problému, zvětšete šířku či výšku grafu úpravou příslušných vlastností
grafu nebo zaktivujte vlastnost Povolit přeskočení.

Graf zobrazí pouze každý druhý popisek
Vytvoříte sestavu obsahující graf. Možnost Povolit přeskočení je nastavena na hodnotu nepravda,
ale když spustíte sestavu, popisky jsou přeskakovány.
K tomu může dojít v případě, že není dostatek místa pro všechny popisky a možnosti Povolit otočení
o 45 °, Povolit otočení o 90 ° a Povolit střídavé rozmístění jsou také nastaveny na hodnotu nepravda.
IBM Cognos BI nemá žádné možnosti k přizpůsobení popisků, takže přeskakuje každý druhý.
Řešením je vybrat možnost Povolit otočení o 45 °, Povolit otočení o 90 ° nebo Povolit střídavé
rozmístění.

Přechodná pozadí grafu se zobrazí šedě v aplikaci Internet Explorer
V aplikaci Report Studio můžete definovat uživatelskou paletu pro graf obsahující přechod. Když
je graf vykreslen ve formátu HTML v aplikaci Microsoft® Internet Explorer, jeho pozadí se zobrazí
šedě. Jde o problém aplikace Internet Explorer.
Chcete-li se vyhnout tomuto problému, vyberte graf a definujte bílou barvu jako pozadí grafu.
Další informace viz článek č. 294714 v Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.
com.
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Operace dělení nulou se zobrazí různě v seznamech a kontingenčních tabulkách
Máte-li seznam s přístupem k relačnímu zdroji dat, výpočet obsahující operaci dělení nulou se
zobrazí hodnotou null, jako je prázdná buňka. V kontingenční tabulce se operace dělení nulou
zobrazí jako /0. K tomu dochází v případě nastavení vlastnosti Nedělit nulou na Ano, což je výchoz
hodnota.
K zajištění konzistentního zobrazení hodnot null v seznamech a kontingenčních tabulkách nadefinujte
výraz if-then-else ve výrazu buňky kontingenční tabulky, který změní hodnotu /0 na hodnotu null.

Při upgradu sestavy se zobrazí chyba aplikace
Při upgradu sestavy se zobrazí následující chyba v případě, že sestava obsahuje datové položky
v rozvržení stránky, které nejsou v datovém kontejneru:
RSV-SRV-0040 Došlo k chybě aplikace. Obraťte se na administrátora.
K této chybě dojde, když IBM® Cognos® BI nemůže zjistit odkaz na dotaz pro datovou položku.
Takové datové položky jsou identifikovány malým červeným kroužkem s bílou ikonou x, která se
zobrazí v levém dolním rohu.
Chcete-li opravit tuto chybu, přetáhněte datové položky do kontejneru. Je-li kontejnerem seznam,
doporučujeme přetáhnout datové položky do záhlaví či zápatí stránky seznamu nebo do celkového
záhlaví či zápatí. Chcete-li zobrazit první řádek položky na každé stránce nebo v celkové sestavě,
přetáhněte položku do záhlaví stránky seznamu nebo celkového záhlaví. Chcete-li zobrazit poslední
řádek položky na každé stránce nebo v celkové sestavě, přetáhněte položku do zápatí stránky
seznamu či celkového zápatí.
Tip: Pokud záhlaví či zápatí neexistuje, vytvořte jej.

Sestavu vnořeného seznamu obsahující datovou položku, která je seskupena více
než jednou, nelze spustit po upgradu
Po upgradu sestavy vnořeného seznamu obsahující datovou položku, která je seskupena v obou
seznamech, nelze sestavu spustit a zobrazí se chyba podobná této:
OP-ERR-0199: Dotaz není podporován. Dimenze na okraji nejsou konzistentní. Položky dataItem
z dimenze="[Product line]" musejí být sousedící.
K této chybě dojde, je-li sestava spuštěna proti dimenzionálnímu zdroji dat a oba seznamy používají
stejný dotaz. K této chybě nedojde, je-li sestava spuštěna proti relačnímu zdroji dat.
Máte např. seznam obsahující seskupené položky Product line a Product type a vnořený seznam
obsahující datové položky Year, Quarter a Unit sale price. Year, Quarter a Product line jsou
seskupené položky ve vnořeném seznamu.
Chcete-li vyřešit tento problém, odstraňte z vnitřního seznamu datovou položku, která je seskupena
v obou seznamech.

Postup odstranění seskupené datové položky z vnitřního seznamu
1. Klepněte na libovolné místo sestavy.
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2. V podokně Vlastnosti klepněte na tlačítko Vybrat předchůdce a klepněte na odkaz Seznam,
který reprezentuje vnitřní seznam.
3. Poklepejte na vlastnost Seskupování a řazení.
4. V podokně Skupiny vyberte požadovanou datovou položku a klepněte na tlačítko Odstranit.

Nezobrazí se barva pozadí v šabloně
Při vytvoření šablony Query Studio v aplikaci Report Studio, přidání objektu seznamu a změně
jeho barvy pozadí se tato změna barvy nezobrazí, když šablonu aplikujete na sestavu Query Studio.
Chcete-li obejít tento problém, proveďte jednu z následujících akcí:
●

Upravte třídy seznamu stylů (CSS) pro seznamy v aplikaci Report Studio.

●

Když vytváříte šablonu Query Studio, nepřidávejte žádné objekty do těla stránky.

●

Nechte tělo stránky prázdné.

Mezisoučty v seskupených seznamech
Při použití krychle IBM Cognos PowerCube obsahující různě dlouhou hierarchii a seskupení na
první úrovni v této hierarchii se mohou mezisoučty objevit na chybném místě nebo zobrazit chybné
hodnoty.
Chcete-li vyřešit tento problém, seskupujte na druhé úrovni.

Změna metadat v Oracle Essbase se neodrazí v sestavách ani v aplikacích Studio
Když dojde ke změně metadat na serveru Oracle Essbase, změny se ihned neodrazí ve stromu metadat
v aplikacích Studio. Kromě toho při spuštění sestavy nedojde k načtení znovu publikovaných změn.
Chcete-li zobrazit novou strukturu, musíte restartovat server IBM® Cognos® Content Manager.

Vztahy nejsou udržovány v sestavě s překrývajícími se úrovněmi sady
V sestavě nelze vždy udržovat vztah mezi vnořenými či paralelními sadami členů na překrývajících
se úrovních ve stejné dimenzi.
Např. pojmenovaná sada ve zdroji dat, který obsahuje členy ze členu Rok a Měsíc, je vnořena pod
Rok, ale není správně seskupena podle roku.
V dalším příkladu se taková chybová zpráva zobrazí:
OP-ERR-0201 Hodnoty nelze správně vypočítat za přítomnosti více hierarchií ([Product].[B1],
[Product].[Product]), z nichž každá má úroveň založenou na stejném atributu (Product).
K tomuto problému dochází v následujících scénářích obsahujících neukazatelové datové položky
X a Y, které se překrývají ve stejné dimenzi:
●

X a Y společně jako neseskupené detaily sestavy

●

Y vnořena pod X

●

Y přidána jako atribut skupiny založené na X
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Při použití pojmenovaných sad či sad, které pokrývají více než jednu úroveň hierarchie, nepoužívejte
sady ze stejné dimenze na více než jednom místě ve stejné sestavě. Měly by být pouze na jedné úrovni
jednoho okraje.

Vytvoření částí v sestavách s přístupem ke zdrojům dat SAP BW
Za různých okolností mohou mít zdroje dat SAP BW problémy s částmi v sestavách:
Pokud sekce v sestavě používá položku dotazu nejnižší úrovně v různě dlouhé hierarchii, jako jsou
podřízené objekty nepřiřazeného uzlu, může se zobrazit následující chyba BAPI:
Došlo k chybě BAPI v modulu funkce BAPI_MDDATASET_SELECT_DATA. Neznámá hodnota
<valueName> pro charakteristiku <cubeName>
Další informace o práci s různě dlouhými či nevyváženými hierarchiemi viz Uživatelská příručka
Report Studio.

Položka dotazu nejnižší úrovně v různě dlouhé hierarchii
Řešení spočívá v odebrání části z položky dotazu nejnižší úrovně.

Několik vícekrychlí s proměnnými SAP
Řešení spočívá v použití jedné vícekrychle SAP při tvorbě částí v sestavách.

Chybové znaky (--) se zobrazují v sestavách
Při spuštění sestavy se v ní zobrazí dva znaky pomlčky (--) místo hodnot.
Tyto znaky se mohou zobrazit, pokud používáte jiné zdroje dat OLAP než PowerCube a Microsoft®
SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) a aplikujete agregaci na výpočty a ukazatele, které
používají jiné souhrny než Součet (Celkem), Maximum, Minimum, První, Poslední a Počet.
Všechny ostatní typy souhrnu jsou buď neúspěšné nebo vrátí chybové buňky, jež se obvykle zobrazí
jako dvě pomlčky (--).
Tento problém se vyskytuje kromě jiného v následujících případech:
●

zápatí

●

funkce agregátu

●

filtry souhrnu a detailní filtry používající souhrn

●

detailní, souhrnné a kontextové filtry vybírající více než jeden člen hierarchie, která je použita
jinde v sestavě

Pracujete-li se zdrojem dat SSAS 2005, tyto znaky se mohou také zobrazit v buňkách souhrnu,
pokud v souhrnu používáte filtr OR. Chcete-li se vyhnout tomuto problému, nepoužívejte filtry
OR v souhrnech.

Funkce nespolehlivá se sadami
Pokud vytvoříte výraz, který používá funkci descendants se sadami, můžete obdržet nepředvídatelné
výsledky. Některé očekávané členy mohou chybět, nebo můžete mít prázdné titulky či popisky.
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K tomuto problému dochází, pokud funkce descendants používá sadu jako první parametr místo
jednoho členu a je-li funkce descendants vnořena pod jinou datovou položku ze stejné hierarchie.
Chcete-li se vyhnout tomuto problému, nahraďte první parametr ve funkci descendants funkcí
currentmember(H), kde H je hierarchie požadované sady a pod kterou je výraz vnořen. Použijte

např. descendants(currentmember(H).

Sloupce, řádky či data se skrývají s krychlemi SSAS 2005
Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) disponuje funkcí s názvem AutoExists, která
odebírá n-tice, jež neobsahují žádná fakta v průniku dvou hierarchií stejné dimenze.
Sloupce, řádky či data se mohou skrýt v případě, že nastavíte výchozí člen hierarchie na člen, který
neexistuje s každým dalším členem v dimenzi. Chcete-li se vyhnout tomuto problému, změňte výchozí
člen, který způsobil skrytí, na člen, jenž existuje se všemi ostatními členy v dimenzi.
Sloupce, řádky či data se také mohou skrýt v případě určení členů, jejichž výsledkem je jedna či více
neexistujících n-tic. Pro tento scénář není aktuálně k dispozici žádné řešení. Další informace viz
článek č. 944527 v Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com.
K neočekávaným výsledkům může dojít také v případě, že výchozí člen hierarchie je členem, který
také neexistuje ve všech ostatních hierarchiích v dimenzi, a provádíte-li dotaz na členy z různých
hierarchií ve stejné dimenzi.
Např. kontingenční tabulka obsahuje následující (pomocí krychle Adventure Works):
●

Rows: Generate([Adventure_Works].[Account].[Accounts],set([Balance Sheet],[Units])) nested
with
children([Adventure_Works].[Department].[Departments]->:[YK].[[Department]].[Departments]].
&[1]]])

●

Column: [Adventure_Works].[Account].[Account Number].[Account Number]

●

Measure: [Adventure_Works].[Measures].[Amount]

Spustíte sestavu a zjistíte, že dotaz je vykreslen s některými prázdnými buňkami. Pak aplikujete
jednoduchý detailní filtr [Amount]>1 a spustíte sestavu. Zobrazí se pouze popisky řádků; všechna
data a sloupce chybí.
V krychli Adventure Works má atribut [Account].[Accounts] výchozí člen nastaven na [Net Income].
Při vyhodnocení výrazu sady GENERATE systém SSAS prohledává celý prostor krychle a dívá se
na všechny souřadnice pro dimenzi [Account]. Tyto souřadnice obsahují [Account][Account
Type].&[] i [Account].[Accounts].[Net Income]. Protože tyto souřadnice neexistují v rámci stejné
hierarchie, systém SSAS vrátí prázdnou sadu.
Chcete-li se vyhnout tomuto problému, správce SSAS musí nastavit výchozí člen v krychli na člen,
který existuje ve všech ostatních hierarchiích.

Neočekávané formátování buněk v sestavách
Při použití jiných zdrojů dat než OLAP a spuštění sestavy se formátování buněk nemusí zobrazit
podle očekávání. Některé buňky se např. mohou zobrazit velmi malé. To může být způsobeno
vrácením hodnot null z dotazu.
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Určení toho, co se zobrazí pro datový kontejner při existenci hodnot null v dotazu, viz Uživatelská
příručka Report Studio.
V některých buňkách se také může zobrazit zpráva Neplatná kalendářní data. Tento problém
způsobuje IBM Cognos Transformer a dochází k němu, když jsou krychle konstruovány s neznámými
hodnotami kalendářních dat. Další informace viz příručka Transformer User Guide.

Rozdíly v sestavách mezi TM1 Executive Viewer a IBM Cognos BI se zdroji dat
TM1
Při použití zdroje dat IBM® Cognos® TM1® mohou srovnatelné sestavy vytvořené ve studiu IBM
Cognos BI a v TM1 Executive Viewer obsahovat různé hodnoty buněk. K tomu dochází proto, že
produkt TM1 Executive Viewer používá algoritmus k výběru výchozích členů pro nepromítnuté
dimenze, který se mírně odlišuje od tradičních klientů OLAP.
Chcete-li obejít tento problém, při filtrování sestav v aplikacích Studio systému IBM Cognos BI
použijte kontextové filtry, jež odpovídají výchozím výběrům zobrazeným v uživatelském rozhraní
Executive Viewer. To zajistí, že hodnoty buněk v IBM Cognos BI odpovídají hodnotám v produktu
Executive Viewer.

Pořadí stromu metadat se liší pro zdroje dat TM1
Při použití zdroje dat IBM® Cognos® TM1® se pořadí členů ve stromu metadat podokna Vložitelné
objekty aplikace Studio systému IBM Cognos BI může lišit od pořadí zobrazeného v produktu TM1
Architect.
TM1 Architect standardně vykreslí členy hierarchie pomocí mírně odlišného algoritmu než používá
IBM Cognos BI. IBM Cognos BI automaticky vykreslí metadata členů ze zdrojů dat TM1
v hierarchickém pořadí.
Chcete-li v rámci produktu TM1 Architect zobrazit, jak vykreslí hierarchii aplikace Studio systému
IBM Cognos BI, klepněte na tlačítko Řazení hierarchie.

Problémy s výpočtem dat
Témata v této části dokumentují problémy, které se mohou vyskytnout při použití výrazů pro
výpočet dat nebo při agregaci dat v sestavách.

Souhrny ve výpočtech dotazu obsahují hodnoty null se zdroji dat SAP BW
Při použití zdrojů dat SAP BW v aplikaci IBM® Cognos® Report Studio jsou hodnoty null v databázi
vráceny ve výsledné sadě a funkce souhrnu count obsahuje prázdné buňky v následujících scénářích:
●

Výpočet dotazu zahrnuje aritmetický výpočet, kde je jeden či více operandů hodnoty NULL, a
na výpočtu je provedena agregace.

●

Výsledkem výpočtu dotazu je konstanta, jako jsou current_time a current_date.

Funkce souhrnu count by obvykle měla hodnoty NULL vyloučit.
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Chcete-li se vyhnout tomuto problému, pro první scénář zajistěte, aby žádný z obou operandů
nevracel hodnotu null. Např. původní výraz je [num1]+[num2]. Místo toho použijte následující
výraz:
if ([num1] is null) then ( 0 ) else ([num1])
if ([num2] is null) then ( 0 ) else ([num2])

Pro druhý scénář není žádná možnost, jak problém obejít.

Výsledky s hodnotou null pro výpočty používající zdroje dat SAP BW
Při práci se zdrojem dat SAP BW je výraz použitý ve výpočtu vyhodnocen jako hodnota null v
případě, že tento výraz obsahuje položku s hodnotou null. Např. ve výpočtu nějaký_výraz = výsledek
má výsledek hodnotu null, pokud řádek či sloupec, na který odkazuje nějaký_výraz, obsahuje
hodnotu null.
Abyste se vyhnuli obdržení hodnot null jako výsledku svých výpočtů, před vytvořením výpočtu
potlačte hodnoty null.

Neočekávané hodnoty souhrnu ve vnořených sadách
Obsahuje-li sestava vnořené sady, jiné souhrny než souhrny vnitřní sady mohou obsahovat
neočekávané výsledky. Např. vložíte souhrn do kontingenční tabulky, která obsahuje sadu s roky
v řádcích.

Pak vnoříte sadu produktové řady v rámci roků.

Všimněte si, že hodnota souhrnu se nezmění, aby představovala součet nových hodnot. K tomu
dochází, protože agregace v rámci sady použitá s dimenzionálními balíky nebere ohled na sady,
které jsou vnořeny pod sumarizovanou sadou.
Chcete-li zobrazit správné hodnoty souhrnu, pokud vnitřní a vnější sady nepatří do stejné dimenze,
můžete vnořit kopii položky vnitřního souhrnu pod položku vnějšího souhrnu následujícím způsobem.
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Nesprávné výsledky v souhrnech při použití zdrojů dat OLAP
Při použití zdrojů dat OLAP dávají nesprávné výsledky souhrny, které používají klauzule for.
K tomu dochází, protože klauzule for vyžadují přístup k detailním řádkům tabulky faktů. Zdroje
dat OLAP detailní řádky nemají.
Např. tato sestava používá dimenzionálně modelovaný relační zdroj dat (DMR) a obsahuje následující
souhrny:
●

mx: maximum ([Revenue] for [Year (ship date)])

●

mx2: maximum (Aggregate([Revenue]) for [Year (ship date)])

Všimněte si, že hodnoty mx a mx2 jsou různé, kde mx2 je založena na zobrazených datech ale mx
nikoli. Tento výsledek je správný.
Následující sestava používá zdroj dat OLAP a obsahuje stejné souhrny.
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Všimněte si, že hodnoty mx a mx2 jsou nyní stejné. Oba souhrny jsou založeny na zobrazených
datech. Hodnota mx je nesprávná.
Nesprávné výsledky se také zobrazí u souhrnů zápatí.
Chcete-li tomuto problému předejít, při použití zdrojů dat OLAP zajistěte, aby parametr předcházející
klauzuli for byl funkcí aggregate.

Nesprávné výsledky s krychlemi IBM Cognos PowerCube a časovými ukazateli
Používá-li sestava zdroj dat IBM® Cognos® PowerCube a následující kombinaci datových položek,
může dojít k nesprávným výsledkům:
●

ukazatel s položkou Souhrn časového stavu nastavenou na Průměr nebo Vážený průměr

●

aggregate (členy z časové dimenze) výraz

●

průnik s členem v relativní časové hierarchii

Chcete-li se vyhnout nesprávným výsledkům, nepoužívejte tuto kombinaci v sestavách.

Rozdíly v sestavách mezi TM1 Executive Viewer a IBM Cognos BI se zdroji dat
TM1
Při použití zdroje dat IBM® Cognos® TM1® mohou srovnatelné sestavy vytvořené ve studiu IBM
Cognos BI a v TM1 Executive Viewer obsahovat různé hodnoty buněk. K tomu dochází proto, že
produkt TM1 Executive Viewer používá algoritmus k výběru výchozích členů pro nepromítnuté
dimenze, který se mírně odlišuje od tradičních klientů OLAP.
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Chcete-li obejít tento problém, při filtrování sestav v aplikacích Studio systému IBM Cognos BI
použijte kontextové filtry, jež odpovídají výchozím výběrům zobrazeným v uživatelském rozhraní
Executive Viewer. To zajistí, že hodnoty buněk v IBM Cognos BI odpovídají hodnotám v produktu
Executive Viewer.

Nevysvětlené rozdíly v číselných výpočtech
Někdy můžete zjistit nevysvětlené rozdíly v číselných výpočtech kvůli chybám zaokrouhlení.
Například:
●

Spustíte regresní testy a zjistíte rozdíly v číselných hodnotách. Jsou však odlišná kvůli
zaokrouhlení desetinných míst.

●

Zvolíte nezobrazení nul v sestavách, ale nuly se přesto zobrazí z důvodu existence desetinných
míst (např. 0,00000000000000426), jež jsou v sestavách zaokrouhlena na nulu.

Problémy zaokrouhlení neexistují pouze v softwaru IBM® Cognos®. Může k nim docházet v jakémkoli
prostředí, kde se používá zaokrouhlení.

Binární chyby zaokrouhlení
K rozdílům ve výpočtech může někdy docházet kvůli binárním chybám zaokrouhlení. Je-li např.
číslo 1,1 reprezentováno jako binární číslo s plovoucí desetinnou čárkou a formát sestavy obsahuje
velký počet desetinných míst, číslo 1,1 někdy může mít ve skutečnosti podobu 1,09999999999997.
Je-li sestava zformátována k použití pouze jednoho desetinného místa, proběhne desetinné
zaokrouhlení, které vykompenzuje binární zaokrouhlení. Takže číslo se zobrazí jako 1,1 ale ve
skutečnosti je 1,09999999999997. Když je toto číslo použito ve výpočtech, někdy můžete obdržet
chyby zaokrouhlení. Např. výpočty Microsoft® Excel používají binární čísla (bez zaokrouhlení
desetinných míst), ale formátování v sestavách ukazuje zaokrouhlená desetinná místa, což může
způsobit malé rozdíly.

Dělicí chyby zaokrouhlení
Ve výpočtech obsahujících dělení zpravidla dochází k chybám zaokrouhlení bez ohledu na to, jak
jsou čísla reprezentována. K příkladům takových výpočtů patří Průměr a Procenta ze základu.

Pokyny k návrhu pro minimalizaci efektu zaokrouhlení
Nejlepším řešením je změnit základní schéma databáze nebo model krychle, ale to zřejmě nebude
vždy možné. Dalším řešením je minimalizovat vliv zaokrouhlení postupem podle těchto pokynů při
tvorbě sestav a modelů v aplikaci Framework Manager a externích krychlí OLAP:
●

Kdykoli je to možné, vyhněte se ukládání dat ve formátu plovoucí desetinné čárky. To platí
zejména pro hodnoty měn, které by měly být ukládány jako čísla s pevnou desetinnou čárkou
nebo jako celá čísla s hodnotou měřítka, např. 2.
Např. v krychli má Revenue pro Camping Equipment v roce 2004 hodnotu $20,471,328.88.
Jsou-li detaily výnosů uloženy jako čísla s plovoucí desetinnou čárkou, může někdy dojít k
chybám zaokrouhlení při výpočtu výnosu.
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Tyto chyby zaokrouhlení se někdy mohou mírně lišit v závislosti na pořadí výpočtu. Je-li výnos
za Products vypočten jako první a výnos za Time vypočten jako druhý, může někdy dojít k jiné
chybě zaokrouhlení než když je Time počítán jako první a Products je počítán jako druhý.
Celkový výnos může být někdy vypočten jako výše uvedené číslo. Někdy však může dojít k
malým odchylkám, např. $20,471,328.8800001 a nikoli $20,471,328.88. Interní číslo může
být někdy mírně odlišné od toho, které je zobrazeno. Toto číslo někdy může být dokonce pro
různá spuštění stejné sestavy v závislosti na pořadí, které používá program OLAP pro výpočet.
●

V sestavách se vyhněte dělení, kdykoli je to možné. Když dělení nelze obejít, pokuste se jej
provést co nejpozději v procesu výpočtu. Např. místo Total([Revenue]/1000) použijte Total(
[Revenue])/1000.

●

Když provádíte porovnání, přidejte toleranci pro možné zaokrouhlení. Např. můžete chtít, aby
[Profit %] byla zlomková hodnota zformátovaná jako procenta bez desetinných míst. Nicméně
filtr [Profit %]<>0 (nebo [Profit %] NOT BETWEEN 0 and 0) zamítne nulové hodnoty a přesto
může vrátit hodnoty, které se po zformátování zobrazí jako 0 %.
Chcete-li se tomu vyhnout, filtrujte jedním z těchto dvou způsobů:
●

[Profit %] NOT BETWEEN -0.005 and 0.005

●

([Profit %] <- 0.005) OR ([Profit %]> 0.005)

Poznámka: 0,005 je ekvivalent hodnoty 0,5 %, která se zobrazí jako 0 % nebo 1 % v závislosti
na ztrátách přesnosti plovoucí desetinné čárky.
V některých případech zřejmě dáte přednost řízení chyb zaokrouhlení pomocí explicitního
zaokrouhlování hodnot. Např. místo [Profit %] použijete round([Profit %],2).
●

Čísla vždy přepočítejte místo opětovného použití výpočtů, jež někdy mohou obsahovat
zaokrouhlená desetinná místa.

Pro Microsoft® Analysis Services 2005/2008 mohou někdy existovat další hlediska - zejména při
porovnání výsledků sestav z různých spuštění (jak k tomu dochzí v Lifecycle Manager). Další
informace viz dokumentace k produktu Microsoft.

Chyba HRESULT= DB_E_CANTCONVERTVALUE při filtrování na sloupci
_make_timestamp
Nelze filtrovat na sloupci _make_timestamp a zobrazí se následující chybové zprávy:
UDA-SQL-0114 Cursor dodaný do operace "sqlOpenResult" je neaktivní
UDA-SQL-0206 Ovladač OLEDB vrátil následující hodnotu: HRESULT= DB_E_
CANTCONVERTVALUE
RSV-SRV-0025 Tento požadavek nelze provést
Řešení spočívá v použití filtru po agregaci a nikoli před ní.

Problémy distribuce sestav
Témata v této části dokumentují problémy, na které můžete narazit při distribuci sestav.
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Odkaz sestavy v e-mailovém oznámení nefunguje
Pokud nefunguje odkaz sestavy v e-mailovém oznámení, identifikátor URI brány zřejmě není správně
zkonfigurován.
Musíte změnit část názvu v identifikátoru URI brány z hodnoty localhost na IP-adresu počítače
nebo název počítače. Pokud odkaz URL v e-mailu obsahuje localhost, vzdálení uživatelé nemohou
sestavu otevřít.

Sestava neobsahuje žádná data
Pokud agent spuštěný v IBM® Cognos® Event Studio proti dimenzionálně modelovanému zdroji
dat předá hodnoty sestavě na základě relačního zdroje, sestava zřejmě nebude obsahovat žádná
data.
Když je zdroj dimenzionální, agent předá cílové sestavě jedinečné názvy členů (MUN). Je-li cílová
sestava založena na stejném dimenzionálním zdroji, sestava se spustí správně. Nicméně pokud je
sestava založena na relačním zdroji, agent musí předat hodnoty (nikoli názvy MUN) pro správné
spuštění sestavy.

Postup převodu MUN na hodnotu
1. Přetáhněte datovou položku ze stromu Vložitelné objekty do pole Hodnota na stránce úlohy
sestavy.
2. Klepněte do pole.
3. V nabídce Vložit klepněte na Titulek.

Hypertextové odkazy v e-mailových zprávách jsou odebrány při uložení agenta
V Event Studio jsou hypertextové odkazy v e-mailových zprávách odebrány při uložení agenta.
Správce musí povolit e-mailové odkazy pro zajištění, aby zůstaly v e-mailech vytvořených agenty.

Postup povolení odkazů v e-mailu
1. Přidejte následující řádek do templates/ps/portal/system.xml:
<param name="allow-email-links">true</param>
2. Restartujte server.
Poznámka: Přidání tohoto nastavení neopraví stávající agenty.

Postup vložení odkazu do e-mailu
1. Zvýrazněte nějaký text v e-mailu.
2. Stiskněte Ctrl-K.
3. Zadejte odkaz URL do zobrazeného pole.

Chyby při spouštění úloh webové služby
Při spuštění úlohy webové služby může dojít k následujícím chybám:
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CNC-ASV-0001 Došlo k následující obecné chybě služby agenta: java.lang.StackOverflowError
CNC-ASV-0007 V úloze webové služby agenta došlo k chybě.
Chcete-li předejít této chybě, upravte soubor bootstrap_win32.xml ve složce bin přidáním parametru
ThreadStackSize (Xss):

Postup
1. Otevřete soubor umístění_c10\bin\bootstrap_win32.xml v editoru XML.
2. Přidejte do souboru následující parametr:
<process name="catalina"> ...<param condName="${java_vendor}"
condValue="Sun">-XX:MaxPermSize=128m</param><param condName="${java_vendor}"
condValue="IBM">-Xss128m</param>

Nelze volat SDK z aplikace Event Studio
Ačkoli IBM® Cognos® Event Studio disponuje funkcí pro vložení webové služby jako úlohy, není
možné volat webovou službu IBM Cognos SDK. Funkce webové služby v Event Studio nemůže
pracovat s IBM Cognos SDK kvůli komplexnosti SDK a složitým datovým typům a možnostem.
Výjimkou tohoto pravidla je příkaz aktivační události (trigger), který lze volat z aplikace Event
Studio.

Uložení sestavy trvá příliš dlouho
Při uložení sestavy se dialogové okno Uložit jako zobrazí se zprávou Načítání. Sestava nebude
uložena, dokud nedojde k dokončení načítání, které může dlouho trvat.
Tento problém bude vyřešen v další verzi systému IBM® Cognos® BI.
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nebo tisku sestav a analýz
Při spouštění, prohlížení a tisku sestav může dojít k problémům. Další informace o sestavách viz
Uživatelská příručka IBM® Cognos® Connection.

Problémy při spouštění sestav a analýz
Témata v této části dokumentují problémy, na které můžete narazit při spouštění sestav.

Souhrny v sestavě neodpovídají viditelným členům
Pokud má kontingenční tabulka nebo graf, který je vytvořený v aplikaci IBM® Cognos® Report
Studio s pomocí dimenzionálního zdroje dat, na hraně funkci kontextově závislé sady, jako např.
filter nebo topCount, neodpovídají souhrny viditelným členům. K tomu dochází, když souhrny
používají režim agregace within set.
K tomuto problému dochází, protože souhrn, který používá režim agregace within set, používá
sadu závislou na členech, s nimiž má průnik na opačné hraně. Např. následující kontingenční tabulka
má tři produkty s nejvyšším vráceným množstvím jako sloupce. Výraz použitý k vygenerování
těchto sloupců je
topCount([Produkt],3,[Vrácené množství])

kde [Produkt] je úroveň.

Hodnoty souhrnu pro výrazy Total(VracenéProdukty) a Minimum(VracenéProdukty) pro všechny
řádky s výjimkou Střední Evropy neodpovídají hodnotám členů v kontingenční tabulce. To znamená,
že tři produkty s nejvyšším vráceným množstvím ve všech regionech s výjimkou střední Evropy
nejsou Bug Shield Lotion 89110, Bug Shield Extreme 90110 a Sun Shelter 30 94110. Všimněte si,
že hodnoty souhrnu pro Celkem(Region) a Minimum(Region) neodpovídají hodnotám viditelných
členů. To proto, že tyto hodnoty souhrnu představují celkové a minimální množství vrácené pro
tyto tři produkty v jednotlivých regionech.
Tři produkty s nevyšším vráceným množstvím v jednotlivých regionech uvidíte, když sloupce
přetáhnete doprava od řádků, a vytvoříte tak následující kontingenční tabulku s jednou hranou.
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Chcete-li získat hodnoty souhrnu, které odrážejí viditelné členy, upravte výraz datové položky
obsahující funkci kontextově závislé sady, aby zahrnoval n-tici, která je uzamčená na výchozím
členu každé hierarchie, který se zobrazí na opačné hraně. Pro tento příklad upravte výraz takto:
topCount([Produkt],3,tuple([Vrácené množství], defaultMember([Místo maloobchodníka])))

kde [Produkt] je úroveň a [Místo maloobchodníka] je hierarchie.
Když spustíte sestavu, všechny hodnoty souhrnu odrážejí viditelné členy kontingenční tabulky.

Neočekávané výsledky sestav Analysis Studio při použití potlačení a vnořených
řádků
V IBM Cognos Viewer spustíte sestavu aplikace IBM Cognos Analysis Studio, pro niž byly nastaveny
konce stránek. Detailní položky se zobrazí pouze na stránce, která obsahuje položku, na kterou je
použito potlačení, a na všech ostatních stránkách se zobrazí pouze souhrnné položky.
K tomu může dojít kvůli následující kombinaci podmínek:
●

Sestava obsahuje vnořené úrovně.

●

Je použito potlačení na položku vnořenou do okrajové skupiny.
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●

V možnostech sestavy je použito nastavení konců stránek na okrajové skupiny na řádcích.

Abyste tomuto výsledku předešli, můžete v aplikaci Analysis Studio provést jednu z následujících
akcí:
●

V možnostech sestavy vymažte nastavení konců stránek.

●

Před použitím potlačení přesuňte okrajovou skupinu do oblasti kontextového filtru.

●

Odeberte veškeré potlačení.
Také můžete sestavu spustit bez dalších změn. Chcete-li zabránit zobrazení této zprávy, klepněte
v nabídce Spustit na Možnosti sestavy. Na kartě Zobrazení zrušte zaškrtnutí políčka v sekci
Stránka varování.
Nemáte-li přístup k aplikaci Analysis Studio, obraťte se na administrátora.

Definování jazyků pro zdroje dat OLAP
Při prvním publikování definice krychle do IBM Cognos Connection musíte identifikovat všechny
jazyky, které představují v krychli obsažená data. Pokud do modelu přidáte jazyk až po publikování
krychle, mohou uživatelé s národním prostředím, které odpovídá národnímu prostředí přidaného
jazyka, zjistit že Analysis Studio nerozpozná odkazy na jedinečné názvy členů. To nemá žádný
dopad na uživatele, jejichž národní prostředí odpovídá původnímu seznamu jazyků.

Kontingenční tabulka ukazuje procentní podíl, ale graf ukazuje hodnoty
Když kontingenční tabulka počítá procentní podíl položky na celku, nezobrazuje graf hodnoty jako
procentní podíl.

Nelze procházet úrovněmi, když popisek představuje prázdný řetězec nebo řetězec
nulové délky
Dimenzionální model nad relačními daty může v řádku nebo sloupci v aplikaci Analysis Studio
vrátit popisek nulové délky '' nebo prázdný popisek ' '. Když se to stane, nelze ze sady procházet
úrovněmi nahoru ani dolů, protože se neobjeví žádný odkaz.
Pokud k tomu dojde, můžete na popisek klepnout pravým tlačítkem a v nabídce zástupců vybrat
Stoupat úrovněmi nebo Klesat úrovněmi.

DPR-ERR-2082 Úplná chyba byla CAF zaprotokolována s identifikátorem
SecureErrorID
Nemůžete spustit sestavu v IBM Cognos Connection zobrazí se následující chybové zprávy:
DPR-ERR-2082 Došlo k chybě. Obraťte se na administrátora. Úplná chyba byla CAF
zaprotokolována s identifikátorem SecureErrorID: časové_razítko-#číslo.
RSV-DR-0002 Tento požadavek nelze provést.
Tyto chybové zprávy nejsou indikátorem problému s produktem IBM Cognos Application Firewall.
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Podrobnější chybová zpráva je k dispozici v souboru c8server.log, který se nachází v adresáři logs
na serveru IBM Cognos Business Intelligence.

Postup zobrazení podrobné chybové zprávy
1. Otevřete soubor cogserver.log, který se nachází v adresáři umístění_c10\logs na serveru IBM
Cognos Business Intelligence.
2. Vyhledejte SecureError nebo kombinaci časového razítka a čísla chyby zobrazenou v chybové
zprávě, například 2004-06-29-15:15:03.796-#8.
3. Chybová zpráva je pod záhlavím SecureErrorID.

Query Studio negeneruje příkaz SELECT DISTINCT, pokud sloupec používá alias
bez použití skutečného názvu sloupce
Při filtrování podle názvu sloupce dotaz nevygeneruje příkaz SELECT DISTINCT, pokud odkazovaný
sloupec používá alias s ručním zadáním alias v SQL objektu dotazu.
Chcete-li této situaci předejít, nezadávejte alias ručně. Místo toho v produktu IBM Cognos
Framework Manager přejmenujte sloupec, když na něj klepnete pravým tlačítkem a vyberete možnost
Přejmenovat.

Nelze najít databázi v úložišti obsahu (Chyba QE-DEF-0288)
Při spuštění sestavy z produktu IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Connection, nebo Report
Studio nelze načíst data z vybrané databáze.
Zobrazí se následující chybové hlášení:
QE-DEF-0288 Nelze najít databázi...
Pokud k této chybě nedochází, když jste přihlášeni jako administrátor, vyřešíte problém tím, že
zajistíte, aby měl uživatel oprávnění pro vložené přihlášení. Pokud k této chybě dochází vždy, nebyl
vytvořen zdroj dat. Vytvořte zdroj dat s názvem uvedeným v chybové zprávě.

Chyby analýzy při otevírání nebo spouštění upgradované sestavy
Starší verze produktů ReportNet® a IBM Cognos Business Intelligence obsahovaly funkci cast_Date
pro sestavy, které se spouštěly nad databází Oracle. V IBM Cognos 8.1.2 MR1 a pozdějších verzích
tato funkce pro Oracle neexistuje. Pokud sestava, která používá databázi Oracle, obsahuje funkci
cast_Date, objeví se při pokusu o otevření nebo spuštění sestavy chyby analýzy.

Když má hodnota v kontingenční tabulce více než 19 znaků dochází k chybě
přetečení
V sestavě kontingenční tabulky podporují hodnoty nejvýše 19 znaků, včetně desetinné čárky. Pokud
hodnota přesahuje 19 číslic, dojde k chybě přetečení. Standardně je přesnost nastavena na 7
desetinných míst, což omezuje délku celočíselné části na 11 číslic.
Chcete-li použít více než 11 číslic, musíte upravit soubor qfs_config.xml v adresáři
umístění_c10\configuration.
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IBM Cognos BI nemá dostatek místa v TEMP
IBM Cognos Business Intelligence standardně ukládá dočasné soubory v adresáři umístění_c8/temp.
Místo vyžadované adresářem dočasných souborů závisí na několika faktorech, včetně počtu a typu
vytvořených sestav.
Následující chybové zprávy jsou indikací, že v adresáři dočasných souborů není dostatek místa:
QE-DEF-0177 Došlo k chybě při provádění operace 'sqlOpenResult'.
UDA-SQL-0114 Cursor dodaný do operace "sqlOpenResult" je neaktivní.
UDA-TBL-0004 Při zpracování dočasného souboru došlo k chybě zápisu.
Pokud dojde k této chybě, ujistěte se, že je na disku, na kterém se nachází adresář dočasných souborů,
dostatek místa. Také byste měli pravidelně odstraňovat nechtěné soubory z tohoto adresáře.

Sestava se nespustí podle očekávání
Sestava se nemusí spustit podle očekávání, pokud model obsahuje chyby nebo špatná nastavení
zařízení RLF.

Postup kontroly modelu
1. Otevřete model v aplikaci Framework Manager.
2. Ujistěte se, že jsou zařízení RLF nastavena na nepovolit.
3. V zobrazení diagramu se ujistěte, že neobsahuje žádné chyby křížových spojení ani nejednoznačná
spojení.
4. Zkontrolujte, zda v balíku nechybí předmět dotazu.
5. Spusťte funkci Ověřit model a opravte všechny zjištěné chyby.

Výkonnostní problémy při zobrazení více atributů pomocí dimenzionálně
modelovaných relačních zdrojů dat
Pokud zobrazíte více atributů položek v sadě nad kontingenční tabulkou, musíte atributy vybírat
postupně, aby aplikace Analysis Studio mohla provést dotaz pro každý výběr atributu.
Tento přístup klade při použití relačního zdroje dat vysoké nároky na výkon, kvůli dotazu
nezbytnému k načtení atributu a jeho hodnoty.
Více atributů pro vybranou sadu kontingenčních tabulek můžete v aplikaci Analysis Studio vybrat
v podokně Vlastnosti. Když je před klepnutím na OK nebo Použít v dialogovém okně vybráno více
atributů, provede se pouze jeden dotaz pro všechny vybrané atributy a ne jeden pro každý atribut.
Vícenásobný výběr v uživatelském rozhraní je preferovaným přístupem pro aktivaci zobrazení více
atributů dimenzionálně modelovaných balíků relačních zdrojů dat, kvůli omezeným výkonnostním
nárokům na relační zdroj dat.
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V japonské aplikaci Internet Explorer 7 dochází k chybě při spuštění sestavy
Excel v aplikaci Analysis Studio
Když zavřete japonskou verzi aplikace Microsoft® Internet Explorer 7 instalovanou v systému
Windows® XP SP2, když je spuštěna sestava aplikace Analysis Studio ve formátu Excel, může dojít
k chybě.
K vyřešení tohoto problému doporučuje Microsoft odregistrovat soubor msctf.dll pomocí
následujícího příkazu:
Regsvr32/U Msctf.dll

Soubor .dll je součástí aplikace pro rozpoznání řeči ctfmon.exe. Před odregistrováním souboru .dll
můžete vypnout všechny aplikace pro rozpoznání řeči nainstalované ve vašem počítače.
Další informace o vypnutí rozpoznání řeči viz Microsoft Knowledge Base, článek 313176.

Při spuštění sestavy se objeví chyba ORA-00907
Při použití zdroje dat Oracle 9.2 mohou za určitých okolností operace vícenásobného nebo vnořeného
spojení selhat nebo skončit následující chybou:
ORA-00907: chybí pravá závorka
Dotaz, který používá levé vnější spojení a zároveň podmínku klauzule ON vrací nulové hodnoty
místo hodnot null.

Selhání plánované sestavy
Naplánujete sestavy, které se dříve úspěšně spouštěly, ale nyní se nezdaří. Zobrazí se následující
chybové hlášení:
CAM.AAA Chyba při ověřování uživatele
Důvodem může být, že uživatel změnil heslo. IBM® Cognos® Business Intelligence používá ke
spuštění plánované sestavy kopii ID uživatele a hesla.
Vše se vyřeší, když uživatel obnoví svá pověření.

Postup obnovení pověření
1. Požádejte uživatele, který sestavu naplánoval, aby se přihlásil do IBM Cognos Connection.
2. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Možnosti Mojí oblasti a klepněte na Moje
předvolby.
3. Na kartě Osobní posuňte zobrazení na sekci Přihlašovací údaje.
4. Klepněte na Obnovit pověření.
Pozor, to neplatí pro uživatele z prostoru jmen IBM Cognos Series 7.

Tabulku nebo zobrazení nelze najít ve slovníku
Když spustíte sestavu, zobrazí se následující chybová zpráva:
Tabulku nebo zobrazení "xxx" nelze najít ve slovníku.
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Důvodem mohou být nesprávně nastavená oprávnění.
Ujistěte se, že má uživatel definovaný ve zdroji dat oprávnění SELECT pro příslušnou tabulku.

Při použití ukázek se v IBM Cognos Connection zobrazují zmatené jazyky
Když obnovíte soubor Cognos_samples.zip ve složce webcontent/samples/content, obsahuje
vícejazyčný obsah. Když změníte nastavení národního prostředí svého počítače, zobrazí se sestavy
v jazyce určeném vaším počítačem. Pro ukázkové krychle IBM Cognos PowerCube to neplatí. Když
obnovíte soubor Cognos_PowerCube.zip, je pro každý jazyk vytvořena jiná složka. Pokud vyberete
krychli PowerCube ze složky jazyka, který je jiný než jazyk určený nastavením národního prostředí
na vašem počítači, zobrazí IBM Cognos Connection směsici jazyků.
Tento problém je možné vyřešit dvěma způsoby:
●

Přeinstalujte soubor Cognos_PowerCube.zip. Nejprve ověřte, že počítač je nastaven na národní
prostředí v souladu s jazykem balíku PowerCube, který instalujete. Potom nainstalujte pouze
balík z té složky jazyka, která odpovídá nastavení národního prostředí.

●

Nebo v IBM Cognos Connection otevřete jednotlivé balíky PowerCube, klepněte na tlačítko
Nastavit vlastnosti a v poli Jazyk vyberte jazyk pro IBM Cognos PowerCube.

Při spuštění sestavy nelze vybrat více formátů sestavy
Při spouštění sestavy s možnostmi nelze vybrat více formátů, když je možnost doručení zobrazit
sestavu.
Před výběrem více formátů na stránce Spustit s rozšířenými možnostmi musíte změnit možnost
Doručení na Uložit sestavu, vytisknout ji, nebo odeslat e-mailem.

Sestava se nespustí podle plánu
Plánová sestava se může nezdařit nebo ji může administrátor zrušit.
Chcete-li zobrazit historii spouštění a stav vámi naplánované sestavy a zobrazit detailní informace
o tom, proč se plánovaná sestava nezdařila, postupujte takto:

Postup
1. V IBM Cognos Connection klepněte na tlačítko Možnosti Mojí oblasti a klepněte na Moje
aktivity a plány, Plány.
2. Klepněte na šipku vedle dané položky a zobrazí se nabídka Akce, potom klepněte na volbu
Zobrazit historii spouštění.
Zobrazí se stránka Zobrazit historii spouštění.
3. Chcete-li zobrazit detaily historie spouštění, klepněte ve sloupci Akce na tlačítko Zobrazit
detaily historie spouštění.
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Sestava nebo analýza se nespustí kvůli chybějícím položkám
Pokoušíte se spustit sestavu nebo analýzu a zpráva indikuje, že v ní nejméně jedna položka chybí
nebo byla změněna. Každá chybějící položka je uvedena pod svým MUN (jedinečným názvem
členu). MUN obsahuje úplnou cestu v rámci hierarchie pro danou položku. Když přesunete ukazatel
na položku v podokně Vložitelné objekty, zobrazí se v popisu její MUN. K této situaci může dojít,
pokud byly ze zdroje dat odebrány nebo v něj byly změněny členy. Také k tomu může dojít při
pokusu o spuštění sestavy, která používá položky, k nimž nemáte přístup. Administrátor může např.
vytvořit analýzu zahrnující položky, k nimž nemáte správná přístupová oprávnění.
Řešením je najít v podokně Vložitelné objekty vhodnou náhradu a přetáhnout ji do sloupce Nová
položka. Potom se sestava nebo analýza spustí.

Nelze zobrazit diferencovanou sestavu
Při vytváření diferencované sestavy jsou jednotlivé výstupy diferencování odeslány přidruženému
seznamu příjemců. Pokud seznam příjemců obsahuje neplatné položky, dojde k následujícímu:
●

Výstup diferencování není uložen do IBM Cognos Content Manager.
V důsledku toho nelze zobrazit výstup diferencování v portálu IBM Cognos Connection.

●

Pokud se rozhodnete odeslat výstup e-mailem, dostanou e-mail pouze platní příjemci. Ačkoli
při zaškrtnutí políčka Připojit sestavu je výstup odesílán jako příloha, při zaškrtnutí políčka
Začlenit odkaz na sestavu nebude vygenerován žádný odkaz.

●

Následující chybová zpráva se zobrazí v historii spouštění pro sestavu, kde je parametr 1 klíč
diferencování, parametr 2 je seznam příjemců a parametr 3 obsahuje chybové zprávy vrácené
z Content Manager:
Došlo k chybě při ukládání výstupu pro instanci diferencování <param type="string"
index="1"/> s příjemci (<param type="string" index="2"/>). Zde jsou detaily: <param
type="string" index="3"/>
Poznámka: Seznam příjemců obsahuje platné i neplatné příjemce.

Je např. nastavena sestava, která se má diferencovat podle Země a příjemci jsou manažeři. Spuštění
sestavy vytvoří následující země a příjemce:
●

Kanada: John, Mary

●

USA: Peter, Frank

●

Francie: Danielle, Maryse

Frank je neplatný příjemce. Výstupy diferencování pro Kanadu a Francii jsou uloženy do Content
Manager, to však neplatí u výstupu pro USA. Pokud se rozhodnete odeslat všem příjemcům e-mail
a zaškrtli jste políčko Začlenit odkaz na sestavu, nebude e-mail Peterovi obsahovat odkaz na výstup
pro USA. Vygenerovaná chybová zpráva bude obsahovat Petera a Franka jako hodnoty parametru
2, aniž by označila, která je neplatná.

Postup opravy nebo odstranění příjemců diferencování
1. Zobrazte chybovou zprávu v historii spouštění sestavy.
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2. Ze seznamu příjemců určete, kteří příjemci jsou neplatní.
Možná se budete muset s žádost o zjištění neplatných příjemců obrátit na administrátora.
3. Opravte nebo odeberte neplatné příjemce.
Oprava nebo odstranění neplatných příjemců bude záviset na tom, jak byl definován seznam
příjemců, např. prostřednictvím vypočteného pole nebo tabulky diferencování.
4. Znovu spusťte sestavu.

PCA-ERR-0057 Chyba rekurzivního vyhodnocení
Spustíte sestavu a dojde k následující chybě:
PCA-ERR-0057 Rekurzivní vyhodnocení překročilo limit. Trasování vypočteného členu: COG_
OQP_USR_Aggregate(Retailer Type): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1: COG_OQP_
USR_Aggregate(Retailer Type): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1: COG_OQP_USR_
Aggregate(Retailer Type): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1: COG_OQP_USR_
Aggregate(Retailer Type): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1
Na tuto chybu můžete narazit, když dvě či více položek tvoří rekurzivní vyhodnocení. Například
ve výše uvedené chybě výpočet výrazu Aggregate(Typ maloobchodníka) závisí na výrazu sloupce a
tento výraz sloupce zároveň závisí na výrazu Aggregate(Typ maloobchodníka). Tento cyklický vztah
tedy nelze vyřešit.
Chcete-li tomuto problému předejít, ujistěte se, že výpočty nemají cyklické vztahy.

Chyba aritmetického přetečení při spuštění sestavy ve formátu PDF
Používáte-li zdroj dat Microsoft SQL Server 2005 a vaše sestava obsahuje agregace, může se při
spuštění sestavy ve formátu PDF vyskytnout následující chyba:
RQP-DEF-0177 Došlo k chybě při provádění operace 'sqlOpenResult' status='-28'. UDA-SQL0114 Cursor dodaný do operace "sqlOpenResult" je neaktivní. UDA-SQL-0564 [Microsoft OLE
DB Provider for SQL Server] Chyba aritmetického přetečení při převodu výrazu na datový typ int.
(SQLSTATE=22003, SQLERRORCODE=8115)
K této chybě dochází, protože je akce prováděna v databázi a datový typ databáze je příliš malý.
K této chybě nedocházelo v IBM Cognos Business Intelligence, verzi 8.3 či starších, protože agregaci
zajišťoval lokálně server Business Intelligence. Ve verzi 8.4 a novějších je agregace zajišťována na
úrovni databáze.
Chcete-li tomuto problému předejít, zvyšte velikost datového typu databáze.

RQP-DEF-0177 Došlo k chybě při provádění operace 'sqlPrepareWithOptions'
status='-69' Chyba UDA-SQL-0043
Nelze spustit sestavu v Report Studio či Query Studio a zobrazí se následující chybové zprávy:
RQP-DEF-0177 Došlo k chybě při provádění operace 'sqlPrepareWithOptions' status='-69' UDASQL-0043 Základní databáze zjistila chybu při zpracování požadavku SQL.[NCR][ODBC Teradata
Driver][Teradata Database] Porovnání částečných řetězců vyžaduje znakové operandy
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Tyto chybové zprávy nejsou indikátorem problému s produktem IBM Cognos Application Firewall.
Ve zdroji dat existuje problém: nepřevádí číselné datové položky. Požádejte administrátora o
kontrolu tématu Aktivace převodu číselných klíčů hledání na řetězce v dotazech v Příručce
administrace a zabezpečení IBM Cognos Business Intelligence.

Výkonnostní problémy při spouštění sestav
Témata v této části dokumentují výkonnostní problémy, na které můžete narazit při spouštění sestav
v IBM® Cognos® Connection.

Chyba vypršení časového limitu CGI při přenosu dat do komponent IBM Cognos
BI
Při provádění operací prostřednictvím webového prohlížeče se zobrazí následující chybové hlášení:
Chyba vypršení časového limitu CGI, proces bude ze serveru odstraněn.
Chyba nastane, když používáte Windows Internet Information Services (IIS) a váš webový server
a brána jsou na konfigurovány pro použití CGI. IIS má výchozí hodnotu vypršení časového limitu
pro aplikace CGI.
Tento problém vyřešíte zkonfigurováním brány pro použití ISAPI. IIS nemá pro aplikace ISAPI
žádnou výchozí hodnotu vypršení časového limitu. Nebo pokud chcete používat bránu CGI, můžete
zvýšit hodnotu vypršení časového limitu CGI v IIS.

Postup změny brány na ISAPI
1. V počítači brány spusťte aplikaci IBM Cognos Configuration.
2. V sekci Prostředí u vlastnosti Identifikátor URI brány změňte část cognos.cgi identifikátoru
URI na cognosisapi.dll.
3. Ve webovém prohlížeči zadejte ISAPI URI:
http://název_počítače/ibmcognos/isapi

Postup zvýšení hodnoty vypršení časového limitu CGI
1. V administrativních nástrojích pro operační systém Microsoft® Windows® otevřete Internet
Information Services.
2. V uzlu lokálního počítače klepněte pravým tlačítkem na Webové stránky a vyberte Vlastnosti.
3. Na kartě Domovský adresář klepněte na Konfigurace.
4. Na kartě Možnosti zpracování zvyšte Časový limit skriptu CGI.

Chyba BAP-ERR-0002 BAPI
Při použití systému IBM Cognos Business Intelligence se zdrojem dat SAP BW se může zobrazit
následující chybová zpráva:
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BAP-ERR-0002 Došlo k chybě BAPI v modulu funkce BAPI_MDDATASET_CHECK_SYNTAX.
Došlo k chybě při spouštění analyzátoru.
K této chybě obvykle dochází, protože je přetížený server SAP BW.
Chcete-li tento problém vyřešit, restartujte server IBM Cognos Business Intelligence nebo zavřete
všechna otevřená připojení z SAP BW Administrator Workbench.

V HP-UX se objeví chyba nedostatku paměti
V HP-UX je výchozí nastavení podprocesů pro jeden proces pro většinu aplikací JavaTM příliš nízké.
Abyste předešli chybám paměti, zvyšte hodnotu pro následující parametry jádra:
●

max_thread_proc

●

nkthread.

Poznámka: Parametr nkthread by měl být dvojnásobkem hodnoty parametru max_thread_proc.
Další informace viz webové stránky HP.

Dotaz je pomalý, když filtruje jiný text než ASCII
Když jsou při použití zdroje dat SAP BW filtry rozsahu definovány nad textovými hodnotami v
jiném kódování než ASCII, například názvy měst, které obsahují znaky s diakritikou, může dotaz
trvat déle. K tomu dochází, protože se musí filtr provádět na aplikačním serveru a ne na serveru
SAP BW, protože SAP BW 3.0B podporuje dotazy, pouze pokud používají hodnoty ASCII.
Chcete-li tomuto problému předejít, nefiltrujte hodnoty nekódované v ASCII.

Spuštění výstupu sestav trvá dlouho
V IBM Cognos Connection klepnete na Spustit s možnostmi a vyberete možnost doručení Uložit
sestavu. Akce vrátí všechna data, vykreslí sestavu a uloží ji v úložišti obsahu, což může trvat dlouho.
Rychlejší je spustit sestavu ručně pomocí příkazu Spustit, který sestavu vygeneruje po stránkách.

Sestava běží pomalu
Následuje seznam otázek, které usnadní odstraňování problému pomalé sestavy.
●

Odpovídá vaše prostředí IBM Cognos podporovaným prostředím?
Podporovaná prostředí lze zjistit na adrese www.ibm.com.

●

Byla sestava vždy pomalá, nebo došlo ke zpomalení nedávno?
Pokud došlo ke zpomalení nedávno, dokážete identifikovat událost, ke které došlo těsně před
zpomalením sestavy? K těmto událostem mohou patřit změny konfiguračních nastavení, změny
ladicích nastavení, nedávný upgrade, u něhož nebyla aplikována předchozí nastavení, zavádění
firewallů či serverů proxy, změny na stávajících firewallech či serverech proxy, změny ve
skenování virů na adresářích temp, nebo dočasná omezení prostoru pro tabulky na databázi.
Tato událost mohla způsobit změnu ve výkonnosti sestavy.

●

Týká se pomalý běh všech sestav nebo pouze jedné sestavy?
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Pokud jsou pomalé všechny sestavy, problém může být způsoben prostředím nebo databází.
Jsou-li pomalé všechny sestavy z určitého balíku, problém může být způsoben návrhem modelu.
Je-li pomalá pouze jedna sestava, problém může být způsoben určitým prvkem sestavy.
●

Kolik dotazů je obsaženo v sestavě?
Doba spuštění sestavy je přímo úměrná počtu dotazů v této sestavě.

●

Je spuštění sestavy pomalé pro všechny nebo jen jednoho uživatele?
Je-li spuštění sestavy pomalé pouze pro jednoho uživatele, problém může být způsoben něčím
v prostředí tohoto uživatele, jako je skenování virů, nastavení velikosti či umístění stránkových
souborů nebo jejich umístěním v síti.

●

Je sestava diferencována nebo spouštěna často mnoha uživateli?
Pokud spouští sestavu mnoho uživatelů najednou, zřejmě bude nutné škálovat prostředí nebo
uvažovat o použití pravidel směrování dispečerů pro přesměrování všech požadavků pro určitý
balík či skupinu uživatelů na určitý server nebo skupinu serverů. Další informace viz Příručka
administrace a zabezpečení IBM Cognos Business Intelligence.

●

Vyžadují dotazy lokální zpracování?
Následující prvky sestavy vyžadují lokální zpracování: kontingenční tabulky a grafy, vztahy
hlavního bloku, sjednocení či spojení, dotazy na více faktů, diferencování a funkce jiné než
příslušného dodavatele. Lokální zpracování vyžaduje, aby server IBM Cognos počítal operace
na výsledné sadě vrácené databází, což může mít dopad na dobu provedení SQL.

●

Používá vaše prostředí uživatelského poskytovatele ověření?
Použití uživatelského poskytovatele ověření může způsobit únik paměti, pod kód neodstraňuje
objekty správně.

●

Přezkoumali jste protokoly v adresáři umístění_c10/logs i kontrolní protokoly?
Mohou totiž usnadnit identifikaci zdroje problému. Sledování procesů, jako jsou procesy JavaTM
a sběrnice Business Intelligence, může také zjistit přílišné použití paměti.

●

Je vaše prostředí správně vyladěno?
Další informace viz dokumenty Performance Tuning Settings for IBM Cognos 8 Business
Intelligence a IBM Cognos 8 Business Intelligence Performance Tuning Cheat Sheet, jež jsou
dostupné on-line na adrese www.ibm.com.

●

Provedli jste nedávno upgrade?
Zajistěte, aby všechna ladicí nastavení, která byla aplikována na předchozí instalaci, byla
aplikována na nové prostředí. Zajistěte, aby vaše modely byly ověřeny, upgradovány a znovu
publikovány. Ověřte, že není aktivováno zařízení RLF aplikace IBM Cognos Framework
Manager, které umožňuje zlepšenou přenositelnost modelů v době běhu. V závislosti na metodě
upgradu může být také třeba otevřít a znovu uložit sestavy po provedení upgradu.

Viz také dokumenty Proven Practices (Osvědčené postupy) na adrese www.ibm.com, jež mohou
pomoci se zlepšením výkonu sestav.
●

Performance Tuning Settings for IBM Cognos 8 Business Intelligence
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●

IBM Cognos 8 Business Intelligence Performance Tuning Cheat Sheet

●

Writing Efficient OLAP Queries

●

Cognos 8 Business Intelligence (Business Intelligence) on IBM AIX best practices

●

IBM Cognos ReportNet® a Java Heap

Příručka Installation and Configuration Guide také obsahuje sekci týkající se údržby výkonu.

Problémy při zobrazení sestav
Témata v této části dokumentují problémy, na které můžete narazit při zobrazení sestav.

Sestava upgradovaná z aplikace ReportNet si nepodrží původní vzhled
Při upgradu sestavy na IBM® Cognos® Business Intelligence se použije nový seznam stylů, který
změní vzhled sestavy.
Chcete-l zachovat formátování použité v původní sestavě, můžete vybrat jiný seznam stylů. Ten
zachová původní vzhled sestavy a určí, že se na všechny nové položky přidané do sestavy, jako
např. sloupce seznamu nebo úrovně kontingenční tabulky, použije původní formátování.

Postup
1. V nabídce Soubor aplikace IBM Cognos Report Studio klepněte na Vlastnosti sestavy.
2. Klepněte na Styly sestavy a vyberte Styly 1.x.

Formát ukazatele se ztratí v SSAS 2005
Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) nešíří formátování v rámci výpočtů. IBM®
Cognos® se to snaží kompenzovat, kdykoli je to možné, ale nemůže ručit za všechny případy. Pokud
tedy pracujete s krychlí Microsoft SSAS, jakýkoli výpočet (kromě souhrnu jiných položek než počet)
založený na formátovaném ukazateli nebo protínající formátovaný ukazatel, jako je měna, může
ztratit formát ukazatele. K tomu může dojít také v případě, že používáte detailní či kontextový filtr
(filtr souhrnu).
Např. kontingenční tabulka obsahující členy na jedné hraně a ukazatel s formátováním, jako je
symbol měny a desetinná místa, aplikovaný na druhé hraně. Při spuštění sestavy se zobrazí
formátování pro každou buňku. Nicméně přidáte-li detailní filtr, jako je ukazatel > 1 a spustíte
sestavu, veškeré formátování se ztratí.
Protože navíc chování SSAS závisí na drobných detailech MDX generovaného systémem Cognos
Business Intelligence, to, zda se formát ztratí v sestavě či nikoli, se může v různých verzích měnit.
Chcete-li tomuto problému předejít, určete explicitní formátování pro ovlivněný řádek, sloupec či
buňku.

Nečekané výsledky mezisoučtu v seskupených sestavách
V seskupené sestavě máte výpočet mezisoučtu, který vrací neočekávané hodnoty.
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Protože tabelace výpočtu mezisoučtu závisí na pořadí, v němž se provádí seskupení, musíte zajistit,
že budou před použitím mezisoučtu tabelovány seskupené součty.
Abyste zajistili provedení seskupení ve správném pořadí, definujte výpočet mezisoučtu jako
samostatný výpočet mimo předmět dotazu v nástroji IBM Cognos Framework Manager a zajistěte,
že bude vlastnost Regulární agregát nastavena na hodnotu Automaticky.
Tento problém může nastat i u jiných průběžných, pohyblivých a hodnotících agregací.

Při zobrazení výstupů sestavy z e-mailových odkazů dojde k chybě a stránka není
nalezena
Když je sestava distribuována e-mailem, nezobrazí se žádné chybové zprávy, pokud je výstup sestavy
z odkazu v e-mailu nedostupný. K tomu může dojít, když je výstup odstraněn nebo když uživatel
nemá k sestavě oprávnění. Místo toho se zobrazí chyba Stránka nenalezena.
Výstup sestavy nelze zobrazit z e-mailového odkazu, když je vlastnost Umožnit anonymní přístup
nastavena na hodnotu True a když anonymní uživatel nemá přístup k výstupu sestavy.
Když spustíte zabezpečenou sestavu z e-mailového odkazu a vlastnost Umožnit anonymní přístup
je nastavena na True, je anonymnímu uživateli automaticky vystaven pas. Anonymní uživatel není
vyzván k přihlášení a nemůže zobrazit výstup sestavy.

Neanglické znaky se zobrazují jako zástupné symboly
IBM Cognos Business Intelligence a Framework Manager jsou aplikace typu Unicode. Aplikace
Unicode umožňuje zpracování obsahu v libovolném jazyce, nebo v libovolné kombinaci jazyků.
Pokud však vaše databáze obsahuje neanglické znaky a pokud databázový klient není zkonfigurován
pro jejich příjem, mohou se některé znaky zobrazovat jako zástupné symboly, například čtverečky
nebo obrácené otazníky.
Chcete-li tomuto problému předejít, ujistěte se, že jsou databázové klienty správně zkonfigurovány.
Další informace viz dokumentace dodavatele databáze.
Pro Oracle 9 je možné vynutit použití Unicode klientem, když zajistíte nastavení proměnné prostředí
systému NLS_LANG na "xxx.UTF8", kde xxx je, cokoli je třeba pro ostatní aplikace na daném
počítači. Pokud nic takového neexistuje, může být hodnota prostě .UTF8.
Vynucení použití Unicode databázovým klientem sice zaručuje, že klient dokáže pracovat s
vícejazyčnými daty, ale některé znaky ve znakových sadách, např. japonské znaky Shift-JIS, se
mohou stále zobrazovat nesprávně.

V sestavách HTML se nezobrazují grafy
V IBM Cognos Business Intelligence se sestavy s výstupem v HTML zobrazují v prohlížeči Microsoft
Internet Explorer 6.x s 24bitovou průsvitností, což zajišťuje zobrazení příslušné hloubky barev,
zpravidla u grafů.
Pokud pracujete v prostředí, které vyžaduje nastavení vysoké úrovně zabezpečení prohlížeče Internet
Explorer 6.x, nemusí se zobrazovat grafy. Pokud z bezpečnostních důvodů nelze snížit úroveň
zabezpečení, můžete deaktivovat průsvitnost grafů. Grafy se v prohlížeči Internet Explorer zobrazují
s průsvitností zobrazenou bíle.
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Musíte mít nezbytná oprávnění pro přístup k funkcím IBM Cognos Administration. Viz
"Zabezpečené funkce a vlastnosti" (str. 285).

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. V levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením klepnutím na šipku zobrazte nabídku
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby a Data sestavy.
5. Klepněte na šipku vedle dané služby a zobrazí se nabídka Akce, potom klepněte na volbu
Nastavit vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Pro kategorii Prostředí vedle části Rozšířená nastavení klepněte na odkaz Upravit.
8. Pokud se zobrazí, zaškrtněte políčko Potlačit nastavení získané z nadřízené položky. Jinak
pokračujte dalším krokem.
9. Ve sloupci Parametr zadejte EnableChartTransparencyIE.
10. Ve sloupci Hodnota zadejte False, aby se deaktivovala průsvitnost grafů v prohlížeči Internet
Explorer.
11. Klepněte na OK.
12. Znovu klepněte na OK.

Problémy s portálem
Témata v této části dokumentují problémy s portálem, na které můžete narazit při zobrazení sestav.

Nelze se připojit k databázi SQL Server pomocí ovladače ODBC
V aplikaci IBM® Cognos® Framework Manager připojení funguje a metadata lze importovat. Při
testování připojení k databázi v portálu IBM Cognos Connection se zobrazí tyto chybové zprávy:
QE-DEF-0285 Chyba přihlášení
QE-DEF-0325 Příčina chyby přihlášení je následující:
QE-DEF-0068 Nelze se připojit alespoň k jedné databázi během vícedatabázového připojení k 1
databázi v: testDataSourceConnection
UDA-SQL-0031 Není možný přístup k databázi "testDataSourceConnection".
UDA-SQL-0129 Základní databáze zjistila neplatné přihlašovací informace.
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] Přihlášení se nezdařilo pro uživatele '(null)'.
Příčina: Nepřidruženo k důvěryhodnému SQL
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Řešením je změnit Konfiguraci síťových knihoven pro SQL Server, aby se používal TCP/IP a ne
Pojmenovaná propojení.

Postup nastavení TCP/IP jako konfigurace síťových knihoven
1. Otevřete Správce zdrojů dat ODBC.
Tip: V systému Microsoft® Windows® 2000 to lze udělat klepnutím na Start, Nastavení, Ovládací
panel, Nástroje pro správu, Zdroje dat (ODBC).
2. Vyberte název zdroje dat definovaný pro SQL Server na kartě Systém nebo DSN uživatele.
3. Klepněte na Konfigurovat.
4. Na stránce Konfigurace DSN pro Microsoft SQL Server klepněte na Další.
5. Klepněte na položku Konfigurace klienta.
6. Ujistěte se, že je jako položka Síťová knihovna vybrán protokol TCP/IP.

Po přihlášení s IBM Cognos Connection se nezobrazí karta Moje složky
Uživatel je členem nové skupiny a tato skupina je členem skupiny Uživatelé dotazů. Když se tento
uživatel přihlásí, Moje složky a karty individuálních stránek se v IBM Cognos Connection nezobrazí.
Také se nezobrazí jméno uživatele v levém horním rohu IBM Cognos Connection.
Abyste těmto problémům předešli, musí mít prostor jmen, k němuž uživatel patří, oprávnění k
procházení skupiny Uživatelé dotazů.

Postup zadání oprávnění k procházení
1. Přihlašte se k IBM Cognos Connection jako administrátor.
2. V nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Zabezpečení klepněte na Uživatelé, skupiny a role.
4. Klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti vedle prostoru jmen.
5. Klepněte na kartu Oprávnění.
6. Zajistěte, že v prostoru jmen se zobrazí skupina Uživatelé dotazů.
7. Zaškrtněte políčko Procházet pro skupinu Uživatelé dotazů.
8. Klepněte na Použít a potom na OK.
9. Otestujte s uživatelem.

Grafické prvky ikon nefungují v portletech
Při přístupu k portletům IBM Cognos v SAP EP nebo IBM WebSphere® se mohou ikony a grafické
prvky stránkování zobrazovat jako prázdné čtyřúhelníky.
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Tento problém může být způsoben nesprávným nastavením v IBM Cognos Configuration.

Postup změny nastavení
1. Spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník v části Prostředí klepněte na Portal Services.
3. Ujistěte se, že všechny identifikátory URI používají absolutní názvy serverů a ne localhost.

Nadále se zobrazují styly použité v předchozí instalaci
Styly (dříve nazývané vzhledy) používané systémem IBM Cognos Business Intelligence lze přizpůsobit.
Tyto styly jsou použity, když uživatelé přistupují k IBM Cognos Connection.
Pokud přeinstalujete IBM Cognos Business Intelligence, mohou se při přístupu k IBM Cognos
Connection nadále zobrazovat styly z předchozí instalace. Tyto styly jsou uloženy v mezipaměti
prohlížeče.
Pokud nechcete používat uživatelské styly, zajistěte, aby uživatelé odstranili dočasné soubory z
mezipaměti prohlížeče.

Nelze klepat na odkazy
Odkazy v IBM® Cognos® Connection nebudou fungovat, pokud váš prohlížeč nebude správně
zkonfigurován. V důsledku toho nemůžete provádět operace jako spouštění sestav nebo spuštění
aplikace Report Studio. U všech webových prohlížečů je třeba aktivovat soubory cookie a JavaScript™.
Další informace viz nápověda k prohlížeči.
Pouze pro webový prohlížeč Microsoft® Internet Explorer je nezbytné aktivovat:
●

Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in

●

Skriptovat ovládací prvky ActiveX označené jako bezpečné pro skriptování

●

Aktivní skriptování

Software IBM Cognos neposkytuje ani nestahuje řídicí prvky ActiveX jako součást IBM Cognos
Business Intelligence. IBM Cognos Report Studio používá nativní podporu XML pro Internet
Explorer, která je nedílnou součástí prohlížeče. Protože Microsoft implementuje XML pomocí
ActiveX, musíte aktivovat podporu ActiveX pro Report Studio.

Postup aktivace možností pro Internet Explorer
1. V prohlížeči Internet Explorer v nabídce Nástroje klepněte na Možnosti Internetu.
2. Na kartě Zabezpečení klepněte na Vlastní úroveň.
3. V dialogovém okně Nastavení zabezpečení posuňte zobrazení na nastavení Ovládací prvky
ActiveX a moduly plug-in a aktivujte Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in a
Skriptovat ovládací prvky ActiveX označené jako bezpečné pro skriptování.
4. Přesuňte zobrazení na nastavení Skriptování a aktivujte Aktivní skriptování.
5. Klepněte na OK.
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V sestavě v PDF chybí obrázky
Obrázky, které se objevují v sestavách vykreslovaných jako HTML, chybí v sestavách vykreslovaných
jako PDF. Vložené obrázky ve formátu GIF, JPG a BMP se nezobrazují. Zobrazí se pouze ohraničení
chybějících obrázků.
Pokud používáte Microsoft Internet Information Services (IIS), přejděte na list vlastností webové
stránky a ujistěte se, že je vybrané možnost Aktivovat udržování aktivity HTTP.
Ujistěte se, že je aktivován anonymní přístup do virtuálního adresáře, kde jsou obrázky uloženy.
Otevřete IIS a otevřete list vlastností pro virtuální adresář pro své obrázky. Zaškrtněte políčko
Anonymní přístup.
Nechcete-li povolit anonymní přístup všem uživatelům, musíte pro účet spouštějící dispečer zajistit,
aby měl přístup k virtuálnímu adresáři, kde jsou obrázky uloženy.

Grafy ve výstupu PDF zobrazují nečekané výsledky
Při zobrazení ve výstupu ve formátu PDF mají grafy různé úrovně podpory interakce, v závislosti
na verzi produktu Adobe® Acrobat Reader a stylu prvku grafu.
Adobe Reader verze 5 nepodporuje popisy. Stoupání a klesání úrovněmi a odkazy pro přechod
jinam mají jen omezenou podporu kvůli technickým omezením. Pro procházení úrovněmi a
interaktivní přechod jinam lze aktivovat pouze čtverhranné oblasti v grafech, jako např. pruhy,
sloupce, horizontální popisky na osy, nebo popisky legendy. Jiné než čtverhranné oblasti, např.
výseče ve výsečovém grafu, nelze pro procházení úrovněmi a interaktivní přechod jinam na aktivovat.
Adobe Reader verze 6 a 7 podporuje popisy, stoupání a klesání úrovněmi i odkazy pro přechod
jinam pro všechny typy grafů. Když se prvky grafu překrývají nebo je mezi nimi jen pár pixelů,
může být interaktivní region menší než zobrazená oblast.

Problémy s tiskem sestav
Témata v této části dokumentují problémy, s nimiž se můžete setkat při tisku sestav.

Nelze tisknout sestavy v PDF
Při pokusu o tisk sestavy ve formátu PDF z aplikací IBM® Cognos® Connection a IBM Cognos
Report Studio může být tisk znemožněn nebo se může zobrazit přibližně tato chybová zpráva:
CNC-GEN-2107: Došlo k neočekávané chybě.
Nemusí se objevit žádné chybové zprávy a stav tiskové úlohy je Úspěšná.
Chcete-li tento problém napravit, zkuste toto:
●

Zajistěte, aby na všech počítačích s nainstalovaným serverem IBM Cognos Business Intelligence
byla nainstalována aplikace Adobe® Reader, verze 5.0.5 nebo novější.

●

Ujistěte se, že server IBM Cognos Business Intelligence je spuštěn za použití účtu, který má
přístup k síťové tiskárně. V některých případech nemusejí mít systémové účty k síťovým tiskárnám
přístup.
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●

Je-li IBM Cognos Business Intelligence nainstalován v systému UNIX®, zajistěte, aby v cestě
uživatele pro spouštění IBM Cognos Business Intelligence byla nainstalována aplikace Adobe
Reader.

●

Je-li IBM Cognos Business Intelligence nainstalován v systému UNIX, ověřte, že příkaz lpstat
-v vrací zkonfigurovanou tiskárnu a že je definována proměnná tiskárny.

●

Když definujete síťovou adresu tiskárny v IBM Cognos Connection, použijte následující syntaxi:
●

V systému Windows®: \\název_serveru\název_tiskárny

●

V systému UNIX: název_tiskárny

●

Když definujete síťovou adresu tiskárny, zkuste místo názvu počítače použít adresu IP tiskárny.

●

Ověřte, že uživatelé IBM Cognos Business Intelligence mají správná přístupová oprávnění k
tiskárně.

Tip: V IBM Cognos Connection v nabídce Spustit klepněte na IBM Cognos Administration. Na
kartě Konfigurace klepněte na Tiskárny. Klepněte na šipku vedle dané tiskárny a zobrazí se nabídka
Akce, potom klepněte na Nastavit vlastnosti. Klepněte na kartu Oprávnění.
●

Ujistěte se, že jsou skupině Administrátoři adresářů udělena všechna přístupová oprávnění a že
jsou skupině Každý udělena přístupová oprávnění ke čtení, provádění a procházení.

●

Zkontrolujte, že na tiskárně dokážete vytisknout ukázkovou stránku.

●

Pokud je jako aplikační server použit Tomcat, nesmí být definována proměnná prostředí
crn_ROOT.

●

Ujistěte se, že mají uživatelé oprávnění ke čtení, provádění a procházení pro objekt tiskárny v
IBM Cognos Connection.

●

Název tiskárny je tvořen pouze prvními 127 znaky ASCII.

Sestava vytištěná v HTML je nevyhovující
Tisk HTML může přinést nevyhovující výsledky.
Pro zajištění co nejlepších výsledků použijte příkaz Zobrazit ve formátu PDF a následně vytiskněte
PDF. Tato alternativa vám dá nad věcmi, jako je stránkování, lepší kontrolu než prohlížeč.

Porozumění výsledkům přechodu
Témata v této části dokumentují neočekávané výsledky, s nimiž se lze setkat při použití přechodu.

Filtry nejsou správné, když uživatelé přecházejí na upgradované cíle v Analysis
Studio
Je-li cílem definice přechodu sestava IBM® Cognos® Analysis Studio s filtrem přechodu (definovaným
nastavením kontextového filtru jako parametru Jít na) a došlo k upgradu aplikace z IBM Cognos
Business Intelligence, verze 8.3, na IBM Cognos Business Intelligence, verzi 10.1, filtry zřejmě
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nebudou správně předány ze zdroje do cíle. Místo toho se sestava Analysis Studio zobrazí stejně
jako v posledním uloženém stavu, aniž by došlo k jakémukoli filtrování ze zdrojové sestavy, nebo
uživatelé mohou být vyzváni k výběru kontextu.
To platí pro vytvořené definice přechodu (vytvořené v sestavě IBM Cognos Report Studio) a balíkové
definice přechodu (vytvořené v IBM Cognos Connection), které používají parametrizovaný přechod.
K tomuto problému dochází kvůli změnám, jak jsou parametry automaticky nazývány v aplikaci
Analysis Studio. Chcete-li problém vyřešit, vytvořte znovu mapování v definici přechodu a definici
uložte.

Postup pro vytvořený přechod
1. Otevřete zdrojovou sestavu v Report Studio.
2. Vyberte položku sestavy, která obsahuje definici přechodu.
3. Z podokna Vlastnosti otevřete definici přechodu (Data, Definice přechodů).
4. Z dialogového okna Definice přechodů otevřete tabulku Parametry a znovu vyberte cílový
parametr či parametry.
5. Uložte nastavení definice přechodu a pak uložte sestavu.
6. Otestujte přechod a ověřte, že je problém vyřešen.
Další informace viz Uživatelská příručka Report Studio.

Postup pro balíkový přechod
1. V IBM Cognos Connection spusťte Definice přechodů.
2. Jděte do kořene zdrojového balíku, pak na definici přechodu k aktualizaci a klepněte na Nastavit
vlastnosti.
3. Na kartě Cíl v části Mapování parametru znovu vyberte cílové parametry.
4. Uložte definici přechodu.
5. Otestujte přechod a ověřte, že je problém vyřešen.

Odkazy přechodu nejsou aktivní v prohlížeči Safari
Při zobrazení sestavy PDF v prohlížeči Macintosh Safari nelze otevírat hypertextové odkazy. Příčinou
je skutečnost, že prohlížeč Macintosh Safari nemá nebytný plug-in Adobe® Acrobat.
Chcete-li tomuto problému předejít, použijte při vytváření sestav přechodu, které mohou být
zobrazovány v prohlížeči Safari, formát HTML.

Nečekané nebo prázdné výsledky při přecházení
Při přechodu ze zdrojové sestavy do cílové nemusí dojít k vrácení jakýchkoli dat. Pokud neexistují
žádná data odpovídající výběrům přechodu nebo nemáte oprávnění tato data zobrazit, může se
jednat o správný výsledek.
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V ostatních případech – nezobrazí-li se žádná data či se zobrazí chybná data – zřejmě zdrojová
položka není správně namapována na cíl nebo hodnoty ve zdrojích dat nemusejí být souhlasné
(hodnoty v obou zdrojích dat se neshodují).
Nemáte-li potřebná oprávnění, můžete odstranit chyby definic přechodů použitím asistenta přechodu
ze stránky Jít na (klepněte pravým tlačítkem na výběr ve zdrojové sestavě a vyberte Jít na). Můžete
zobrazit předané zdrojové hodnoty a mapování na parametry cílové sestavy. Tento nástroj lze použít
pro vlastní definice přechodů i definice přechodů z balíku.
Problém zřejmě budete moci odstranit úpravou mapování parametrů v definici přechodu. Například
při přechodu z krychle do relačního zdroje dat někdy nejsou vrácena žádná data nebo dojde k
vrácení chybných dat, protože hodnoty obchodních klíčů ve dvou zdrojích dat si neodpovídají.
Můžete změnit definici přechodu pro předání popisku členu IBM Cognos PowerCube místo
obchodního klíče, ale musíte také změnit cílovou sestavu, aby filtrovala na odpovídající hodnotě
řetězce a nikoli na hodnotě obchodního klíče.
Nicméně nejlepší je zajistit, aby zdroje dat byly souhlasné. V tomto příkladu by obchodní klíče v
krychli měly odpovídat obchodním klíčům v relačním zdroji. Filtrování na klíči je efektivnější než
filtrování na větším řetězci, který může ale nemusí být v databázi indexován. Další informace o
souladu zdrojů dat viz "conformed dimensions" a "business keys" v příručce IBM Cognos
Transformer User Guide a v Uživatelské příručce Report Studio.

Postup předání popisku z krychle PowerCube do relačního zdroje
1. Zajistěte, aby cílová sestava filtrovala na hodnotě řetězce, která odpovídá předávanému popisku
z krychle PowerCube.
2. Definici přechodu upravte takto:
●

Pokud byla definice přechodu vytvořena v aplikaci Report Studio, otevřete sestavu a jděte
na definici přechodu přidruženou ke zdrojovému objektu přechodu. Na stránce mapování
parametrů vyberte Popisek členu ve sloupci Předávaná vlastnost.

●

Pokud byla definice přechodu vytvořena ve zdrojovém balíku, přejděte do IBM Cognos
Connection, Definice přechodů, a otevřete definici přechodu balíku. Na kartě Cíl definice
přechodu vyberte Popisek členu ve sloupci Předávaná vlastnost pro příslušný parametr.

Při přechodu se místo obchodního klíče předá cíli popisek.

Nelze provést přechod z relačního zdroje do krychle
Standardně nelze provést přechod z relačního zdroje dat do krychle. Příčinou je skutečnost, že
krychle očekává jako hodnotu parametru Jedinečný název členu (MUN) a relační zdroje MUN
nepoužívají.
Členy mají vlastnosti, ke kterým patří obchodní klíč a popisek. Pokud některá z nich odpovídá
datovým položkám v relačním zdroji, je možné provést přechod, jestliže byla cílová sestava krychle
vytvořena v aplikaci Report Studio.
Pokud má zdrojový zdroj dat položku dotazu, například zobrazovaný název, která odpovídá nějaké
vlastnosti členu v cílové krychli, například popisku, musíte vytvořit parametr nad popiskem v cílové
sestavě.
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Chcete-li cíli krychle předat tuto datovou položku, postupujte takto:
●

V cílové sestavě krychle vytvořte parametr, který přijímá popisek členu. Tento parametr by měl
být vytvořen v objektu Výpočet dotazu z karty Toolbox s následující syntaxí. Zadejte
filter([Hierarchie či Úroveň], caption([Hierarchie či Úroveň]) = ?Parametr?)
Například:
filter([prodej_a_marketing].[Produkty].[Produkty].[Produktová řada], caption([prodej_a_
marketing].[Produkty].[Produkty].[Produktová řada]) = ?Produktová řada?)

Nelze provádět přechody mezi krychlemi PowerCube kvůli neshodným MUN
Doporučujeme, aby obchodní klíče byly jedinečné v rámci dimenze pro krychle PowerCube. Tyto
klíče slouží jako zdrojové hodnoty pro úrovně v hierarchii dimenze. Nejsou-li hodnoty jedinečné v
rámci dimenze, odpovídající hodnoty Kód kategorie mohou být generovány s vlnovkami (~).
Pokud např. kategorie pro úroveň Produktová řada má zdrojovou hodnotu 101 a kategorie v úrovni
Typ produktu má zdrojovou hodnotu 101, hodnota Kód kategorie pro úroveň Typ produktu je
automaticky vygenerována s jedinečnou hodnotou, jako je 101~245. Hodnoty Kód kategorie jsou
použity v názvu MUN (jedinečný název členu) pro každý člen, např. [Prodej a marketing].[Produkty].
[Produkty].[Typ produktu]->:[PC].[@MEMBER].[101~245].
Protože tyto hodnoty jsou generovány automaticky, nelze je zaručit z jednoho sestavení krychle do
druhého nebo v sestavení pro jinou krychli se stejnou strukturou dimenzí používající stejné zdrojové
hodnoty. Proto přechod z jedné krychle PowerCube do druhé na zdánlivě stejném členu nemusí
fungovat, protože názvy MUN se nemusejí shodovat.
Pokud se názvy MUN neshodují, obraťte se na modeláře krychle s dotazem, zda lze zajistit jedinečnost
obchodních klíčů v rámci dimenze. Pokud to není možné nebo by řešení trvalo delší dobu, můžete
použít výpočty k předání zdrojové hodnoty z jedné krychle PowerCube do druhé pro přechod.

Postup předání obchodního klíče (zdrojové hodnoty) ze zdrojové sestavy do cílové
1. V cílové sestavě vytvořte filtr s následující syntaxí:
filter([Hierarchie či Úroveň], roleValue('_businessKey', [Hierarchie či Úroveň]) = ?Parametr?)
Například:
filter([Krychle Prodej].[Produkty].[Produkty].[Typ produktu], roleValue('_businessKey',[Krychle
Prodej].[Produkty].[Produkty].[Typ produktu]) = ?Typ produktu?)
2. Ve zdrojové sestavě vytvořte Výpočet dotazu, který slouží k předání obchodního klíče (zdrojové
hodnoty) do cílové sestavy jeho namapováním na cílový parametr v definici přechodu. Použijte
následující syntaxi:
roleValue('_businessKey', [Hierarchie či Úroveň])
Například:
roleValue('_businessKey', [prodej_a_marketing].[Produkty].[Produkty].[Typ produktu])

798 IBM Cognos Administration

Kapitola 44: Problémy při spouštění, zobrazení nebo tisku sestav a analýz

Přecházení do IBM Cognos BI z produktu IBM Cognos Series 7 skončí chybou
firewallu
Používáte produkt IBM Cognos Series 7 zkonfigurovaný pro použití serveru proxy. Při přechodu
do IBM Cognos Business Intelligence se zobrazí následující chybová zpráva:
DPR-ERR-2079 Odmítnutí zabezpečením firewallu. Váš požadavek byl odmítnut firewallem
zabezpečení. Opakujte operaci nebo kontaktujte administrátora.
Důvodem je, že webový server IBM Cognos Business Intelligence nerozpozná název serveru proxy
a položku odmítne.
Chcete-li tento problém opravit, přidejte název serveru proxy do IBM Cognos Configuration.

Postup přidání názvu serveru proxy
1. Spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník klepněte na Zabezpečení a potom na IBM Cognos Application Firewall.
3. Do pole Platné domény nebo hostitelé doplňte název serveru proxy.
4. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.
5. V nabídce Akce klepněte na Start.

Detailní buňky nejsou zobrazeny pro vyloučené položky při přecházení do
PowerPlay Studio
V IBM Cognos PowerPlay® Studio lze používat funkci Skrýt/zobrazit ke skrytí položek v sestav. Při
přechodu do cílové sestavy PowerPlay Studio na položku, která je skrytá ve zdrojové sestavě, v cíli
nejsou žádné detailní buňky pro skrytou položku.
Např. rok 2005 je skrytý na hraně řádku v cílové sestavě PowerPlay Studio. Provedete přechod do
cílové sestavy na rok 2005 ve zdrojové sestavě PowerPlay Studio, Analysis Studio či Report Studio.
Cílová sestava nezobrazí žádné detailní buňky pro rok 2005; jsou skryté.
Nicméně je-li vybrána možnost Zobrazit souhrny pro skryté kategorie v cílové sestavě, řádek souhrnu
zobrazí celkové hodnoty pro rok 2005.
Chcete-li tento problém vyřešit, nevylučujte položky ve zdrojové sestavě, když hodláte zobrazovat
buňky detailů v cílové sestavě. Další informace a příklady viz Understanding Drill-Through Behavior
in IBM Cognos 8 na adrese http://www.ibm.com/developerworks/.

Parametr přechodu je ignorován v PowerPlay Studio kvůli uživatelské sadě
Když cílová sestava PowerPlay Studio obsahuje uživatelskou dílčí sadu, zřejmě nezobrazíte očekávané
výsledky při přechodu ze zdrojové sestavy v Analysis Studio, PowerPlay Studio či Report Studio.
Např. cílová sestava PowerPlay Studio může obsahovat uživatelskou dílčí sadu za rok 2006.
Provedete-li přechod ze zdrojové sestavy v Analysis Studio, PowerPlay Studio či Report Studio,
zobrazí se rok 2006. Protože však uživatelská dílčí sada nezahrnuje rok 2004, parametr přechodu
pro rok 2004 je ignorován a položky za rok 2004 se nezobrazí.
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Chcete-li se tomuto problému vyhnout, zajistěte, aby cílová sestava měla uživatelské dílčí sady
obsahující položky, které hodláte zobrazovat při přechodu ze zdrojových sestav. Další informace
a příklady viz Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 na adrese http://www.ibm.
com/developerworks/.

Definice přechodu není dostupná
Když je vytvořena definice přechodu v IBM Cognos Connection, existuje možnost určit rozsah pro
definici přechodu. Určenou položkou může být předmět dotazu, položka dotazu, ukazatel, dimenze
nebo úroveň. Aby definice přechodu fungovala, musí být tato položka přítomna a vybrána ve
zdrojové sestavě při přechodu do cílové sestavy. Musí být také dostupná v seznamu odkazů cíle
přechodu na stránce Jít na. Není-li položka rozsahu zahrnuta ve zdrojové sestavě, když je vytvořena
v Analysis Studio, Report Studio či PowerPlay Studio, odkaz cíle přechodu se nezobrazí na stránce
Jít na.
Chcete-li problém opravit, přidejte položku rozsahu do zdrojové sestavy. Další informace a příklady
viz Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 na adrese http://www.ibm.com/
developerworks/.

Výpočty se nezobrazí v cílové sestavě
Při přechodu do PowerPlay Studio ze sestavy v Report Studio, Analysis Studio či PowerPlay Studio
se nemusejí zobrazit výpočty na hranách v cílové sestavě.
Máte např. cílovou sestavu s výpočtem Personal Accessories+100 jako sloupec v sestavě kontingenční
tabulky. Při přechodu ze zdrojové sestavy do cílové sestavy se nezobrazí výpočet Personal
Accessories+100 v případě, že položka Personal Accessories je odfiltrována z cílové sestavy (Personal
Accessories není jednou z položek, které jsou vráceny na hraně sloupce). Položka Personal Accessories
byla odfiltrována z cílové sestavy a není dostupná k uskutečnění výpočtu.
Chcete-li zobrazit výpočty v cílové sestavě, u položek používaných ve výpočtech zajistěte vrácení v
sadě výsledků (neodfiltrování). Další informace a příklady viz Understanding Drill-Through Behavior
in IBM Cognos 8 na adrese http://www.ibm.com/developerworks/.

Cílová sestava nefiltruje správně bez parametrů "Jít na"
V Analysis Studio lze pomocí vícevýběru vybrat dvě či více položek z dimenze a jejich přidáním do
oblasti Kontextový filtr vytvořit seznam položek (sadu členů z jedné dimenze), na němž je analýza
filtrována. Např. položky Telephone, Web, Sales Visit a Special jsou vícevybrány z Order method
type a přetaženy do oblasti Kontextový filtr cílové sestavy Analysis Studio.
Je-li pro tuto cílovou sestavu vytvořena definice přechodu a provedete-li přechod ze zdrojové sestavy
Report Studio, PowerPlay Studio či Analysis Studio, budou vráceny všechny položky kontextového
filtru, ačkoli nejsou součástí průniku vybraného pro přechod. Je tomu tak proto, protože Analysis
Studio dynamicky nefiltruje ze zdrojových sestav.
Aby filtrování a přechody na sestavy probíhaly podle očekávání, aktivujte parametry Jít na na
kontextovém filtru. V rozevírací nabídce pro Kontextový filtr vyberte Použít jako parametr "Jít
na". Pro všechny položky, jež chcete filtrovat v přechodu do cílové sestavy Analysis Studio, musí
být vytvořen kontextový filtr a nastaven jako parametr Jít na .
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Další informace a příklady viz Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 na adrese
http://www.ibm.com/developerworks/.

Prázdné buňky vráceny v cílové sestavě s vyloučenými položkami
V IBM Cognos Business Intelligence musí být k filtrování cílové sestavy Analysis Studio na přechodu
vytvořeny kontextové filtry a nastaveny jako parametry Jít na. Každý kontextový filtr musí obsahovat
všechny položky z dimenze, na které chcete filtrovat. Kontextový filtr může např. obsahovat roky
2004, 2005, 2006, 2007. Cílová sestava Analysis Studio má např. kontextový filtr pro roky, ale
vyloučila rok 2005 na hraně řádku. Při přechodu na tuto cílovou sestavu na rok 2005 ze sestavy
PowerPlay Studio, Report Studio či Analysis Studio se v sestavě zobrazí prázdné buňky.
To je přesný výsledek, protože cílová sestava odfiltrovala roky zobrazené v rozvržení sestavy (např.
2004, 2006, 2007). Sestava byla filtrována na vyloučené položce 2005. Nicméně řádek celkového
souhrnu zobrazuje hodnoty pro 2005, protože poskytuje celkový souhrn pro zahrnuté a vyloučené
položky sestavy.
Další informace a příklady viz Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 na adrese
http://www.ibm.com/developerworks/.

Vnořená kontingenční tabulka filtruje pouze některé položky
Provedete-li přechod na bázi parametrů ze zdrojové sestavy do cílové sestavy Report Studio se
dvěma či více vnořenými dimenzemi na řádku či sloupci, můžete se setkat s neočekávanými výsledky
v závislosti na filtrech aplikovaných na cílovou sestavu.
Např. cílová sestava Report Studio obsahuje tyto dva filtry:
●

[prodej_a_marketing_mdc].[Metoda objednávky].[Metoda objednávky].[Typ metody
objednávky]=?Typ metody objednávky?

●

[prodej_a_marketing_mdc].[Prodejci].[Prodejci].[Region]=?Region?

Order method type a Region mají filtry, ale Product line nikoli. Je vytvořena definice přechodu
namapovaná na příslušné parametry, v tomto případě Order method type a Region.
Když je spuštěna zdrojová sestava a vybrán průnik Outdoor protection, Northern Europe a Telephone
pro přechod na cílovou sestavu, Order method type a Region se zobrazí podle očekávání, ale vráceny
jsou všechny řady Product line. Je tomu tak proto, protože na Order method type a Region jsou
filtry ale na Product line nikoli.
Přidejte další filtr pro Product line nebo upravte definici přechodu k umožnění dynamického
přechodu, který by dynamicky filtroval Product line v době běhu. Další informace a příklady viz
Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 na adrese http://www.ibm.com/
developerworks/.

V cílové sestavě se nezobrazí data nebo se zobrazí chybná data
Pokud se při přechodu do cílové sestavy nezobrazí žádná data nebo se zobrazí chybná data, problém
může spočívat v souladu zdrojů dat. Mohou být odlišné nebo neshodné obchodní klíče.
Např. obchodní klíč pro Tábornické vybavení může být 100 ve zdroji dat pro zdrojovou sestavu a
1 ve zdroji dat pro cílovou sestavu – v tomto případě se v cílové sestavě nezobrazí žádná data. Další
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příklad: obchodní klíč pro Tábornické vybavení je 100 ve zdroji dat pro zdrojovou sestavu, ale ve
zdroji dat pro cílovou sestavu je obchodní klíč 100 pro Golfové vybavení – v tomto případě se v
cílové sestavě zobrazí chybná data.
Chcete-li vyřešit tento problém, zajistěte, aby obchodní klíče měly stejnou hodnotu v obou zdrojích
dat. Existují-li případy, kde se data zřejmě neshodují, obraťte se na administrátora databáze nebo
datového modeláře. Další informace o souladu zdrojů dat viz "conformed dimensions" a "business
keys" v příručce Transformer User Guide a v Uživatelské příručce Report Studio.
Další zřejmě vhodné informace viz "Nečekané nebo prázdné výsledky při přecházení" (str. 796).

Data nejsou filtrována v cílové sestavě po přechodu
Provedete přechod do cílové sestavy, ve které ale nedojde k žádnému filtrování. Např. provedete
přechod na průnik kontingenční tabulky Computer Equipment a 2006 a očekáváte pouze zobrazení
dat Computer Equipment za rok 2006 v cílové sestavě. Místo toho se zobrazí všechny produkty za
všechny roky. Je tomu tak proto, protože cílová sestava nemá žádné filtry pro parametry, které
byly předány.
Chcete-li vyřešit tento problém, zajistěte, aby cílová sestava měla správné filtry. Ve výše uvedeném
příkladu jsou správnými filtry v cílové sestavě Produktová řada a Rok. Alternativně můžete v definici
přechodu na bázi balíku aktivovat Dynamický přechod.
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Tato sekce poskytuje řešení k problémům, s nimiž se můžete setkat při použití IBM Cognos Map
Manager. Informace o aplikaci Map Manager viz příručka IBM Cognos Map Manager Installation
and User Guide.

Problémy importu souborů
Při pokusu o import souboru mapy či textového souboru může dojít k problémům.

Chyba importu přeloženého textového souboru
Při importu souboru TXT či CSV, který byl přeložen, obdržíte chybovou zprávu podobnou následující
zprávě:
Soubor nelze uložit.
Při importu souboru mapy došlo k chybě.
Nelze importovat. Soubor překladu neobsahuje žádný užitečný obsah.
Problém může být způsoben jednou z těchto příčin:
●

Otevřený soubor mapy není mapou, ze které jste vytvořili exportní soubor překladu.

●

V souboru došlo k přidání či odstranění funkcí.

●

Do souboru byly přidány sloupce (tabulátory nebo čárky navíc).

●

Data byla seřazena a nyní jsou v jiném pořadí, než když byla poprvé vyexportována.

Chcete-li vyřešit tento problém, nejdříve ověřte, že je otevřen správný soubor mapy. Pokud ano,
znovu odešlete původně exportovaný soubor pro překlad a určete, že obsah nesmí být seřazen,
odstraněn, přidán ani upraven kromě přidání přeložených funkcí. V případě potřeby vyexportujte
jazyky a funkce překladu znovu.
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Tato sekce obsahuje řešení problémů, které mohou nastat při použití aplikace IBM® Cognos® Metric
Studio či IBM Cognos Metric Designer.
Informace jsou organizovány do následujících částí:
●

"Známé problémy" (str. 806)

●

"Známé problémy při použití Metric Designer" (str. 810)

Soubory protokolu (str. 805) také mohou pomoci vyřešit problémy zaznamenáváním aktivit
uskutečňovaných v průběhu práce s aplikací Metric Studio.
Musíte-li se obrátit na podporu zákazníků kvůli pomoci s problémem aplikace Metric Studio,
přiložení podpůrného balíčku (str. 806) usnadní odbavení případu.

Souboru protokolu Metric Studio
Operace provedené v IBM® Cognos® Metric Studio se zaznamenají do různých souborů protokolu
za účelem sledování. Máte-li např. problémy s načítáním dat do aplikace Metric Studio, otevřete
soubor debug_info.log a zjistěte, jaké činnosti byly prováděny při načítání dat.
Soubory protokolu se nacházejí v následujících umístěních:
●

místo_instalace/logs/MetricMaintenance/databasename-timestamp/Metaloader
Soubor protokolu metaloader obsahuje následující informace
●

kdy bylo načítání spuštěno

●

kolik a jaké typy objektů byly načteny

●

jak dlouho trvalo aplikování obchodních pravidel

●

postup v procesu načítání

●

jak dlouho trvalo spuštění načítání

Soubor load_summary.log obsahuje počet chyb načítání
a přidružené kódy chyb.
Soubor sql_history.log je vhodný pro ladění výkonu. Jde o soubor se záznamy oddělenými
tabulátory, který lze otevřít v aplikaci Microsoft® Excel. Obsahuje příkazy SQL, ovlivněné
řádky a dobu trvání každého příkazu SQL.
Soubor debug_info.log má záznamy oddělené tabulátory a obsahuje informace pro odladění
chyb. Množství informací v tomto souboru závisí na vybrané úrovni detailů protokolování.
Informace o nastavení úrovně protokolování viz "Nastavení protokolování" v Uživatelské
příručce Metric Studio.
●

místo_instalace/logs/MetricStoreInstall/databasename-timestamp
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●

místo_instalace/logs/MetricStoreUpgrade/databasename-timestamp

●

místo_instalace/logs/MetricNewPackage

●

místo_instalace/logs/MetricUpgradePackage

Podpůrný balíček Metric Studio
Musíte-li se obrátit na podporu zákazníků kvůli pomoci s problémem aplikace IBM® Cognos®
Metric Studio, přiložení podpůrného balíčku usnadní odbavení případu.
Tento podpůrný balíček je soubor zip vygenerovaný nástrojem s názvem cmm_support_bundle.
Příkaz je uložen v adresáři místo_instalace/bin a lze jej zadat tímto způsobem:
cmm_support_bundle databaseServer databaseName databaseUser databasePassword databaseType
názevsouboru_výstupu
kde
●

databaseServer je název hostitele databázového serveru (výchozí: localhost)
V systému Oracle lze volitelně doplnit port přidáním ':port' k názvu hostitele (výchozí: 1521).
Např. localhost:1234.
Parametr databaseServer je ignorován pro typ databáze 'db2'.

●

databaseName je název databáze (výchozí: cmm)
Jde o záznam 'database file' pro typ databáze 'db2'.

●

databaseUser je jméno uživatele databáze (výchozí: sa)

●

databasePassword je heslo databáze (výchozí: cmm)

●

databaseType je typ databáze (výchozí: sqlserver; další hodnoty jsou sqlserver, oracle, db2)

●

názevsouboru_výstupu je plně kvalifikovaný název vytvářeného soubor zip (výchozí adresář je
_SUPPORT_FILES)

Pokud např. databáze SQL Server obsahuje vaše úložiště metrik, zadejte příkaz, jako je
cmm_support_bundle dbserver1 prod_db sa prisnetajne sqlserver
nebo v operačním systému UNIX®
sh cmm_support_bundle.sh dbserver1 prod_db sa prisnetajne sqlserver
Standardně dojde k vytvoření výstupu v adresáři místo instalace/_SUPPORT_FILES.

Známé problémy
Informace v této části usnadní řešení problémů, které mohou nastat při práci s aplikací IBM®
Cognos® Metric Studio.
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Uživatelé IBM Cognos Business Insight nemohou rozbalovat metriky
Uživatelé IBM® Cognos® Business Insight nebudou moci rozbalovat složku Metrics při zobrazování
strategie v aplikaci Business Insight, pokud nezvolíte možnost pro rozbalení všech prvků pro strategii.
V IBM Cognos Metric Studio zaškrtněte políčko Rozbalit prvky v detailech strategie.

Sestavy Metric Studio neúspěšné kvůli interní chybě Oracle
Některé sestavy, které jsou součástí IBM® Cognos® Metric Studio, nelze spustit kvůli interní chybě
Oracle. K tomu dochází při použití verzí 10.2.0.x systému Oracle.
Referenční číslo chyby Oracle je 5864217.
Dojde-li k této chybě, můžete ji vyřešit nainstalováním opravy Oracle 10.2.0.3, Patch 5, s oficiálním
názvem 5946186. Tuto opravu můžete získat na webových stránkách Metalink podpory společnosti
Oracle, které jsou dostupné v rámci existující smlouvy o podpoře.
Aplikujte opravu podle pokynů obsažených v souboru staženém ze stránek podpory Oracle.

Výskyt chyb Metric Studio při načítání dat do databáze Oracle
Aplikace je odpojena od databáze Oracle s chybami ORA-07445 a ORA-3113. Tyto chyby lze
zjistit v souboru protokolu výstrah databáze. Chyby databáze pak způsobí chyby v IBM® Cognos®
Metric Studio.
Jde o známý problém databáze Oracle (Bug 5026836 - Ora-7445 [Kxccres()+3052] Updating View
With Instead Of Trigger).
Vyhnutí se problému spočívá v tom, že správce databáze spustí následující příkaz při přihlášení
jako SYS:
Je-li SPFILE používán, ALTER SYSTEM SET optimizer_features_enable='10.1.0' SCOPE=BOTH.
Není-li SPFILE používán, ALTER SYSTEM SET optimizer_features_enable='10.1.0'.
Není-li SPFILE používán, správce databáze by měl také přidat toto nastavení do souboru init.ora
pro instanci databáze.

Chyba při pokusu o spuštění Metric Studio na SQL Server 2005
Při klepnutí na záznam s vyhodnocením se zobrazí chyba SQL Server:
Msg 169, Level 15, State 1, Line 3 - Sloupec byl určen více než jednou v seznamu order by. Sloupce
v systému 'order by' musí být jedinečné.
Tento problém byl identifikován společností Microsoft® jako chyba č. 484681 a dochází k ní
v systému Microsoft SQL Server 2005 RTM (Build 9.00.1399). Tento problém byl vyřešen společností
Microsoft v rámci Microsoft SQL Server SP1.
Dojde-li k výskytu této chyby, můžete ji vyřešit instalací balíčku Service Pack 1 pro SQL Server
2005 (či novějšího).

Nezobrazí se data ze zdroje relační databáze či zdroje nestrukturovaného souboru
K načtení dat do úložiště metrik slouží IBM® Cognos® Connection.
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Pokud IBM Cognos Connection narazí na problém při načítání dat ze zdroje relační databáze nebo
zdroje importu nestrukturovaného souboru, data se nezobrazí. K obvyklým problémům patří
●

příliš dlouhá textová pole

●

absence požadovaných polí

●

duplicitní řádky

●

odkazy na neexistující objekty

Ke zjištění chyby spusťte dávkový soubor nebo skript shellu z příkazového řádku a zkontrolujte
status každého kroku. Můžete také zopakovat proces načítání ve dvou fázích pomocí uživatelského
rozhraní a ověřit úspěch každé fáze.

Postup oddělení procesu načítání na fáze
1. V IBM Cognos Connection pod složkou Udržování metrik pro daný balík klepněte na Importovat
data ze souborů do fázovací oblasti.
2. Pomocí nástroje dotazu SQL zkontrolujte, zda byla data načtena.
Pokud ne, ověřte provedení těchto akcí
●

správné definování zdroje dat a přítomnost souborů ve správných umístěních

●

zformátování nestrukturovaného souboru pomocí sloupců oddělených tabulátory

●

zahrnutí správného počtu sloupců

●

použití správných formátů dat, jako je rrrr-mm-dd pro datum a čárka pro oddělovač
desetinných míst

Protokoly z pokusu o načtení každého souboru odděleného tabulátory se nachází v adresáři
místo_instalace/logs/Metric Maintenance/databasename-timestamp/BulkLoad, a mohou
obsahovat popisnější chybové zprávy než jsou dostupné v uživatelském rozhraní.
3. Najdete-li chyby, opravte je a zopakujte kroky 1 a 2.
4. Poté, co se data objeví ve fázovacích tabulkách, klepněte na Přenést data z fázovací oblasti do
úložiště metrik v IBM Cognos Connection pod složkou Udržování metrik pro daný balík.
5. Zkontrolujte, zda se data zobrazí v IBM Cognos Metric Studio.
Pokud ne, zkontrolujte poslední tři sloupce tabulky kpi_value_stage_rejects pro chybové
informace.

Úlohu udržování metrik nelze spustit
Spustíte-li ručně úlohu udržování metrik a nebude úspěšná, IBM® Cognos® Metric Studio zobrazí
chybovou zprávu. Spouštíte-li plánovanou úlohu udržování metrik, je třeba spustit historii a ověřit,
zda byla úloha úspěšná či nikoli.
Chcete-li zjistit příčinu neúspěchu úlohy, zkontrolujte protokoly v adresáři
místo_instalace/logs/DIS/balík_datum_čas. Protokoly pro každou úlohu udržování metrik jsou
uchovány ve složce pojmenované pomocí názvu balíku, data a času.
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Nemáte oprávnění pro přístup k tomuto balíku metrik. Obraťte se na správce
systému
K otevření aplikace IBM® Cognos® Metric Studio pomocí odkazu na stránce Uvítání nebo v IBM
Cognos Connection musíte mít oprávnění ke čtení, provádění a procházení.
Požádejte administrátora systému o kontrolu vašich přístupových oprávnění.

Chyba při použití DB2 8.2.3: Nelze zkontrolovat stav instalace úložiště metrik
Když zkusíte vytvořit balík metrik pomocí DB2® 8.2.3 jako zdroje dat, můžete obdržet následující
chybovou zprávu:
Nelze zkontrolovat stav instalace úložiště metrik.
Pokud verze klienta DB2 na počítači IBM Cognos Metric Studio není stejná jako verze serveru DB2
nebo došlo k upgradu instance DB2, musíte zadat příkazy k vytvoření vazby klienta DB2 na databázi.
Příkazy zadejte na počítači Metric Studio.
V operačním systému Microsoft® Windows® zadejte příkazy v okně db2cmd z adresáře DB2InstallDir\
sqllib\bnd.
V operačním systému UNIX® zadejte příkazy z adresáře DB2InstanceDir/sqllib/bnd.
Zadejte následující příkazy:
db2 connect to database user userName
db2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public
db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public
db2 bind db2schema.bnd blocking all grant public sqlerror continue
db2 terminate

Chyby při importu souborů oddělených tabulátory do úložiště metrik DB2
Při instalaci IBM® Cognos® Metric Studio na operačním systému Microsoft ®Windows® a instalaci
úložiště metrik DB2® na operačním systému UNIX® dojde k chybám, když spustíte úlohy údržby
metrik k importu tabulátorem oddělených souborů do fázovacích tabulek nebo do úložiště metrik.
Existují dvě možné situace:
●

Historie spouštění indikuje, že došlo k problémům při načítání některých souborů oddělených
tabulátory. Jednotlivé soubory protokolu pro soubory oddělené tabulátory uvádějí, že poslední
sloupec dat souboru odděleného tabulátory byl zkrácen, protože překročil šířku cílového sloupce.

●

Úloha Přenést data do úložiště metrik není úspěšná, když data k načtení obsahují nestrukturovaný
soubor typu .ccq a chyba v souboru protokolu indikuje chybu SQL databáze DB2: SQLCODE:
-180, SQLSTATE: 22007.

Řešení v obou případech spočívá v ověření, že soubory oddělené tabulátory používají znaky konce
řádků, které jsou vhodné pro systém UNIX, jako je znak LF (posun řádku), a nikoli kombinace LF
a CR (návrat vozíku), která je obvyklá v systému Windows.
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Nezbytná uživatelská oprávnění pro databázi úložiště metrik (MS SQL Server)
Účet uživatele pro databázi úložiště metrik musí být vlastníkem databáze. Pro přihlášení ke zdroji
dat IBM® Cognos® Business Intelligence používaném v balíku metrik musíte použít uživatelský účet
vlastníka.
Informace o nastavení uživatelských oprávnění viz dokumentace produktu Microsoft® SQL Server
týkající se utility sp_changedbowner.

Chyba inicializace balíku Oracle 9.2 není-li proměnná prostředí NLS_LANG
nastavena správně před spuštěním serveru Tomcat systému IBM Cognos BI
Dojde k chybě výjimky, když zkusíte zinicializovat balík IBM® Cognos® Metric Studio a není správně
nastavena proměnná prostředí NLS_LANG systému Oracle.
Náhradní řešení: IBM Cognos Business Intelligence vyžaduje, aby proměnná prostředí NLS_LANG
systému Oracle byla správně nastavena před spuštěním serveru Tomcat systému IBM Cognos BI.
Ověřte, že část znakové sady této proměnné byla nastaven na UTF8. Např. pro Spojené státy může
jít o něco podobného, jako je AMERICAN_AMERICA.UTF8.

Známé problémy při použití Metric Designer
Informace v této části usnadní řešení problémů, které mohou nastat při práci s aplikací IBM®
Cognos® Metric Designer.

Při spouštění extraktu proti zdroji dat SAP zjištěna zpráva CCLAssert
Když je spuštěn extrakt proti zdroji dat SAP, dojde k výskytu zprávy CCLAssert. K této chybě
dochází obvykle v případě, že je spuštěn extrakt proti různě dlouhé hierarchii a zároveň je použit
filtr úrovní.
Chcete-li tento problém vyřešit, nepoužívejte filtr.

Sestava ze zdroje dat OLAP není zobrazena a je zjištěna chyba zpracování šablony
Když klesáte úrovněmi na metrice získané ze zdroje dat OLAP a přejdete na kartu sestavy, sestava
není zobrazena. Zobrazí se následující chyba:
Chyba zpracování šablony.
K této chybě dojde provedením extraktu přímo do fázovacích tabulek z rozhraní UI aplikace Metric
Designer nebo spuštěním publikovaného extraktu z portálu IBM® Cognos® Connection.
Náhradní řešení: Provádějte extrakty do nestrukturovaných souborů a pak tyto soubory načtěte
pomocí úlohy údržby metrik Importovat a přenést data ze souborů do úložiště metrik.
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Nejsou generovány žádné souhrny pro některé vypočtené ukazatele ve zdroji dat
SAP Info Query
IBM® Cognos® Metric Designer nemusí generovat žádné souhrny pro extrakt, který odkazuje na
vypočtený člen zdroje dat SAP Info Query. Ovlivněné ukazatele se zobrazí v modelu IBM Cognos
Framework Manager tak, že mají hodnotu neznámá atributu Regulární agregát.
Neexistuje žádné náhradní řešení.

Přidání více souborů IQD do zdroje importu
Když přidáte více souborů IQD do zdroje importu, IBM® Cognos® Metric Designer vytvoří vnější
spojení mezi prvním párem nečíselných sloupců bez kalendářních dat s odpovídajícími názvy. Přístup
spojení je navržen pro práci s jedním souborem faktů IQD a s více soubory dimenzí IQD.
Metric Designer nerozpozná spojení, když je pro podmínku spojení nutný více než jeden sloupec.
V tomto případě zadejte soubory IQD do aplikace Metric Designer jako samostatné zdroje importu,
nebo je zkombinujte do jednoho IQD pomocí IBM Cognos Impromptu®.

Náhled hierarchie záznamů s vyhodnocením zobrazí prázdné hodnoty
Pokud ve výrazu pro atributy úrovně použijete příkazy if () then () else (), zobrazí se prázdné položky
při náhledu hierarchie záznamů s vyhodnocením.
Tento problém lze obejít změnou výrazu a přetypováním položky dotazu na VARCHAR. Například:
if (cast([great_outdoors].[Locations].[Locations].[Country].[PPDS_CODE],VARCHAR(1000)) =
'Canada') then ('Craig') else ('George')
if ( cast([great_outdoors].[Locations].[Locations].[Country].[Country] ,VARCHAR(1000)) =
'Canada') then ('Craig') else ('George')
Chcete-li eliminovat duplicity pro jiné položky než 'Canada', můžete přidat výraz filtru úrovně.
Například:
[great_outdoors].[Locations].[Locations].[Country].[Country] = 'Canada' or [great_outdoors].
[Locations].[Locations].[Country].[Country] = 'China'
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Kapitola 47: Problémy správy aplikace IBM Cognos
Business Insight
Tyto informace k odstraňování problémů slouží jako pomůcka k řešení problémů, s nimiž se lze
setkat při instalaci IBM® Cognos® Business Insight nebo po ní.

Při přístupu k IBM Lotus Connections došlo k chybě selhání
zabezpečeného připojení
Pomocí IBM Lotus® Connections jste aktivovali spolupráci a ve webovém prohlížeči Mozilla Firefox
se při přístupu k IBM Lotus Connections zobrazí následující chyba:
Došlo k chybě Zabezpečené připojení selhalo během připojení k název_serveru.
Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s) (Nelze navázat
zabezpečenou komunikaci s druhou stranou: žádné společné šifrovací algoritmy).
K této chybě dojde v případě, že používáte protokol SSL (Secure Socket Layer) a algoritmy SSL
nejsou mezi prohlížečem a aplikací shodné. Tuto chybu vyřešíte aktualizací nastavení protokolu
SSL3 ve webovém prohlížeči.

Postup
1. Spusťte webový prohlížeč Mozilla Firefox.
2. Do pole pro adresu URL zadejte about:config a stiskněte klávesu Enter.
3. Do pole Filtr zadejte ssl3.
4. Změňte všechny atributy označené False v poli Hodnota na True.
5. Restartujte webový prohlížeč a pokuste se znovu získat přístup k IBM Lotus Connections.
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Kapitola 48: Odstraňování problémů IBM Cognos
Office a Report Data Service
Tyto informace k odstraňování problémů slouží jako pomůcka k řešení konkrétních problémů,
s nimiž se můžete setkat při instalaci nebo po instalaci komponent IBM® Cognos® Office, IBM
Cognos pro Microsoft® Office, IBM Cognos Analysis pro Microsoft Excel® a Report Data Service
(RDS).
Další informace o odstraňování problémů viz webové stránky IBM Cognos Customer Center (www.
ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).

Problémy konfigurace
Následující problémy se týkají konfigurace a nastavení.

Inicializace rozhraní IBM Cognos Office není úspěšná v Microsoft Office
IBM® Cognos® Office nelze zinicializovat, když produkt Microsoft® .NET Framework není
nainstalován nebo nemá správnou verzi. Požadovaná verze Microsoft .NET Framework je 2.0 nebo
vyšší. Dalším možným důvodem tohoto stavu je, že doplněk COM pro IBM Cognos Office není
nainstalován nebo registrován.
Máte-li nesprávnou verzi produktu Microsoft .NET Framework, odinstalujte ji a pak nainstalujte
Microsoft .NET Framework, verze 2.0 či vyšší.
Chcete-li nainstalovat doplněk COM pro IBM Cognos Office, spusťte program .msi, který je na
instalačním disku CD. Další informace viz instalační příručka.
Před instalací komponenty Microsoft .NET Programmability Support musíte mít nainstalován
Microsoft .NET Framework, verze 2.0 či vyšší.

IBM Cognos pro Microsoft Office nelze spustit v aplikaci Microsoft Word
Otevřete relaci IBM Cognos pro Microsoft Office v aplikaci Microsoft Word, ale zdánlivě se nic
neděje.
K tomu může dojít, když Microsoft Outlook otevřel relaci Microsoft Word pro úpravu e-mailových
zpráv. Chcete-li ověřit, zda používáte Word k úpravě e-mailových zpráv, v aplikaci Microsoft
Outlook klepněte na Nástroje, Možnosti, Formát e-mailu. V části Formát zprávy dialogového okna
zkontrolujte možnosti pro úpravu e-mailových zpráv.
Řešení tohoto problému spočívá v zavření aplikace Microsoft Outlook před otevřením dokumentu
Microsoft Word, který je zkonfigurován pro IBM Cognos pro Microsoft Office.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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IBM Cognos Office nelze zinicializovat v aplikaci Microsoft Internet Explorer
Používáte-li Internet Explorer k prohlížení systému IBM Cognos Business Intelligence a otevřete
sešit, dokument či prezentaci publikovanou aplikací IBM Cognos Office, dokument se spustí
v Microsoft Office, ale bez úplné funkčnosti.
Chcete-li zkonfigurovat Internet Explorer pro otevření souborů Microsoft Office v aplikaci Microsoft
Office místo v prohlížeči Internet Explorer, musíte použít nástroj Možnosti složky a zaktualizovat
možnosti prohlížeče. Tuto akci lze také provést v registrech Windows.

Postup konfigurace prohlížeče Internet Explorer pro otevření dokumentů Microsoft
Office v aplikacích Microsoft Office
1. Otevřete Tento počítač.
2. V nabídce Nástroje klepněte na Možnosti složky.
3. Na kartě Typy souborů v části Registrované typy souborů klepněte na List Microsoft Excel a
pak na Rozšířené.
Zobrazí se dialogové okno Upravit typ souboru.
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Prohlížet ve stejném okně a klepněte na OK.
5. Stejný postup zopakujte pro prezentace Microsoft Office PowerPoint a dokumenty Microsoft
Office Word.

Chyba bo:heap Buffer Overflow
Po dlouhých relacích může Microsoft Office přestat reagovat a vygenerovat chybu bo:heap Buffer
Overflow.
Tato chyba může být některými antivirovými programy falešně identifikována jako potenciální
virus.

Microsoft Office neotevře dokument Microsoft Office publikovaný z aplikace
IBM Cognos Office
Zjistíte-li, že Microsoft Office zkouší otevřít publikovaný dokument dvakrát po poklepání na sešit,
dokument nebo prezentaci v Průzkumníku Windows, přidružení souborů je poškozeno nebo řádně
nenainstalováno.
Existují dvě možnosti řešení tohoto problému. Můžete nejprve spustit aplikaci Microsoft Office a
pak dokument otevřít pomocí příkazu Otevřít v nabídce Soubor, nebo můžete přeregistrovat typ
souboru.

Postup přeregistrace typu souboru Sešit pro Microsoft Office Excel
1. V nabídce Start klepněte na Spustit.
2. Zadejte následující příkaz a klepněte na OK.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.Exe" /regserver
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Tento příkaz můžete uzpůsobit podle prostředí a to zadáním správného místního disku a
umístění.

Postup přeregistrace typu souboru Prezentace pro Microsoft Office PowerPoint
1. V nabídce Start klepněte na Spustit.
2. Zadejte následující příkaz a klepněte na OK.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Powerpnt.Exe" /regserver
Tento příkaz můžete uzpůsobit podle prostředí a to zadáním správného místního disku a
umístění.

Postup přeregistrace typu souboru Dokument pro Microsoft Office Word
1. V nabídce Start klepněte na Spustit.
2. Zadejte následující příkaz a klepněte na OK.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\winword.exe" /regserver
Tento příkaz můžete uzpůsobit podle prostředí a to zadáním správného místního disku a
umístění.

V IBM Cognos Connection nelze otevřít publikované dokumenty Microsoft Office
Pokud prohlížeč nevyzve k otevření či uložení sešitu, dokumentu nebo prezentace, může to znamenat,
že byla zrušena možnost výzvy před otevřením. Resetujte tuto možnost.
V prohlížeči Internet Explorer musíte zaktivovat Stažení souboru a Automatické výzvy pro stahování
souborů.

Postup pro ověření otevírání dokumentů
1. Spusťte Ovládací panely Windows.
2. Poklepejte na Možnosti složky.
3. Na kartě Typy složek v části Registrované typy souborů klepněte na List Microsoft Excel a pak
na Rozšířené.
4. Ověřte zaškrtnutí políčka Potvrdit otevření po stažení a klepněte na OK.
5. Zopakujte kroky 3 a 4 pro další dokumenty Microsoft Office, které jsou podporovány v IBM
Cognos Office, jako jsou Šablona Microsoft Office Excel, Prezentace Microsoft PowerPoint,
Šablona Microsoft Office PowerPoint, Dokument Microsoft Word a Šablona Microsoft Office
Word.
6. Klepněte na Zavřít.

Postup resetování možností zabezpečení internetu
1. Spusťte Internet Explorer.
2. V nabídce Nástroje klepněte na Možnosti internetu.
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3. Na kartě Zabezpečení klepněte na zónu webového obsahu, pro kterou tyto možnosti
aktualizujete, a klepněte na Vlastní úroveň.
4. Posuňte se dolů na část Stahování a klepněte na Aktivovat u možností Stažení souboru a
Automatické výzvy pro stahování soubor.
5. Dvakrát klepněte na OK.

Sestavy PowerPlay Studio nelze importovat
Požadavek importu sestavy PowerPlay Studio není úspěšný.
Při použití jediného přihlášení s Microsoft® Internet Information Services (IIS) musí být aktivován
anonymní přístup pro uživatele, aby měli přístup k dokumentům IBM® Cognos® pro Microsoft
Office založeným na sestavách PowerPlay. V případě potřeby lze použít druhou bránu PowerPlay
k poskytování anonymního přístupu pro IBM Cognos pro Microsoft Office. Další informace viz
Příručka administrace a zabezpečení IBM Cognos BI, téma o určování mapování brány.
Pro aktivaci anonymního přístupu v IIS se administrátor musí řídit tímto postupem.

Postup
1. Na každém počítači, kde je nainstalován Content Manager, spusťte IBM Cognos Configuration.
2. V okně Průzkumník pod Zabezpečení, Ověření klepněte na Cognos.
3. V okně Vlastnosti klepněte na pole vedle vlastnosti Povolit anonymní přístup a pak na hodnotu
Pravda.
4. V nabídce Soubor klepněte na Uložit.

Chybové zprávy .NET shortcut a .NET Console nejsou v jazyce produktu .NET
Framework 2.0, který byl nainstalován
Nainstalujete-li neanglickou verzi produktu .NET Framework v neanglickém operačním systému,
zjistíte, že chybové zprávy .NET shortcut a .NET Console jsou v angličtině.
Chcete-li tento problém vyřešit, musíte aplikovat .NET Framework Language Pack pro daný jazyk.
Čísla podklíčů se vztahují k jazyku tímto způsobem: 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=de-de a 1041=ja.
Chybí-li podklíče jazykového balíku, musíte nainstalovat .NET Language Pack, který je dostupný
na webových stránkách podpory společnosti Microsoft.

Sešit se neočekávaně zavře
Pokud nainstalujete doplněk COM a název sešitu Microsoft Excel obsahuje hranatou závorku,
Excel po otevření přestane reagovat nebo se neočekávaně zavře.
Chcete-li vyřešit tento problém, přejmenujte sešit a v názvu nepoužívejte hranaté závorky.
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Server se dopustil porušení protokolu
Je požadován soubor EXCEL.EXE.config, který chybí. Section=ResponseHeader Detail=Po CR
musí následovat LF.
Musíte vytvořit soubor EXCEL.EXE.config, zkopírovat jej do stejného umístění jako IBM Cognos
Analysis pro Microsoft Excel® a přidat následující řádky:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<system.net>
<settings>
<httpWebRequest useUnsafeHeaderParsing="true" />
</settings>
</system.net>
</configuration>

Nedostupné sestavy v úkolech IBM Cognos Connection po použití příkazu Uložit
jako v aplikaci IBM Cognos Report Studio
Po otevření sestavy v aplikaci IBM Cognos Report Studio a uložení kopie pomocí příkazu Uložit
jako můžete zjistit, že pokud je sestava zahrnuta v úkolu, není dostupná v portálu IBM Cognos
Connection.
Pro uložení změn v případě, že je sestava zahrnuta v úkolu, nepoužívejte příkaz Uložit jako v aplikaci
IBM Cognos Report Studio. Místo toho vytvořte kopii sestavy, proveďte změny v této kopii a pak
zkopírujte aktualizovanou sestavu na portál IBM Cognos Connection. Použijte tuto metodu
k přepsání sestavy v úloze, aniž byste porušili odkazy sestavy.

Východoasijské znaky nelze správně zobrazit
Národní prostředí je nastaveno na některý z východoasijských jazyků a v uživatelském rozhraní,
dialogových oknech a nabídkách se zobrazují divné znaky či otazníky.
Produkty IBM Cognos Office podporují GB18030, což je čínská národní norma pro kódování
znaků. Pro řádné zobrazení zjednodušené čínštiny v systému Windows XP či starším musíte přidat
podporu GB18030 pro písma jádra Windows a pak zaktivovat propojení písem.
Chcete-li vyřešit tento problém, po nainstalování jazykové podpory pro zjednodušenou čínštinu
ověřte, že jste propojili kolekci písem SimSun18030.ttc s následujícími písmy jádra:
●

Tahoma

●

Arial

●

Microsoft Sans Serif

●

SimSun

Další informace viz instalační příručka pro příslušný produkt.
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Obsah sestav založených na buňkách zobrazuje #NAME?
Při tvorbě sestavy založené na buňkách v aplikaci IBM Cognos Analysis pro Microsoft Excel® obsah
buněk zobrazuje #NAME?
Při přetažení položek ze zdrojového stromu přímo do buňky listu vytvoříte vzorec COGNAME
nebo COGVAL, který odkazuje na položku v databázi. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li
načten doplněk automatizace CognosOfficeUDF.Connect.
Pokud se #NAME? zobrazí v obsahu buňky, znamená to, že doplněk nebyl načten a není zaškrtnuto
políčko CognosOfficeUDF.Connect v dialogovém okně Doplněk (Nástroje, Doplňky).
Chcete-li vyřešit tento problém a zajistit, aby doplněk byl vždy řádně načten, musíte ověřit, zdali
je hodnota klíče registru OPEN nastavena na /A "CognosOfficeUDF.Connect".

Postup
1. V nabídce Start systému Windows klepněte na Spustit.
2. Do pole Otevřít zadejte Regedit a klepněte na OK.
3. V programu Editor registrů přejděte na větev registru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\verze\Excel\Options
4. V pravém podokně v části Název klepněte pravým tlačítkem na OPEN a pak na Upravit.
5. Do pole Data hodnoty zadejte
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Klepněte na OK a zavřete program Editor registrů.

Problémy zpracování
Následující problémy se týkají zpracování a vykreslení sestav.

Vypršení časového limitu zpracování
Zpracování se zastavilo, protože server příliš dlouho nereagoval na požadavky o data.
Zvyšte časový limit zpracování.

Postup
1. V panelu nástrojů IBM Cognos klepněte na Možnosti.
2. V poli Časový limit zpracování (milisekund) zadejte počet milisekund čekání na zpracování
požadavků a klepněte na OK.

Tuto sestavu nelze vykreslit
Služba RDS (Report Data Service) nemůže přenést prvky sestavy do dokumentu Microsoft Office.
Některé kombinace textu a obrázků jsou mimo rozsah cílového použití.
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Chcete-li tento problém vyřešit, vyhodnoťte sestavu a pokuste se zjednodušit požadavky obsahu
tak, aby aplikace IBM® Cognos® pro Microsoft® Office mohla sestavu vykreslit.

Překročen datový limit RDS při importu z velkých výstupů sestav
Při importu velké sestavy nebo její části se aplikace pokusí otevřít celou sestavu. Stanovený limit
zařízení RLF omezuje velikost povoleného výstupu sestavy a může způsobit chybu (i když chcete
importovat pouze část sestavy).
Chcete-li vyřešit tento problém, upravte limit velikosti pro data sestavy změnou nastavení limitu
zařízení RLF.

Postup
1. Spusťte IBM Cognos Connection.
2. V pravém horním rohu klepněte na Spustit, IBM Cognos Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. V levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením klepnutím na šipku zobrazte nabídku
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby a pak na Data sestavy.
5. Klepnutím na šipku vedle ReportDataService zobrazte nabídku Akce a klepněte na Nastavit
vlastnosti.
6. Klepněte na kartu Nastavení.
7. Ve sloupci Hodnota změňte hodnotu Limit zařízení RLF (MB) a klepněte na OK.

Nedostupný server RDS
Služba IBM Cognos Report Data Service (RDS) spravuje přenos dat sestavy mezi systémem IBM
Cognos Business Intelligence a aplikacemi, které tato data využívají, jako je IBM Cognos pro
Microsoft Office.
Chcete-li tento problém vyřešit, restartujte Report Data Server. Report Data Service restartuje, když
je restartována služba IBM Cognos.

Postup restartování serveru Report Data Service
1. V prohlížeči se připojte k systému IBM Cognos BI jako administrátor.
2. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
3. Na kartě Stav klepněte na Systém.
4. V levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením klepnutím na šipku zobrazte nabídku
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby a pak Data sestavy.
5. Při zobrazené službě Data sestavy klepnutím na šipku zobrazte nabídku Akce vedle této služby
a klepněte na Spustit.
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6. Pokud se Report Data Service nespustí nebo nereaguje systém IBM Cognos BI, spusťte IBM
Cognos Configuration.
7. Zvolte, zda spustit nebo restartovat IBM Cognos BI.
●

Není-li systém IBM Cognos BI spuštěn, klepněte na Spustit.

●

Pokud systém IBM Cognos BI spuštěn je, klepněte na Restartovat.

V importovaných sestavách chybí grafy či obrázky
IBM Cognos pro Microsoft Office funguje normálně, ale chybí grafy a obrázky. Klientský počítač,
na němž běží aplikace IBM Cognos pro Microsoft Office, se nemůže připojit k odkazu URL brány,
jak je zkonfigurován v systému IBM Cognos Business Intelligence. Může tomu tak být proto, že
tento klientský počítač je za firewallem, nezná název hostitele/DNS nebo má problémy se serverem
proxy.
Chcete-li vyřešit problémy připojení, obraťte se na administrátora systému.

Po otevření uloženého dokumentu Microsoft Word 2007 chybí objekty sestavy
Po otevření lokálního dokumentu, který byl uložen v aplikaci Microsoft Word 2007, lze zjistit, že
chybí objekty sestavy, jež byly původně naimportovány. Navíc tuto sestavu není možné řádně
zaktualizovat.
Microsoft Word 2007 má problémy se zpracováním proměnných dokumentu v souborech ukládaných
v nových formátech souboru, jako je .docx. K tomuto problému dochází v balíku oprav hotfix pro
Word 2007, viz popis v dokumentu KB 969604 o aplikaci Word 2007 SP2. Tato aktualizace je
automaticky aplikována, pokud jste zapnuli Automatické aktualizace Windows. Po instalaci je
verze aplikace Word 2007 s SP1 nebo SP2 včetně této aktualizace 12.0.6504.5000.
Importované sestavy IBM Cognos Business Intelligence, jež jsou uloženy jako dokumenty Microsoft
Word, obecně mají proměnné dokumentu obsahující skrytá metadata. Je-li aplikace Microsoft
Word na úrovni opravy hotfix popsané v KB 969604 a uložíte-li dokument ve formátu Word 2007,
může dojít k neočekávané změně nebo poškození proměnných dokumentu. Když jsou proměnné
dokumentu poškozeny, není možné aktualizovat data sestavy.
Chcete-li tento problém vyřešit, musíte stáhnout a nainstalovat balíček oprav hotfix Microsoft
Word s datem 30. června 2009 (KB 970942). Po instalaci této nové opravy hotfix je verze aplikace
Word 2007 12.0.6510.5001.
Tato oprava hotfix není dostupná přes Automatické aktualizace Windows; musíte ji najít a stáhnout
z webových stránek společnosti Microsoft. Po stažení této verze opravy hotfix sestavu naimportujte
znovu, abyste ji mohli úspěšně aktualizovat.

RSV-CM-0005 Content Manager nevrátil objekt
Při aktualizaci sestavy na výzvu k zadání v IBM Cognos pro Microsoft Office ze zobrazí následující
chyba, když je parametr Prompt nastaven na Vždy vyzvat:
RSV-CM-0005 Content Manager nevrátil objekt pro požadovanou vyhledávací cestu storeID
<store_ID>
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Aktualizujete sestavu, která byla uložena se stejným názvem souboru jako stávající sestava. Stávající
sestavu nelze nahradit vytvořením nové sestavy se stejným názvem, protože nová sestava má jiný
interní identifikátor ID. Plně kvalifikované umístění položky sestavy v úložišti obsahu je
reprezentováno vyhledávací cestou, ID a odkazem URL. Každé položce je přiřazeno jedinečné
identifikační číslo (ID). Je-li parametr Prompt v IBM Cognos pro Microsoft Office nastaven na
Vždy vyzvat, aplikace používá k načtení sestavy ID úložiště obsahu, nikoli vyhledávací cestu.
Další příčinou této chyby může být to, že aktualizujete importovanou sestavu z úplného nasazení,
ve kterém jste přesunuli celé úložiště obsahu ze zdrojového prostředí do cílového. Odkazy na objekty
rozmístění vycházejí z vyhledávacích cest, nikoli z ID. ID stránky objektu pro konkrétní stránku
IBM Cognos Connection zůstává v platnosti, dokud mechanismus nasazení aplikace nepřenese
původní objekt na jiný server IBM Cognos Business Intelligence. V cílovém prostředí jsou všechny
ID jiné.
Chcete-li tyto problémy v IBM Cognos pro Microsoft Office vyřešit, musíte změnit hodnotu vlastnosti
sestavy Systém.

Postup
1. V IBM Cognos pro Microsoft Office klepněte na kartu Spravovat data.
2. Rozbalte seznam hierarchie a klepněte na sestavu.
3. V podokně Vlastnosti rozbalte skupinu Sestava.
4. Změňte vlastnost Systém přidáním lomítka "/" na konec identifikátoru URI brány systému.
Např. http://název_serveru/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/
5. Klepněte na tlačítko Aktualizovat všechna data

v panelu nástrojů IBM Cognos.

Hodnota výzvy k zadání, která byla uložena se sestavou, je odstraněna, a zobrazí se výzva k
zadání nové hodnoty.
6. Zavřete okno Výzva k zadání.
7. Změňte vlastnost Systém odebráním lomítka "/", které jste přidali v kroku 4.
Např. http://název_serveru/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi.
8. Klepněte na tlačítko Aktualizovat všechna data

v panelu nástrojů IBM Cognos.

Vlastnosti pro aktualizovanou výzvu k zadání mají nyní výchozí hodnoty. Chcete-li vyzvat
uživatele k zadání při každé aktualizaci sestavy, musíte nastavit vlastnost Výzva k zadání na
Vždy vyzvat.
Poznámka: Identifikátor URI upravený v kroku 4 byl automaticky přidán do seznamu
identifikátorů URI brány systému v dialogovém okně Možnosti. Tento neplatný identifikátor
URI musíte odstranit ručně.
Je-li neplatný identifikátor URI zachován, budou uložené hodnoty výzvy k zadání ignorovány
a aplikace vždy zobrazí výzvu k zadání hodnoty.
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#ERROR se zobrazí v buňkách s více obrázky v buňce (pouze Excel)
Více obrázků v buňce nelze vykreslit.
Pro řešení tohoto problému musí autor sestavy změnit její návrh tak, že přesune každý obrázek do
vlastní buňky. Po dokončení této změny lze sestavu naimportovat znovu.

Dispečer nemůže zpracovat požadavek
Zpráva indikuje, že požadavek je směrován na neznámou službu s názvem: <obsah>. Služba IBM
Cognos Report Data Service (RDS) nemůže přenést prvky sestavy do dokumentu Microsoft Office.
Některé kombinace textu a obrázků jsou mimo rozsah cílového použití.
Chcete-li tento problém vyřešit, vyhodnoťte sestavu a pokuste se zjednodušit požadavky obsahu
tak, aby aplikace IBM Cognos pro Microsoft Office mohla sestavu vykreslit.

Není importován obsah sestavy
Při importu sestavy Microsoft Excel nevykreslí sestavu a list zůstane prázdný.
Obsahuje-li název sestavy znak jednoduché uvozovky a je vybrána možnost Vytvořit nové listy pro
stránky sestavy, není obsah sestavy importován.
Chcete-li vyřešit tento problém, musíte přejmenovat sestavu bez použití znaku jednoduché uvozovky.

Nesprávný formát pro hodnotu výzvy v sestavách na výzvu
Když obnovíte sestavu na výzvu pomocí typu Zadaná hodnota, hodnota výzvy se nezobrazí správně
v poli Hodnota použití.
Všechny hodnoty výzvy nejsou ovlivněny. Některé vlastnosti výzvy se zobrazí podle očekávání,
kdežto jiné mohou vypadat takto:
[great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product line]->:[PC].[@MEMBER].
[5~236]

V tomto příkladu je vybraná hodnota výzvy "Golf Equipment", která je zobrazena správně ve
vlastnosti výzvy Hodnota zobrazení.
V případech, kde k tomu dochází, musíte vědět, že ekvivalentní formát v poli Zadaná hodnota je
hodnota, se kterou chcete sestavu obnovit. V příkladu je [great_outdoors_company].[Products].
[Products].[Product line]->:[PC].[@MEMBER].[5~236] ekvivalentní s Golf Equipment.
Chcete-li obnovit sestavu, doporučujeme použití možnosti Vždy vyzývat. Tímto způsobem mohou
uživatelé vybrat hodnotu z dialogového okna výzvy dané sestavy.

Postup výběru možnosti Vždy vyzývat
1. Chcete-li zobrazit vlastnosti sestavy, na kartě Spravovat data klepněte na sestavu.
2. Rozbalte vlastnosti výzvy.
3. V poli Typ klepněte na Vždy vyzývat.
4. Obnovte sestavu.
Sestava se obnoví s požadovanými parametry.
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Poznámka: Tím nedojde k ovlivnění importu sestav na výzvu.

DPR-ERR-2079 Zamítnutí zabezpečením firewallu
Spustíte-li sestavu po vypršení platnosti relace a pak zkusíte přejít mimo první stránku sestavy,
může dojít k zobrazení následující chybové zprávy:
DPR-ERR-2079 Zamítnutí zabezpečením firewallu. Váš požadavek byl zamítnut zabezpečením
firewallu. Detaily zamítnutí CAF jsou dostupné v protokolu. Obraťte se na administrátora.
Chcete-li vyřešit tento problém, po vypršení platnosti relace se musíte znovu přihlásit.

Postup přihlášení
1. V seznamu sestav klepněte pravým tlačítkem na položku horního uzlu.
2. Klepněte na Přihlásit.
3. Pro ověření zadejte svoje pověření podle výzev a klepněte na OK.

Položky nelze rozbalit
Microsoft Excel dosáhl maximálního počtu řádků nebo sloupců pro tento list. Počet řádků a sloupců
v aplikaci Microsoft Excel je omezen. Rozbalení aktuální položky není možné, protože by došlo
k posunu řádků či sloupců za tento limit listu. Microsoft Office Excel nemůže posunout neprázdné
buňky mimo list.
Ručně přesuňte položky tak, aby bylo možné položky řádku či sloupce rozbalit bez překročení
tohoto limitu, nebo přesuňte zkoumání či analýzu na jiný list. Můžete také přesunout data do nového
umístění a zkusit to znovu.

Chyba obnovení prozkoumání uloženého v dřívějších verzích aplikace Microsoft
Excel
Tento sešit byl zřejmě vytvořen pomocí starší verze aplikace Microsoft Excel, která má nastaven
maximální počet řádků či sloupců. Např. v dřívější verzi aplikace Microsoft Excel, jako je Office
10 či Office 11, jsou zkráceny sloupce, které překročí limit s maximem 256.
Ačkoli již tuto verzi nepoužíváte, aplikace pracuje v rámci limitů starší verze aplikace Excel. S touto
situací se můžete setkat při rozbalování položek nebo když obnovujete položky, které velikostně
narostly od doby vytvoření sešitu.
Chcete-li tento problém opravit, musíte prozkoumání uložit s příponou .xlsx. Otevření prozkoumání
v aplikaci Office 12 jej nepřevede do formátu Office 12. Uložení prozkoumání s příponou .xlsx
převede sešit do formátu 2007, jenž podporuje sloupce překračující limit 256 sloupců nastavený v
dřívějších verzích aplikace Excel.

Výzva k přihlášení pro každou importovanou sestav
Při obnově všech data v dokumentu před přihlášením na požadované servery budete automaticky
vyzváni k přihlášení pro každou sestavu v dokumentu, i když sestavy pocházejí ze stejného serveru.
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Chcete-li se přihlásit pouze jednou na každý server, použijte tlačítko Přihlásit v panelu nástrojů pro
přihlášení na požadované servery před obnovením dat sestavy.

Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu
Došlo k vnitřní chybě zpracování. Inicializace kritického procesu se nezdařila.
Obraťte se na IBM Cognos Resource Center. Připravte se poskytnout všechny příslušné protokoly
a detaily související s touto chybou.

Chyba 0:RSV-BBP-0027 Sekundární požadavek se nezdařil
Při vytvoření sestavy seznamu a použití možnosti Více nebo Vše k zobrazení členů dojde k následující
chybě:
Chyba 0: RSV-BBP-0027 Sekundární požadavek se nezdařil. Požadovaná relace neexistuje a režim
přepnutí byl deaktivován. Obraťte se na administrátora.
Chcete-li vyřešit tento problém, zvyšte počet řádků, které lze zobrazit v listu.

Postup
1. Klepněte na tlačítko Možnosti

v panelu nástrojů IBM Cognos.

2. V levém navigačním podokně klepněte na IBM Cognos Analysis.
3. V části Nastavení prozkoumání v poli Limit zobrazených řádků dat zvyšte počet řádků tak,
abyste zobrazili více nebo všechny zbývající členy v seznamu, a klepněte na OK.

Problémy zabezpečení
Následující problémy se týkají nastavení zabezpečení.

IBM Cognos Office nemůže vytvořit důvěryhodný vztah
Používáte-li HTTPS u Report Data Service a obdržíte chybu v IBM® Cognos® Office o tom, že nelze
vytvořit důvěryhodný vztah, klientský počítač nedůvěřuje certifikátu certifikační autority (CA),
který byl zaslán webovým serverem.
Chcete-li vyřešit tento problém, musíte zajistit, aby certifikační autorita (CA), která vystavila
certifikát webového serveru, byla důvěryhodná také na klientském počítači. Není-li certifikát od
autority, které již klient důvěřuje, jako je Verisign, musíte na klientský počítač nainstalovat certifikát
CA do úložiště s údaji o důvěryhodnosti.

Postup k zajištění, aby certifikát CA byl důvěryhodný na klientském počítači
1. Načtěte certifikát CA od vystavující autority.
Soubor má příponu .cer. Nejde o ten samý certifikát, který je používán webovým serverem. Jde
o certifikát pro samotnou vystavující autoritu.
2. Poklepejte na soubor .cer, klepněte na Nainstalovat certifikát a pak na Další.
3. Klepněte na Umístit všechny certifikáty v následujícím úložišti.
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4. Klepněte na Procházet, na Důvěryhodné kořenové certifikační autority a pak na Další.
5. Klepněte na Dokončit.

Po klepnutí na zobrazení sestavy nelze zobrazit sestavy
IBM Cognos pro Microsoft Office funguje normálně, ale nelze použít možnost Zobrazení sestavy
pro zobrazení sestav. Klientský počítač, na němž běží aplikace IBM Cognos pro Microsoft Office,
se nemůže připojit k odkazu URL brány, jak je zkonfigurován v systému IBM Cognos Business
Intelligence. Může tomu tak být proto, že tento klientský počítač je za firewallem, nezná název
hostitele/DNS nebo má problémy se serverem proxy.
Chcete-li vyřešit problémy připojení, obraťte se na administrátora systému.

Číslované chybové zprávy RDS (Report Data Service)
Následující chybové zprávy se mohou zobrazit v dialogovém okně a jsou zaznamenány do protokolu
serveru s touto cestou: <místo instalace IBM Cognos BI>/logs/cogserver.log.

RDS-ERR-1000 Služba RDS nemůže zpracovat odezvu poskytovatele obsahu
Tato chyba může mít jednu z následujících příčin:
●

Ve WebSphere® k této chybě dochází v případě, že jiný analyzátor XML, jako je Xalan, koliduje
s tím, který používá Report Data Service.

●

V BEA WebLogic k této chybě dochází v případě, že proměnná JAVA_OPTIONS nebyla
nastavena na správné údaje analyzátoru.

●

K této chybě také dochází v případě, že balík z předchozí verze produktu IBM® Cognos® BI
(nebo ReportNet®) byl nasazen na systém IBM Cognos BI, aniž by došlo k upgradu specifikací
sestavy.

●

Další možnou příčinou této chybové zprávy je, že Report Data Service nedokáže zpracovat
sestavu. K této chybě dojde např. tehdy, když sestava IBM Cognos Report Studio obsahuje
blok s některým z těchto prvků:
●

opakovač nebo tabulka opakovače uvnitř bloku či tabulky

●

objekt rozvržení, jako je seznam, kontingenční tabulka, graf nebo textový objekt
v podmíněném bloku uvnitř jiného bloku či tabulky

Nastavení pravidel zaváděče tříd ve WebSphere
Pro WebSphere je nejlepším řešením nastavit pravidla zaváděče tříd na PARENT_LAST.
Dokumentace WebSphere obsahuje informace pro administrátora o tomto nastavení.

Nastavení proměnné JAVA_OPTIONS ve WebLogic
Máte-li přístup k IBM Cognos pro Microsoft® Office prostřednictvím systému IBM Cognos BI na
aplikačním serveru BEA WebLogic, přidejte následující k proměnné JAVA_OPTIONS v souboru
skriptu startManagedWebLogic.cmd (Windows) nebo startManagedWebLogic.sh (UNIX®):
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-Dorg.xml.sax.driver=org.apache.xerces.parsers.SAXParser

Upgrade specifikací sestavy
Postup pro "Upgrade specifikací sestavy" viz Příručka administrace a zabezpečení IBM Cognos BI.

Úprava sestavy
Chcete-li předejít problémům s rozvržení sestavy, musíte upravit sestavu některou z těchto akcí:
●

Vyjmout opakovač nebo tabulku opakovače z bloku či tabulky.

●

Přesunout objekt rozvržení z podmíněného bloku do nového podmíněného bloku, bloku nebo
tabulky.

RDS-ERR-1001 Sestavu PowerPlay název nelze spustit. PowerPlay nevrátil
očekávanou odezvu
PowerPlay nebyl úspěšný při spuštění sestavy nebo služba Report Data Service nerozuměla výstupu.
Chcete-li vyřešit tento problém, ověřte správnou činnost PowerPlay. Uživatel by měl ověřit, že je
spuštěn server PowerPlay, nebo zkontrolovat protokoly PowerPlay, zda neobsahují chyby. Je-li jako
webový server používán IIS, zajistěte aktivaci anonymního přístupu. Další informace viz příručka
IBM Cognos BI Installation and Configuration Guide.

RDS-ERR-1003 Soubor nelze číst
Služba Cognos Content nemohla číst systémové soubory. Možná příčina spočívá v tom, že došlo k
odstranění jednoho či více systémových souborů z instalačního adresáře a tím poškození instalace
systému IBM Cognos Business Intelligence.
Např. můžete obdržet chybu, která je podobná této:
instalace_c10\templates\ccs\xslt\ppes\pptrans.xslt nelze číst
Chcete-li vyřešit tento problém, přeinstalujte IBM Cognos BI. Další informace viz příručka IBM
Cognos BI Installation and Configuration Guide.

RDS-ERR-1004 Nelze navázat spojení se systémem IBM Cognos BI
IBM Cognos Business Intelligence nereaguje.
Zkontrolujte protokoly IBM Cognos BI. Ověřte správnou činnost systému IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1005 Nebylo možné zajistit požadavky na přihlášení k IBM Cognos BI
Zpráva indikuje, že už jste zřejmě to tohoto prostoru jmen přihlášeni, nebo že neexistuje cílový
prostor jmen. K této chybě zpravidla dochází při pokusu o druhé přihlášení ke stejnému prostoru
jmen. V některých případech to může indikovat problém s nastavením zabezpečení, jako je
SiteMinder.
Ověřte, že již nejste přihlášeni.
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RDS-ERR-1011 Report Data Service nedokázala načíst národní prostředí
Při spuštění systému služba IBM Cognos Content provede požadavek na národní prostředí systému
a tento požadavek není úspěšný.
Obraťte se na podporu zákazníků a buďte připraveni poskytnout soubor cogserver.log.

RDS-ERR-1012 Služba IBM Cognos Content Service nedokázala zjistit
poskytovatele obsahu
Tato chyba se obvykle zobrazí spolu s chybou RDS-ERR-1028 a znamená, že Report Data Service
nemůže komunikovat se žádnými poskytovateli PowerPlay. (RDS-ERR-1028 se může vyskytnout
zvlášť v případě, že existuje více serverů PowerPlay, ale pouze jeden z nich má výpadek).
Ověřte, že jsou řádně spuštěny všechny instance serveru PowerPlay Enterprise Server.

RDS-ERR-1013 Služba RDS nedokázala spustit dotaz na Content Manager
Content Manager neodpovídá.
Zkontrolujte, zda je Content Manager spuštěn. Zkontrolujte protokol serveru, zda neobsahuje
chybové zprávy ve věci Content Manager.

RDS-ERR-1014 Služba RDS nedokázala vytvořit objekt dokumentu název objektu
Content Manager neodpovídá.
Zkontrolujte, zda je Content Manager spuštěn. Zkontrolujte protokol serveru, zda neobsahuje
chybové zprávy ve věci Content Manager.

RDS-ERR-1015 Služba RDS nedokázala vytvořit novou verzi dokumentu
Content Manager neodpovídá.
Zkontrolujte, zda je Content Manager spuštěn. Zkontrolujte protokol serveru, zda neobsahuje
chybové zprávy ve věci Content Manager.

RDS-ERR-1016 Služba RDS nedokázala vytvořit nový objekt obsahu dokumentu
Content Manager neodpovídá.
Zkontrolujte, zda je Content Manager spuštěn. Zkontrolujte protokol serveru, zda neobsahuje
chybové zprávy ve věci Content Manager.

RDS-ERR-1018 Sestavu IBM Cognos BI název nelze spustit
Zpráva indikuje, že systém IBM Cognos Business Intelligence nevrátil očekávanou odezvu. Po
spuštění či obnovení sestavy byla systémem IBM Cognos BI vrácena chyba. Důvodem může být
jedna z těchto příčin:
●

PowerPoint neobsahuje potřebné prostředky k znovuvytvoření formátování rich text a rozvržení
této sestavy.
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Zkontrolujte protokol chyb systému IBM Cognos BI, zda neobsahuje informace pro odstraňování
problémů. Pokud danou sestavu nebylo možné vykreslit, upravte sestavu odstraněním
formátování a rozvržení, aby byla data vystavena v aplikaci PowerPoint, kde můžete upravit
formátování a rozvržení.
●

Došlo k pokusu o obnovení sestavy PowerPoint Series 7, která byla migrována na IBM Cognos
BI. K obsahu Series 7 již není přístup ze serveru Series 7 PowerPlay Enterprise Server, a služba
IBM Cognos Report Data Service (RDS) se pokouší o vyřešení cesty zdroje dat PowerCube.
V IBM Cognos pro Microsoft Office ověřte, že hodnota vlastnosti Vyhledávací cesta dané
sestavy odpovídá vyhledávací cestě stejné sestavy, která byla migrována na IBM Cognos BI a
publikována na IBM Cognos Connection.
Další informace viz příručka IBM Cognos pro Microsoft Office User Guide.

●

U sestav na výzvu v IBM Cognos pro Microsoft Office pomocí aplikace Microsoft Excel, pokud
jste v podokně Vlastnosti nastavili hodnoty výzvy pro načtení z odkazu buňky a hodnota
v odkazu buňky je neplatná pro danou výzvu, obdržíte tuto chybovou zprávu.
Doporučujeme, abyste vybrali Vždy vyzývat, protože jde o osvědčenou metodu pro sestavy na
výzvu.
Další informace a stanovení, zda jde o přesnou příčinu této chybové zprávy, viz soubor protokolu
serveru IBM Cognos BI.
Vyhledejte tuto chybovou zprávu RDS-ERR-1018 a pak hledejte chybové zprávy s textem
podobným tomuto:
Neúspěch QFS-ERR-0139 Požadavek má více chyb. RQP-DEF-0354 Dotaz obsahuje jednu
nebo více nevyřešených výzev. QE-DEF-0385 Neplatný formát pro výzvu 'Parametr1'.
Očekávaný formát je neznámý.

RDS-ERR-1019 Služba IBM Cognos Content Service nedokázala načíst informace
o portálu z Cognos Connection
IBM Cognos Business Intelligence mohl zastavit zpracování.
Ověřte, že systém IBM Cognos BI je spuštěn.

RDS-ERR-1020 Aktuálně poskytnutá pověření jsou neplatná
Zpráva indikuje, že jste zadali přihlašovací údaje, ale vaše uživatelské jméno a heslo nejsou správné.
Ověřte, že jste zadali platné uživatelské jméno a heslo.

RDS-ERR-1021 Sestavu IBM Cognos BI název nelze spustit, protože obsahuje
nezodpovězené výzvy k zadání
Zpráva indikuje, že máte doplnit odpovědi na výzvy k zadání a spustit sestavu znovu. Sestava
obsahuje výzvy, jež nebyly nastaveny.
Musíte otevřít sestavu a pak uložit verzi sestavy obsahující požadované odpovědi na výzvy před
importem obsahu do IBM Cognos pro Microsoft Office.
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RDS-ERR-1022 Požadavek přijatý službou RDS není platný
Tato chybová zpráva může indikovat, že se někdo pokouší o externí přístup k Report Data Service.
Zastavte a restartujte službu Report Data Service.

RDS-ERR-1023 Sestavu název nelze spustit, protože překračuje limit objemu dat
služby RDS nastavený administrátorem
Sestava nebyla úspěšná, protože překračuje limit objemu dat nastavený administrátorem. Výchozí
limit pro IBM Cognos pro Microsoft Office je 10 MB.
Zvětšete limit objemu pro data sestavy změnou nastavení limitu zařízení RLF. Další informace viz
Příručka administrace a zabezpečení IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1027 Nelze určit kódování pro server PowerPlay název
Zpráva indikuje, že jako kódování bude použito ISO-8859-1. Tato chybová zpráva se může zobrazit,
pokud nereaguje PowerPlay.
Ověřte, že server PowerPlay je spuštěn a zcela funkční.

RDS-ERR-1030 Při pokusu o navázání připojení došlo k chybě zabezpečení
Certifikát CA nebyl nainstalován do služby Report Data Service.
Nainstalujte certifikát CA.

RDS-ERR-1031 Report Data Service nedokázala načíst metadata pro název sestavy
Poskytovatel, jako je IBM Cognos Business Intelligence nebo PowerPlay, nereaguje.
Ověřte, že IBM Cognos BI či PowerPlay je spuštěn. Zkontrolujte protokol serveru, zda neobsahuje
chybové zprávy ve věci těchto poskytovatelů.

RDS-ERR-1033 Služba RDS nedokázala vytvořit zobrazení sestavy název
Content Manager neodpovídá.
Zkontrolujte, zda je Content Manager spuštěn. Zkontrolujte protokol serveru, zda neobsahuje
chybové zprávy ve věci Content Manager.

RDS-ERR-1034 Ze systému IBM Cognos BI nelze načíst specifikaci sestavy pro
název sestavy
K této chybě dojde v případě, že nelze načíst metadata ze systému IBM Cognos Business Intelligence.
Ověřte, že systém IBM Cognos BI je spuštěn. Zkontrolujte protokol serveru, zda neobsahuje chybové
zprávy ve věci IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1037 Konfiguraci pro Report Data Service nelze aktualizovat
Komunikace s Content Manager se nezdařila.
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Zajistěte spuštění Content Manager i to, aby ostatní služby byly schopné komunikace s Content
Manager.

RDS-ERR-1038 Národní prostředí serveru nelze určit
Pokus o zjištění národního prostředí serveru se nezdařil.
Obraťte se na podporu zákazníků.

RDS-ERR-1039 Požadavek nelze zrušit
Zpráva indikuje, že požadavek již není spuštěn. K této chybě dojde v případě, že uživatel (nebo
administrátor) zkusí stornovat požadavek Report Data Service, ale tento požadavek již neexistuje.
K tomu může dojít, když uživatel klepne na Storno poté, co administrátor restartoval Report Data
Service.
Vyčkejte na restart Report Data Service.

RDS-ERR-1040 Konverzace s ID požadavku byla zrušena
Tato zpráva se zobrazí v kontrolním protokolu, když byl požadavek stornován uživatelem či
administrátorem. Uživatelé mohou stornovat vlastní požadavky. Administrátoři nemohou stornovat
konkrétní požadavky, ale mohou stornovat všechny požadavky zastavením a restartováním služby.
Zastavte službu a opusťte všechny spuštěné požadavky.

Postup
1. V pravém horním rohu IBM Cognos Connection klepněte na Spustit, IBM Cognos
Administration.
2. Na kartě Stav klepněte na Systém.
3. V levém horním rohu podokna Záznam s vyhodnocením klepnutím na šipku zobrazte nabídku
Změnit zobrazení. Klepněte na Služby a pak Data sestavy.
4. Při zobrazené službě Data sestavy klepnutím na šipku zobrazte nabídku Akce vedle této služby
a klepněte na Okamžitě zastavit.
Pomocí této metody lze stornovat dlouho trvající požadavky, jako je spuštěná sestava.

RDS-ERR-1041 Objekt [ID objektu] nelze odstranit
Objekt relace nelze odstranit, protože již neexistuje. Jiná služba zřejmě objekt odstranila, když
služba IBM Cognos Content prováděla čištění jiných objektů.

RDS-ERR-1042 Odpovědi na výzvy k zadání nelze najít
Odpovědi na výzvy k zadání v sestavě, jež byly uloženy, neexistují.
Pravděpodobnou příčinou je, že zřejmě vypršela platnost relace nebo došlo k přepnutí serveru v
době, kdy bylo zavřeno dialogové okno Výzva k zadání a kdy došlo k načtení dat ze serveru IBM
Cognos Business Intelligence.
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Spusťte sestavu znovu a poskytněte odpovědi na všechny výzvy k zadání v sestavě.

RDS-ERR-1043 Nelze analyzovat definici stylu
Server nemůže analyzovat styl sestavy, který je definován ve specifikaci sestavy.
Zajistěte, že specifikace sestavy je platná. Pokud je specifikace sestavy platná a zobrazí se tato
chybová zpráva, obraťte se na podporu IBM.

RDS-ERR-1044 Nelze načíst výstup pro požadovanou verzi objektu ID objektu
Verzi výstupu sestavy, kterou chcete spustit, nelze načíst z úložiště obsahu.
Tento problém může být způsoben jednou z těchto situací:
●

název požadované verze sestavy, určený klíč diferencování nebo ID diferencování neexistuje

●

požadovaná verze nemá žádné výstupy, které splňují libovolné akceptované formáty, jako je
XML, PDF či HTML
Autor sestavy neurčil výchozí formát pro použití při spuštění sestavy.

●

nemáte dostatečná přístupová oprávnění k načtení tohoto výstupu

Chcete-li spustit sestavu, musíte mít oprávnění k provádění sestavy a oprávnění k procházení pro
složku, která sestavu obsahuje.

RDS-ERR-1045 Nebyl vygenerován výstup LayoutDataXML pro požadovanou
verzi objektu [ID objektu]
Verze sestavy, kterou chcete spustit, existuje v úložišti obsahu, ale nebyla uložena pomocí výstupu
LayoutDataXML.
Když je ukládána verze výstupu sestavy, autor sestavy musí zaškrtnout políčko Aktivovat rozšířené
uživatelské funkce v uložené verzi výstupu v portálu IBM Cognos Connection.
Další informace viz Uživatelská příručka IBM Cognos Connection.

RDS-ERR-1047 Nelze zpracovat výstupní proud XML
Kód XML je neplatný a došlo k nezdaru u RSVP.
Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících akcí:
●

Zajistěte, že můžete spustit sestavu v IBM Cognos Viewer, a zkuste přístup či zobrazení poslední
stránky sestavy.

●

Zkontroluje protokol serveru, zda obsahuje chybovou zprávu RSVP. Použijte chybovou zprávu
RSVP jako vodítko k řešení problému uvedeného v protokolu chyb.

RDS-ERR-1048 Nelze zpracovat specifikaci výběru kontextu <specifikace výběru>
Nelze analyzovat specifikaci agenta pro položku sledování na uložené sestavě.
Přezkoumejte protokoly serveru, zda obsahují chyby RSVP či ASV.
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RDS-ERR-1049 Report Data Service nedokázala vytvořit objekt v úložišti obsahu
Položku nelze uložit do IBM Content Manager.
Přezkoumejte protokol serveru, zda obsahuje chyby RSVP.

RDS-ERR-1050 Operace přechodu na sestavě IBM Cognos BI Report
V sestavě nelze stoupat či klesat úrovněmi.
Přezkoumejte protokol, zda obsahuje chyby RSVP.

RDS-ERR-1053 Formát přihlašovacích údajů Report Data Service je neplatný
Přihlašovací údaje předané službě ověření Report Data Service jsou neplatné.
Zkontrolujte, že přihlašovací údaje XML jsou ověřeny vůči schématu a že hodnoty odpovídají
definicím chybějící hodnoty požadavku přihlášení.

RDS-ERR-1055 Při pokusu o načtení podporovaných formátů převodu došlo k
chybě
Instalace systému IBM Cognos Business Intelligence je poškozena.
Přeinstalujte systém IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1057 Při zpracování požadavku Report Data Service došlo k běhové
chybě
V Report Data Service došlo k chybě, která nebyla zpracována.
Obraťte se na podporu zákazníků.

Číslované chybové zprávy IBM Cognos pro Microsoft Office
V dialogovém okně se mohou zobrazit následující chybová hlášení a jsou zaznamenána v protokolu
aplikace IBM® Cognos® pro Microsoft® Office.

COC-ERR-2005 Import nebyl úspěšný
Neznámý problém způsobil, že import obsahu sestavy nebyl úspěšný.
K možným příčinám patří
●

nejsou k dispozici požadavky na přihlášení k systému IBM Cognos Business Intelligence. Možná
už jste do tohoto prostoru jmen přihlášeni, nebo cílový prostor jmen neexistuje.

●

existuje ochrana pro strukturu sešitu Excel
Tato ochrana brání uživatelům v přidání či odstranění listů nebo v zobrazení skrytých listů.

Ověřte, že sestava používá standardní metody. Zrevidujte a znovu uložte sestavu; zajistěte, aby text
a obrázky nebyly umístěny ve stejné buňce.
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Je-li chráněna struktura sešitu, zajistěte zrušení zaškrtnutí políčka Struktura v dialogovém okně
Chránit sešit. V aplikaci Excel v nabídce Nástroje klepněte na Ochrana a pak na Chránit sešit.
V dialogovém okně Chránit sešit zrušte zaškrtnutí políčka Struktura a klepněte na OK.

COC-ERR-2006 Nezdařilo se načíst strom portálu
K této chybě dochází při pokusu o přihlášení na server IBM Cognos Business Intelligence Server
z relace IBM Cognos pro Microsoft Office. Musíte nainstalovat .NET Framework, v2.0 či vyšší.
Může jít o absenci nainstalovaného prostředí .NET Framework, v2.0 či vyšší, nebo o problém
konektivity. Může to také znamenat, že se zastavila služba IBM Cognos BI.
Jak je dokumentováno v příručce IBM Cognos pro Microsoft Office Installation Guide, k rozmístění
IBM Cognos pro Microsoft Office musíte nejprve nainstalovat Microsoft .NET Framework, verzi
2.0 či vyšší, na klientský počítač.
Pokud jste již nainstalovali požadovanou verzi Microsoft .NET Framework, ověřte problémy
připojení sítě LAN. Restartujte službu IBM Cognos BI.

COC-ERR-2014 Aktualizace se nezdařila
IBM Cognos pro Microsoft Office nemůže obnovit obsah sestavy. Další chybová zpráva by měla
uvést důvod. Pokud další chybová zpráva neexistuje, problém je mimo IBM Cognos pro Microsoft
Office. To může indikovat problém systému, závadu serveru nebo absenci připojení LAN.
Zkuste aktualizovat obsah znovu. Zkontrolujte funkce systému a serveru.

COC-ERR-2015 Nezdařilo se otevřít dialogové okno Průvodce importem
Průvodce importem obsahu IBM Cognos pro Microsoft Office při svém načtení projde stránky
sestavy, naplní strom a vytvoří stránku pro každý prvek sestavy. Dojde-li v sestavě k neočekávané
chybě, je protokolována tato chyba.
Zkuste import sestavy znovu. Pokud se to nezdaří, otevřete sestavu ve studiu, v němž byla vytvořena,
a uložte ji. Detailnější informace viz soubor protokolu.

COC-ERR-2301 Přihlášení se nezdařilo
Vaše uživatelské jméno a heslo nejsou správné.
Ověřte, že zadáváte platné uživatelské jméno a heslo.

COC-ERR-2303 Tato sestava není platná pro vykreslení
IBM Cognos pro Microsoft Office nemůže vykreslit nejvyšší sestavu, kde je sestava vnořena v rámci
jiné sestavy.
Vyjměte sestavu z její vnořené sestavy a zadejte požadavek znovu.

Postup
1. Změňte návrh sestavy.
2. Uložte sestavu.
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3. Naimportujte uloženou sestavu do IBM Cognos pro Microsoft Office.

COC-ERR-2305 Microsoft Excel vrátil chybu
Zpráva indikuje nutnost ověření, zda Microsoft Excel není v režimu úprav, a pak zopakování akce.
Obsah sestavy nelze aktualizovat během úprav jedné z buněk sešitu.
Klepněte mimo aktivní buňku a opusťte režim úprav, pak operaci opakujte.

COC-ERR-2308 Specifikace sestavy je prázdná
Sestava, kterou jste zkoušeli importovat do IBM Cognos pro Microsoft Office, nemá obsah. Pro
import musí mít sestava obsah.
Zvolte jinou sestavu pro import, nebo dokončete tvorbu sestavy před pokusem o její import.

COC-ERR-2603 Před importem obsahu musíte do prezentace přidat nějaký snímek
Prezentace neobsahuje žádné snímky. IBM Cognos pro Microsoft Office vyžaduje alespoň jeden
snímek v prezentaci, aby bylo možné spustit Průvodce importem obsahu.
Přidejte snímek do prezentace a zkuste importovat obsah sestavy znovu.

COC-ERR-2607 Zprávy Microsoft Office
Během inicializace obdržíte chybu COC-ERR-2607 a v některých instancích zprávu Microsoft
Office, jako je:
Soubor či název sestavení Microsoft.Office.Interop.ApplicationName nebo některou z jejich závislostí
nelze najít.
Tato chyba indikuje, že požadovaná aplikace nebo podpora .NET pro jednu z požadovaných aplikací
Microsoft Office není nainstalována.
Pro správnou funkci IBM Cognos pro Microsoft Office jsou nezbytné Microsoft Office Excel,
PowerPoint a Word i Microsoft .NET Programmability Support pro všechny tři tyto aplikace.
Ověřte, že jste nainstalovali všechny tři aplikace Microsoft Office a že je aktivována podpora
Microsoft .NET. Další informace viz příručka IBM Cognos pro Microsoft Office Installation Guide.

COC-ERR-2609 Uživatelská vlastnost "název_vlastnosti" neexistuje
Naimportovali jste sestavu na výzvu a zadali název Uživatelské vlastnosti v podokně Vlastnosti,
který neodpovídá názvu uživatelské vlastnosti dokumentu v dialogovém okně Vlastnosti Microsoft
Office.
V IBM Cognos pro Microsoft Office v podokně Vlastnosti ověřte pro každou výzvu k zadání, že
hodnota zadaná v poli Uživatelská vlastnost odpovídá hodnotě uživatelské vlastnosti dokumentu
v dialogovém okně Vlastnosti Microsoft Office (Soubor, Vlastnosti, karta Uživatelské). Ověřte, že
v názvu uživatelské vlastnosti dokumentu neexistují žádné úvodní ani koncové mezery.
Další informace viz příručka IBM Cognos pro Microsoft Office User Guide.
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Číslované chybové zprávy IBM Cognos Office
V dialogovém okně se mohou zobrazit následující chybová hlášení a jsou zaznamenána v protokolu
aplikace IBM® Cognos® Office.

COI-ERR-2002 Typ bloku není platný
Došlo k vnitřní chybě zpracování. Objekt bloku nebylo možné zpracovat.
Obraťte se na IBM Cognos Resource Center. Připravte se poskytnout všechny příslušné protokoly
a detaily související s touto chybou.

COI-ERR-2003 Neočekávaný typ: skládaný blok
Došlo k vnitřní chybě zpracování. Datový objekt nebyl očekávaného typu a nemohl být zpracován.
Obraťte se na IBM Cognos Resource Center. Připravte se poskytnout všechny příslušné protokoly
a detaily související s touto chybou.

COI-ERR-2005 Tato verze Microsoft Office není podporována
IBM Cognos Office podporuje následující aplikace Microsoft® Office: Microsoft Office Excel 2003
nebo 2007 (Professional či Standard), Microsoft Office Excel XP, Microsoft Office Word 2003
nebo 2007 (Professional či Standard), Microsoft Office Word XP, Microsoft Office PowerPoint
2003 až 2007 a Microsoft Office PowerPoint XP. Obsah aplikace IBM Cognos Office nelze nahrát
do jiné aplikace Microsoft Office, např. Microsoft Access, ani když existuje zásuvný modul
umožňující vzájemnou spolupráci těchto aplikací.
Načtěte obsah sestavy do jedné z podporovaných aplikací a prostředí.

COI-ERR-2006 Tento produkt Microsoft Office není podporován
IBM Cognos Office podporuje následující aplikace Microsoft Office: Microsoft Office Excel 2003
nebo 2007 (Professional či Standard), Microsoft Office Excel XP, Microsoft Office Word 2003
nebo 2007 (Professional či Standard), Microsoft Office Word XP, Microsoft Office PowerPoint
2003 až 2007 a Microsoft Office PowerPoint XP. Obsah aplikace IBM Cognos Office nelze nahrát
do jiné aplikace Microsoft Office, např. Microsoft Access, ani když existuje zásuvný modul
umožňující vzájemnou spolupráci těchto aplikací.
Načtěte obsah sestavy do jedné z podporovaných aplikací a prostředí.

COI-ERR-2008 Nelze načíst z prostředků. Zkoušeno '{0}'
Došlo k vnitřní chybě zpracování.
Obraťte se na IBM Cognos Resource Center. Připravte se poskytnout všechny příslušné protokoly
a detaily související s touto chybou.

COI-ERR-2009 Tuto operaci nelze provést, protože Microsoft Excel je v režimu
úprav
Obsah sestavy nelze aktualizovat během úprav jedné z buněk sešitu.
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Klepněte mimo aktivní buňku a opusťte režim úprav, pak operaci opakujte.

COI-ERR-2010 Název {0} není platný. Název nesmí obsahovat současně znak
uvozovky (") a znak apostrofu (')
Při vytvoření složky, přejmenování složky či publikování dokumentu může název obsahovat apostrof
nebo uvozovku, ale ne obojí.
Chcete-li vyřešit tento problém, přejmenujte složku či dokument. Odstraňte z názvu znak apostrofu
nebo uvozovky.

COI-ERR-2011 Server nevrátil očekávanou odezvu. Zkontrolujte, zda je platná
brána.
Tato chybová zpráva se zobrazí v případě, že hodnota zadaná v poli URI brány systému dialogového
okna Možnosti není platným serverem IBM Cognos Business Intelligence.
Chcete-li vyřešit tento problém, do pole URI brány systému zadejte znovu adresu brány pro platný
server IBM Cognos BI.

COI-ERR-2012 Metadata na výzvu k zadání nejsou podporována
Ačkoli sestavy s daty na výzvu k zadání jsou podporovány produktem IBM Cognos pro Microsoft
Office, metadata na výzvu k zadání nikoli.
Naimportujte sestavu, která nevyžaduje metadata na výzvu k zadání, nebo vytvořte předvolby pro
metadata na výzvu k zadání.

COI-ERR-2013 Metadata nelze načíst
Metadata nelze načíst zřejmě proto, že nemáte práva zabezpečení ke všem položkám v listu, nebo
proto, že došlo k odebrání či změně položek na serveru.
Zajistěte, abyste měli práva zabezpečení na všechny položky, jež hodláte zobrazit. Pokud problém
přetrvá, zajistěte správnost informací balíku i serveru a to, aby jakékoli položky, které byly odebrány
ze zdrojové databáze, byly také odebrány z listu.

COI-ERR-2014 Soubor nápovědy nenalezen
Soubor nápovědy chybí nebo je poškozen.
Chcete-li opravit tento problém, přeinstalujte komponentu IBM Cognos Office, jako je IBM Cognos
Analysis pro Microsoft Excel® nebo IBM Cognos pro Microsoft Office.
Chcete-li vyhledat nejaktuálnější produktovou dokumentaci včetně veškeré přeložené dokumentace,
použijte stránky některého z center IBM Cognos Information Center na adrese publib.boulder.ibm.
com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp.
Poznámky k verzi a instalační příručky ve verzích PDF k jednotlivým produktům lze také číst přímo
z produktových disků IBM Cognos.
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COI-ERR-2015 Při analýze odezvy serveru ve formátu MIME došlo k problému.
Zkoušeno zjištění ohraničení [{0}], místo něj zjištěno ohraničení [{1}]
Při použití komprese GZip - možnosti pro komprimaci dat, která jsou načítána ze serveru - došlo
k chybě. Kdy pro dekomprimaci dat chybí nebo nejsou rozpoznány produktem IBM Cognos Office.
Vypněte kompresi. Ačkoli je komprese standardně zapnuta, lze ji vypnout nastavením vlastnosti
UseGzipCompression na false v souboru CommManagerSettings.xml, který je standardně umístěn
v následujícím adresáři:
C:\Documents and Settings\uživatelské_jméno\Local Settings\Application Data\Cognos\Office
Connection
Vypněte kompresi, pokud potřebujete spouštět testy nebo odstraňovat problémy.
Vypněte kompresi gzip nastavením následujícího atributu:
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

COI-ERR-2305 Tuto operaci nelze provést, protože Microsoft Excel je v režimu
úprav
Obsah sestavy nelze aktualizovat během úprav jedné z buněk sešitu.
Klepněte mimo aktivní buňku a opusťte režim úprav, pak operaci opakujte.

COI-ERR-2307 Přihlášení se nezdařilo
Vaše uživatelské jméno a heslo nejsou správné.
Ověřte, že jste zadali platné uživatelské jméno a heslo.

COI-ERR-2611 Soubor nápovědy nenalezen
Soubor nápovědy chybí nebo je poškozen.
Chcete-li opravit tento problém, přeinstalujte komponentu IBM Cognos Office, jako je IBM Cognos
Analysis pro Microsoft® Excel® nebo IBM Cognos pro Microsoft Office.
Chcete-li vyhledat nejaktuálnější produktovou dokumentaci včetně veškeré přeložené dokumentace,
použijte stránky některého z center IBM Cognos Information Center na adrese publib.boulder.ibm.
com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp.
Poznámky k verzi a instalační příručky ve verzích PDF k jednotlivým produktům lze také číst přímo
z produktových disků IBM Cognos.
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pro znaky Shift-JIS
Shift-JIS je systém kódování pro japonské znaky. Je ekvivalentní systému kódování anglických
znaků ASCII.

Nativní kódování a kódování Unicode
Systém Shift-JIS a systém ASCII definují znaky pro jeden jazyk, a představují tak systémy nativního
kódování. Systém kódování znaků Unicode definuje znaky pro všechny jazyky. Software se používá
v globálním vícejazyčném prostředí, a znaky zpracovávané počítači proto musejí být často převáděny
mezi systémy nativního kódování a systémem Unicode.

Obousměrná bezpečnost
O problémech souvisejících s převodem mezi systémy nativního kódování a systémem Unicode se
hovoří jako o problémech s obousměrnou bezpečností.
Pomocí kódování Unicode jsou vyvinuty aplikace, které mohou zpracovat vstup z různých jazyků
najednou. Vstupní data, která zadávají uživatelé nebo která jsou načtena z databází, mohou
obsahovat znaky kódované v sytému nativního kódování. V operačním systému Microsoft®
Windows® jsou například anglické znaky zadané uživatelem kódované v systému Windows-1252.
Když aplikace obdrží znaky v systému nativního kódování, převede je do kódování Unicode ke
zpracování. Po zpracování mohou být znaky převedeny zpět do daného systému nativního kódování.
Znaky jsou ve většině případů převedeny jednoznačně, protože každý nativní znak je mapován na
jediný znak Unicode. Pokud po převodu znaku nativního jazyka do kódování Unicode a zpět získáme
původní znak, je daný znak považován za obousměrně bezpečný.
Například znak "A" je obousměrně bezpečný v kódování Windows-1252 následovně:
●

Znak "A" se v kódování Windows-1252 označuje jako 0x41.

●

Do kódování Unicode se převede jako U+0041.

●

Žádný jiný znak kódování Windows-1252 se nepřevede na stejný znak Unicode, takže se tento
znak vždy převede zpět na 0x41.

Problémy specifické pro systém Shift-JIS
I když jsou znaky z většiny systémů nativního kódování znaků obousměrně bezpečné, systém
kódování Shift-JIS představuje výjimku. Přibližně 400 znaků kódování Shift-JIS není obousměrně
bezpečných, protože více znaků z této skupiny lze mapovat na stejný znak Unicode. Například
znaky 0x8790 a 0x81e0 z kódování Shift-JIS se oba převedou na znak U+2252 v kódování Unicode.

IBM Cognos BI a Shift-JIS
IBM® Cognos® Business Intelligence používá kódování Unicode. Obousměrná bezpečnost znaků je
nezbytná pro zajištění přesnosti dat v generovaných sestavách.
Licensed Materials – Property of IBM
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Obslužný program Round Trip Safety Configuration (str. 842) zajišťuje obousměrnou bezpečnost
znaků Shift-JIS pouze tehdy, když se používá při obou převodech znaků:
●

z kódování Shift-JIS do kódování Unicode

●

z kódování Unicode do kódování Shift-JIS

Pokud jsou z databáze požadována data, která mají vlastní automatický mechanismus převodu
kódování Shift-JIS na kódování Unicode, produkt IBM Cognos BI nezavolá obslužný program
Round Trip Safety Configuration, aby převedl znaky z kódování Unicode do kódování Shift-JIS.
V případě těchto dat nelze zaručit obousměrnou bezpečnost znaků.

Příklad: bezpečný převod kódování Shift-JIS
Následující příklad ukazuje problém s převodem z kódování Shift-JIS do kódování Unicode:
●

Databáze obsahuje znaky v kódování Shift-JIS.

●

Záznam v databázi obsahuje znak 0x8790 v kódování Shift-JIS.

●

Uživatel zadá znak 0x8790 v kódování Shift-JIS do vstupního formuláře pro zadání dat v
prohlížeči.

●

Aplikace vstupní formulář přijme a převede znak 0x8790 z kódování Shift-JIS na znak U+2252
v kódování Unicode.

●

Databáze obsahuje znaky v kódování Shift-JIS, a znak U+2252 v kódování Unicode proto nelze
zadat jako součást dotazu.

●

Aplikace musí znak U+2252 převést zpět na znak kódování Shift-JIS. Oba znaky 0x8790 a
0x81e0 se převedou na znak U+2252. Pokud převáděcí proces vybere 0x81e0, dotaz nevrátí
žádné záznamy.

Tento problém lze vyřešit obslužným programem Round Trip Safety Configuration, který zajistí,
že se převod provede na znak 0x8790 a záznam bude nalezen.

Obslužný program Round Trip Safety Configuration
Obslužný program Round Trip Safety Configuration umožňuje konfigurovat převod znaků kódování
Shift-JIS tak, aby produkt IBM® Cognos® Business Intelligence vždy vrátil správné záznamy.
Tento obslužný program umožňuje kontrolovat obě následující situace:
●

Na stejný znak Unicode se převede více znaků Shift-JIS.
Pokud vaše data takové znaky Shift-JIS obsahují, můžete tímto obslužným programem určit,
že se daný znak kódování Unicode vždy převede na požadovaný znak kódování Shift-JIS (str. 843).

●

Více znaků Unicode po převodu představuje stejný nebo podobný znak.
Takové znaky Unicode lze při zpracování počítači považovat za identické a lze je vzájemně
nahradit. Obslužný program umožňuje zajistit, že se provede správné nahrazení (str. 844).
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Určení převodů
Pokud vaše data obsahují více znaků kódování Shift-JIS, které se převedou na stejný znak kódování
Unicode, použijte obslužný program Round Trip Safety Configuration a zadejte, aby se daný znak
kódování Unicode vždy převedl na požadovaný znak kódování Shift-JIS.

Karta Převod
Na této kartě se znaky nativního kódování zobrazují ve formátu 0xYYYY a znaky kódování Unicode
ve formátu U+YYYY, kde YYYY zastupuje hexadecimální hodnotu znaku v kódování Unicode.
Znak "A" se například zobrazuje následovně:
●

0x41 pro nativní kódování

●

U+0041 pro kódování Unicode

Každý řádek představuje pravidlo mapování, které přísluší dvěma či třem znakům kódování ShiftJIS, znak Unicode je uvedený v prvním sloupci.
Všechny znaky Shift-JIS v řádku se standardně převedou na příslušný znak Unicode. Například
znaky 0x8782 a 0xFA59 z kódování Shift-JIS se oba převedou na znak U+2116 v kódování Unicode.
Můžete konfigurovat více znaků současně.

Nezbytné předpoklady
Před výběrem znaku Shift-JIS, který se má použít při převodu, zjistěte, který znak Shift-JIS se v
daném prostředí aktuálně používá. V konkrétním prostředí lze pro znak Unicode používat pouze
jeden z možných ekvivalentů Shift-JIS.

Postup
1. Spusťte obslužný program Round Trip Safety Configuration v adresáři umístění_c10/ bin:
●

v operačním systému Microsoft® Windows® zadejte příkaz rtsconfig.exe

●

pro operační systém UNIX® zadejte příkaz rtsconfig

2. Klepněte na kartu Převod.
Tip: Chcete-li zobrazit glyf vedle znaku Unicode, v nabídce Zobrazit klepněte na Glyfy. V
závislosti na typu a velikosti použitých písem se některé glyfy nemusí zobrazit.
3. V nabídce Upravit klepněte na volbu Najít znak a zadejte hexadecimální hodnotu znaku ShiftJIS.
4. Klepněte na OK.
5. Ve sloupci První znak Shift-JIS, Druhý znak Shift-JIS nebo Třetí znak Shift-JIS vyberte znak
Shift-JIS, na který se má znak Unicode převést.
6. Opakujte kroky 3 až 5 pro každý znak Shift-JIS, který chcete konfigurovat.
7. Uložte své specifikace pomocí jedné z následujících metod:
●

Chcete-li specifikace pouze uložit, klepněte v nabídce Soubor na volbu Uložit.
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●

Chcete-li specifikace uložit a použít, klepněte v nabídce Nástroje na volbu Konfigurovat.

Pokud specifikace pouze uložíte, můžete je použít později (str. 845). Můžete také obnovit výchozí
nastavení (str. 845).
Specifikace jsou uloženy v souboru shift-jis.xml v adresáři umístění_c10/bin.

Určení nahrazení
Data ve formátu Unicode mohou po převodu obsahovat znaky, které mají identický význam, ale
jiný vzhled. Například plná vlnovka (~) a poloviční vlnovka mají v systému Unicode různou hodnotu,
ale při zpracování je lze považovat za identické znaky
Pomocí obslužného programu Round Trip Safety Configuration lze určit, že určité páry podobných
znaků budou nahrazeny jediným znakem. Můžete například určit, že vlnovky obou šířek budou
nahrazeny plnou vlnovkou.

Karta Nahrazení
První sloupec této karty obsahuje páry znaků, které obvykle mají stejný význam, ale jsou v kódování
Unicode reprezentovány různými hodnotami. Každý řádek představuje pravidlo nahrazení. První
sloupec obsahuje data před převodem. Druhý sloupec obsahuje možné znaky pro nahrazení.

Postup
1. Spusťte obslužný program Round Trip Safety Configuration v adresáři umístění_c10/ bin:
●

v operačním systému Microsoft® Windows® zadejte příkaz rtsconfig.exe

●

pro operační systém UNIX® zadejte příkaz rtsconfig

2. Klepněte na kartu Nahrazení.
Tip: Chcete-li zobrazit glyf vedle znaku Unicode, v nabídce Zobrazit klepněte na Glyfy. V
závislosti na typu a velikosti použitých písem se některé glyfy nemusí zobrazit.
3. Ve sloupci Původní kód klepněte na znak, který chcete nahradit.
4. Ve sloupci Nahrazený kód klepněte na ekvivalentní znak.
Zobrazí se seznam možných nahrazení.
5. V seznamu klepněte na znak Unicode, který chcete použít, nebo klepněte na Nenahrazovat.
6. Opakujte kroky 3 až 5 pro každý znak Unicode, který chcete nahradit.
7. Uložte své specifikace pomocí jedné z následujících metod:
●

Chcete-li specifikace pouze uložit, klepněte v nabídce Soubor na volbu Uložit.

●

Chcete-li specifikace uložit a použít, klepněte v nabídce Nástroje na volbu Konfigurovat.

Pokud specifikaci pouze uložíte, můžete ji použít později (str. 843). Můžete také obnovit výchozí
nastavení (str. 845).
Specifikace jsou uloženy v souboru shift-jis.xml v adresáři umístění_c10/bin.
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Použití převodů a nahrazení
Pokud změny při uložení nepoužijete, můžete uložená data použít později. Na základě informací
uložených v souboru umístění_c10/bin/shift-jis.xml se vygenerují dva soubory:
●

i18n_res.xml pro data nahrazení

●

ibm-943_P14A-2000.cnv pro data převodu

Když data použijete, standardně se nezkontroluje, zda znaky splňují obousměrnou bezpečnost. Při
nastavování režimu konfigurace můžete zvolit, zda se má kontrolovat obousměrná bezpečnost. Stačí
vybrat možnost, aby se při běhu vrátila chyba převodu pro znaky, které nejsou obousměrně bezpečné.
To může na začátku posloužit ke zjištění, které znaky Shift-JIS musí být nakonfigurovány.

Postup
1. Zastavte IBM® Cognos® Business Intelligence.
2. V nabídce Nástroje obslužného programu Round Trip Safety Configuration klepněte na volbu
Nastavit režim konfigurace.
3. Zadejte, zda se má kontrolovat obousměrná bezpečnost znaků.
4. V nabídce Nástroje klepněte na volbu Konfigurovat.
5. Spusťte IBM Cognos BI.

Obnova výchozích nastavení převodu
Výchozí nastavení v konfiguračních údajích a datech nahrazení lze kdykoli rychle obnovit.
Konfiguraci možná budete chtít obnovit například v následujících situacích:
●

když je aplikace nastavena tak, aby používala jiný zdroj dat, který vyžadují jinou konfiguraci

●

po prototypování

Postup
1. Zastavte IBM® Cognos® Business Intelligence.
2. V nabídce Nástroje obslužného programu Round Trip Safety Configuration klepněte na Obnovit
výchozí nastavení.
Převáděcí proces se nastaví tak, aby používal výchozí hodnoty.
3. Spusťte IBM Cognos BI.

Zadání převodů pro sestavy Series 7 PowerPlay Web
IBM® Cognos® Series 7 poskytuje omezené řešení pro japonské znaky definované dodavatelem
(VDC) v kódování Shift-JIS. Chcete-li zajistit integritu a konzistenci dat, když se sestavy PowerPlay®
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Web používají s produktem IBM Cognos Business Intelligence, musíte mapování znaků nastavit na
výchozí hodnoty.

Postup
1. Zastavte IBM Cognos BI.
2. Spusťte obslužný program Round Trip Safety Configuration (str. 842).
3. V nabídce Nástroje klepněte na volbu Obnovit výchozí nastavení.
4. V nabídce Nástroje klepněte na volbu Konfigurovat.
Převodní tabulky se nastaví tak, aby se výchozí hodnoty používaly v pozadí.
5. Ukončete obslužný program Round Trip Safety Configuration.
6. Spusťte IBM Cognos BI.
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Když Content Manager inicializuje úložiště obsahu, vytvoří základní struktury a informace
zabezpečení. Doporučujeme upravit tato počáteční nastavení pro zabezpečení softwaru IBM® Cognos
®

(str. 301).

K znázornění přístupových oprávnění jsou použity následující ikony. Další informace viz "Přístupová
oprávnění a přihlašovací údaje" (str. 275).

Ikona

Oprávnění
Čtení

Zápis
Spuštění
Nastavení zásady
Procházení

Hierarchie objektů Content Manager
Následující tabulka zobrazuje hierarchii objektů Content Manager hierarchy a jejich obsah.

Složka

Obsah

/Root

Všechny složky v hierarchii pod složkou /Root.

/Root/Directory

Informace o poskytovatelích ověření a ostatní informace zpravidla nalezené
v adresářové službě.

/Root/Directory/Cognos

Adresářový prostor jmen Cognos® obsahující skupiny Cognos, zdroje dat,
rozesílací seznamy a kontakty.

/Root/Directory/ostatní poskytovatelé Ostatní prostory jmen zabezpečení, jako jsou NTLM, LDAP a Active
Directory.
/Root/Veřejné složky

Všechna data aplikace v Content Manager.

/Root/Directory/balíky aplikace

Oddělená složka pro každou aplikaci obsahující informace o aplikaci.

Licensed Materials – Property of IBM
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Složka

Obsah

/Root/Configuration

Data konfigurace pro všechny komponenty a šablony systému IBM® Cognos.

/Root/Capabilities

Objekty, které mohou být zabezpečeny pomocí zásad omezujících přístup
k funkcím jako Administrace, Report Studio a Query Studio a k vlastnostem,
jako uživatelem definované SQL a diferencování.

/Root/Import

Informace rozmístění pro každý archiv importovaný do Content Manager.

/Root/Export

Informace rozmístění pro každý archiv exportovaný z Content Manager.

Kořenový objekt
Objekt

Skupina, role nebo účet

Root

Každý

Objekty Content Manager nejvyšší úrovně
Objekt

Skupina, role nebo účet

Funkce

Administrátoři adresářů
Každý

Konfigurace

Administrátoři serverů
Každý

Veřejné složky

Administrátoři sestav
Autoři
Uživatelé dotazů
Zákazníci
Přímí autoři
Čtenáři

Export

Administrátoři sestav

Import

Administrátoři sestav
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Objekt

Skupina, role nebo účet

Adresář

Každý

Funkce
Objekt

Skupina, role
nebo účet

Adaptive Analytics

Administrátoři
Adaptive Analytics
Uživatelé Adaptive
Analytics
Administrátoři
adresářů

Administrace

Administrátoři
adresářů
Administrátoři
portálu
Administrátoři
sestav
Administrátoři
serverů
Administrátoři
metrik
Administrátoři
plánovacích
oprávnění
Administrátoři
Adaptive Analytics
Controller Administrátoři
Administrátoři
PowerPlay
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Objekt

Skupina, role
nebo účet

Administrace/Administrace Adaptive Analytics Administrátoři
Adaptive Analytics
Administrátoři
adresářů
Administrace/Spustit činnosti a plány

Administrátoři
sestav
Administrátoři
metrik
Controller Administrátoři
Administrátoři
adresářů
Administrátoři
PowerPlay®

Administrace/Konfigurovat a spravovat systém Administrátoři
serverů
Administrátoři
adresářů
Administrace/Uživatelé, skupiny a role

Administrátoři
adresářů

Administrace/Nastavit funkce a spravovat
profily uživatelského rozhraní

Administrátoři
adresářů

Administrace/Připojení ke zdrojům dat

Administrátoři
adresářů

Administrace/Úlohy administrace

Administrátoři
serverů
Administrátoři
sestav
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Objekt

Skupina, role
nebo účet
Administrátoři
metrik
Controller Administrátoři
Administrátoři
adresářů
Administrátoři
PowerPlay

Administrace/Rozesílací seznamy a kontakty Administrátoři
adresářů
Administrace/Tiskárny

Administrátoři
adresářů

Administrace/Administrace Metric Studio

Administrátoři
metrik
Administrátoři
adresářů

Administrace/Planning - Administrace

Administrátoři
plánovacích
oprávnění
Administrátoři
adresářů

Administrace/Administrace služby dotazu

Administrátoři
adresářů
Administrátoři
serverů

Administrace/Servery PowerPlay

Administrátoři
adresářů
Administrátoři
PowerPlay
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Objekt

Skupina, role
nebo účet

Administrace/Styly a portlety

Administrátoři
portálu
Administrátoři
adresářů

Administrace/Controller - Administrace

Controller Administrátoři
Administrátoři
adresářů

Administrace/Administrace služby dotazu

Administrátoři
adresářů
Administrátoři
serverů

Analysis Studio

Administrátoři
sestav
Autoři
Uživatelé analýzy
Administrátoři
adresářů

IBM Cognos Viewer/
Místní nabídka

Administrátoři
sestav

Výběr
Panel nástrojů
Autoři
Zákazníci
Uživatelé dotazů
Uživatelé analýzy
Čtenáři
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Objekt

Skupina, role
nebo účet
Autoři Express®
Administrátoři
adresářů
Administrátoři
PowerPlay
Uživatelé PowerPlay

IBM Cognos Viewer/Spustit s nastavením

Administrátoři
sestav
Autoři
Zákazníci
Uživatelé dotazů
Uživatelé analýzy
Přímí autoři
Administrátoři
adresářů
Administrátoři
PowerPlay
Uživatelé PowerPlay

Spolupracovat/

Uživatelé analýzy

Povolit funkce spolupráce
Spustit nástroje spolupráce
Autoři
Zákazníci
Administrátoři
adresářů
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Objekt

Skupina, role
nebo účet
Přímí autoři
Administrátoři
PowerPlay
Uživatelé PowerPlay
Uživatelé dotazů
Administrátoři
sestav

Controller Studio

Controller Uživatelé
Controller Administrátoři
Administrátoři
adresářů

Data Manager

Autoři Data
Manager
Administrátoři
adresářů

Popis chyb

Administrátoři
adresářů

Asistent přecházení

Administrátoři
adresářů

Event Studio

Administrátoři
sestav
Autoři
Administrátoři
metrik
Autoři metrik
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Objekt

Skupina, role
nebo účet
Administrátoři
adresářů

Provést prohledání indexovaných záznamů

Administrátoři
adresářů
Každý

Vedoucí panel dashboard

Uživatelé analýzy
Autoři
Zákazníci
Administrátoři
adresářů
Přímí autoři
Uživatelé dotazů
Čtenáři
Administrátoři
sestav
Administrátoři
PowerPlay
Uživatelé PowerPlay

Vedoucí panel dashboard/Publikovat panely
dashboard do oblastí spolupráce

Administrátoři
adresářů
Administrátoři
sestav
Administrátoři
PowerPlay

Glosář

Každý
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Objekt

Skupina, role
nebo účet
Administrátoři
adresářů

Skrýt položky

Každý
Administrátoři
adresářů

Import relačních metadat

Administrátoři
adresářů
Administrátoři
sestav

Původ

Každý
Administrátoři
adresářů

Správa vlastních přihlášení ke zdrojům dat

Administrátoři
adresářů

Metric Studio

Administrátoři
metrik
Uživatelé metrik
Autoři metrik
Administrátoři
adresářů

Metric Studio/Upravit zobrazení

Administrátoři
metrik
Autoři metrik
Administrátoři
adresářů

Planning Contributor
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Objekt

Skupina, role
nebo účet
Administrátoři
plánovacích
oprávnění
Administrátoři
adresářů

PowerPlay Studio

Autoři
Administrátoři
adresářů
Administrátoři
PowerPlay
Uživatelé PowerPlay

Query Studio/

Autoři

Vytvořit
Pokročilý
Uživatelé dotazů
Administrátoři
sestav
Administrátoři
adresářů
Report Studio

Autoři
Administrátoři
sestav
Administrátoři
adresářů
Přímí autoři
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Objekt

Skupina, role
nebo účet

Report Studio/

Autoři

Diferencování
Položky HTML v sestavě
Uživatelem definované SQL
Administrátoři
sestav
Administrátoři
adresářů
Report Studio/

Autoři

Vytvořit/Vymazat
Administrátoři
sestav
Administrátoři
adresářů
Přímí autoři
Report Studio/Povolit externí data

Administrátoři
adresářů

Report Studio/Otevírat sestavy služby Power Administrátoři
Play v produktu Report Studio
adresářů
Plánování

Administrátoři
sestav
Autoři
Zákazníci
Uživatelé dotazů
Administrátoři
metrik
Autoři metrik
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Objekt

Skupina, role
nebo účet
Controller Administrátoři
Controller Uživatelé
Uživatelé analýzy
Administrátoři
adresářů
Přímí autoři
Administrátoři
PowerPlay
Uživatelé PowerPlay

Plánování/Plánování priority

Administrátoři
sestav
Administrátoři
metrik
Controller Administrátoři
Administrátoři
adresářů
Administrátoři
PowerPlay

Plánování/

Uživatelé analýzy

Plánovat dnem
Plánovat hodinou
Plánovat minutou
Plánovat měsícem
Plánovat aktivační událostí
Plánovat týdnem
Plánovat rokem
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Objekt

Skupina, role
nebo účet
Autoři
Zákazníci
Controller Administrátoři
Controller Uživatelé
Administrátoři
adresářů
Přímí autoři
Administrátoři
metrik
Autoři metrik
Uživatelé dotazů
Administrátoři
sestav
Administrátoři
PowerPlay
Uživatelé PowerPlay

Průvodce samoobslužným balíkem

Administrátoři
adresářů

Nastavit funkce pro konkrétní položky

Administrátoři
adresářů

Provedení specifikace

Autoři Data
Manager
Administrátoři
adresářů
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Objekt

Skupina, role
nebo účet

Statistika

Administrátoři
adresářů
Autoři statistik

Pravidla sledování

Administrátoři
sestav
Autoři
Uživatelé dotazů
Zákazníci
Administrátoři
metrik
Autoři metrik
Controller Administrátoři
Controller Uživatelé
Uživatelé analýzy
Přímí autoři
Administrátoři
adresářů
Administrátoři
PowerPlay
Uživatelé PowerPlay

Prostor jmen Cognos
Objekt

Skupina, role nebo účet

Cognos

Každý
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Objekt

Skupina, role nebo účet
Administrátoři adresářů

Vestavěné a předdefinované objekty v prostoru jmen Cognos
Objekt

Skupina, role nebo účet

Administrátoři Adaptive
Analytics

Administrátoři Adaptive
Analytics
Administrátoři adresářů

Uživatelé Adaptive Analytics

Administrátoři adresářů
Uživatelé Adaptive Analytics
Všichni ověření uživatelé

Všichni ověření uživatelé

Všichni ověření uživatelé

Uživatelé analýzy

Všichni ověření uživatelé
Uživatelé analýzy
Administrátoři adresářů

Anonymní

Anonymní
Každý
Administrátoři adresářů

Autoři

Všichni ověření uživatelé
Autoři
Administrátoři adresářů

Zákazníci

Všichni ověření uživatelé
Zákazníci
Administrátoři adresářů

Controller - Administrátoři
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Objekt

Skupina, role nebo účet
Administrátoři adresářů

Controller - Uživatelé

Všichni ověření uživatelé
Controller - Uživatelé
Administrátoři adresářů

Autoři Data Manager

Všichni ověření uživatelé
Autoři Data Manager
Administrátoři adresářů

Administrátoři adresářů

Administrátoři adresářů

Přímí autoři

Administrátoři adresářů
Přímí autoři
Všichni ověření uživatelé

Každý

Všichni ověření uživatelé
Anonymní

Administrátoři metrik

Administrátoři metrik
Administrátoři adresářů

Autoři metrik

Autoři metrik
Všichni ověření uživatelé
Administrátoři adresářů

Uživatelé metrik

Uživatelé metrik
Všichni ověření uživatelé
Administrátoři adresářů

Uživatelé aplikace Planning
Contributor

Všichni ověření uživatelé
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Objekt

Skupina, role nebo účet
Uživatelé aplikace Planning
Contributor
Administrátoři adresářů

Administrátoři plánovacích
oprávnění

Administrátoři plánovacích
oprávnění
Administrátoři adresářů

Administrátoři portálu

Administrátoři portálu
Administrátoři adresářů

Uživatelé dotazů

Všichni ověření uživatelé
Administrátoři adresářů
Uživatelé dotazů

Čtenáři

Administrátoři adresářů
Čtenáři
Všichni ověření uživatelé

Administrátoři sestav

Administrátoři adresářů
Administrátoři sestav

Administrátoři serverů

Administrátoři adresářů
Administrátoři serverů

Administrátoři systémů

Administrátoři systémů

Přístupová oprávnění pro sestavy IBM Cognos Business Insight
Přístupová oprávnění pro sestavy IBM Cognos Business Insight lze určit udělením nebo odepřením
oprávnění na úrovni složky nebo balíku v rámci IBM Cognos Connection. Pokud byla určena
oprávnění pro sestavu, součást sestavy, složku sestavy nebo objektu panelu dashboard, bude uživatel
moci provádět akce založené na sadě oprávnění.
K znázornění přiřazených přístupových oprávnění jsou použity následující ikony.
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Čtení

Zápis

Procházení

Spuštění

Nastavení zásady

Sestavy

Výsledky
Objekt sestavy je dostupný v podokně Obsah, nelze jej však přetáhnout nebo rozbalit.
Objekt sestavy je dostupný v podokně Obsah, nelze jej však rozbalit pro zobrazení
součástí sestavy.
Je-li sestava přetažena na plátno a existuje uložený výstup, bude tento výstup zobrazen.
V panelu dashboard se zobrazí chybová zpráva Obsah nelze zobrazit. Zřejmě došlo
k jeho odstranění nebo nemáte dostatečná povolení, pokud neexistuje žádný uložený
výstup.
Uložený výstup v panelu dashboard lze zobrazit. Pokud uživatel spustí živou sestavu
v panelu dashboard, zobrazí se chybová zpráva RSV-CM-0006. Uživatel nemá
oprávnění k provádění této sestavy.
Objekt sestavy je dostupný v podokně Obsah a nelze jej rozbalit pro zobrazení součástí
sestavy. Provede se sestava bez dostupných interakcí.
Žádné interakce nejsou dostupné, pokud:
●

je sestava přetažena na plátno,

●

uživatel s oprávněními k provádění uloží sestavu a ostatní uživatelé ji otevřou,

●

uživatel s oprávněními k provádění otevře panel dashboard vytvořený jinými
uživateli.

V panelu dashboard se zobrazí chybová zpráva Obsah nelze zobrazit. Zřejmě došlo
k jeho odstranění nebo nemáte dostatečná povolení, pokud nelze zobrazit uložený
výstup.
Objekt sestavy je dostupný v podokně Obsah a je proveden pomocí dostupných
interakcí. Rozbalením sestavy lze zobrazit její součásti. Změny sestavy nemusí být
uloženy.
Pokud uživatel přidá sestavu do panelu dashboard a uloží ji, je možné změny uložit.
Je-li sestava přidána do panelu dashboard uživatelem, které není jejím vlastníkem,
nebude možné změny uložit. Zobrazí se chybová zpráva Obsah nelze uložit. Nemáte
dostatečné povolení.
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Výsledky
Objekt sestavy je dostupný v podokně Obsah a je proveden pomocí dostupných
interakcí. Rozbalením sestavy lze zobrazit její součásti.
Pokud je sestava přidána na plátno (jako živá nebo jako uložený výstup), přidaný typ
sestavy závisí na výchozí akci určené ve vlastnostech sestavy.
Tato sada oprávnění zahrnuje:
●

Čtení

●

Čtení a procházení

●

Spuštění

●

Čtení a Provádění

●

Čtení, Procházení a Provádění

Sestavu lze dále změnit a uložit.
Po přetažení sestavy na panel dashboard je při uložení vytvořena její kopie.
Zkopírovaná sestava panelu dashboard zdědí oprávnění z původní sestavy, pokud
daný uživatel nastavil oprávnění nastavit zásadu.
Součást sestavy

Výsledky
Zobrazí se objekt sestavy a jeho rozbalením můžete zobrazit součásti sestavy. Součást
sestavy bude provedena po přetažení na plátno.
Složky.

Výsledky
V podokně Obsah je zobrazena složka a můžete číst její vlastnosti. Nelze ji přetáhnout
na plátno nebo ji rozbalit a zobrazit tak její obsah. Do této složky nelze ukládat objekty
panelu dashboard.
Složku lze přetáhnout na plátno a rozbalením zobrazit její obsah, nelze však do ní
ukládat objekty panelu dashboard.
Složku lze přetáhnout na plátno, rozbalit ji a zobrazit tak její obsah. Do této složky
lze dále ukládat objekty panelu dashboard.
Panely dashboard.
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Výsledky
Panel dashboard je zobrazen, nelze jej však otevřít.
Panel dashboard se otevírá normálně. Přecházení je vyžadováno pro zobrazení
widgetů panelu dashboard.
Panel dashboard se otevírá a ukládá normálně.
Poznámka: Vlastník objektu má automaticky udělena oprávnění ke čtení, psaní, procházení a
provádění. Je-li objekt deaktivován a chcete jej zobrazit a upravit, je nutné, aby vám byl udělen
přístup k zápisu.
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Příloha C: Lokalizace databází ukázek
Databáze ukázek poskytnuté k softwaru IBM® Cognos® obsahují výběr textových polí, jako jsou
názvy a popisy, ve 23 jazycích za účelem předvedení vícejazyčného prostředí tvorby sestav. Tato
příloha poskytuje informace o způsobu uložení dat v databázích ukázek a o způsobu, jakým jsou
tyto databáze ukázek nastaveny pro použití vícejazyčných dat, včetně:
●

jeden sloupec pro jeden jazyk (str. 869)

●

jeden řádek pro jeden jazyk (str. 870)

●

transliterace a přípony multiscript pro asijské jazyky (str. 871)

Další informace o ukázkách viz "Nastavení ukázek" (str. 75).

Jeden sloupec pro jeden jazyk
V tomto uspořádání obsahují tabulky sady 23 sloupců, jeden sloupec pro každý jazyk. K označení,
který jazyk je ve sloupci obsažen, se používají logické zásady vytváření názvů. Název každého
sloupce končí příponou kódu jazyka, např. _EN pro angličtinu a _FR pro francouzštinu. Např.
sloupec, který obsahuje informace o zemích, má název COUNTRY_FR pro francouzská data a
COUNTRY_DE pro německá data. Tuto strukturu používají všechny tabulky s výjimkou tabulky
PRODUCT_LOOKUP. [*** AJ verze zde bezdůvodně nemá tečku za větou***]

Určení jazyka (sloupců) v modelu
Ve Framework Manager lze do SQL předmětu dotazu zdroje dat vložit makro pro vrácení
konkrétního sloupce dat. Předmět dotazu využívá makro k získání nastavení národního prostředí
a vrácení kódu jazyka. Dané národní prostředí určuje jazykové informace a kulturní zvyklosti pro
typ znaků, řazení, formát data a času, měnovou jednotku a zprávy.
V makru runLocale je použita mapa parametrů pro konverzi požadovaného jazyka uživatelského
obsahu na úplný či částečný název sloupce. Tento název sloupce je pak dosazen do SQL před
spuštěním dotazu.
Protože databáze ukázek používají kód jazyka jako příponu názvu sloupce, makro používá ke
konverzi platného národní prostředí spuštění na kód jazyka mapu parametrů a poté zřetězí kód
jazyka se základním názvem sloupce.

Ukázkový dotaz
V následujícím ukázkovém dotazu makro používá proměnnou relace runLocale jako klíč mapy
parametrů Language_lookup. Ta vrací kód jazyka, který se použije jako přípona názvu sloupce. V
následujícím příkazu Select, kde jazykem je francouzština, makro generuje název sloupce
COUNTRY_FR.
Select COUNTRY.COUNTRY_CODE, #'COUNTRY.COUNTRY_' + $Language_lookup{$runLocale}#
as Product_Line from [great_outdoors].COUNTRY
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Protože Framework Manager je flexibilní, vícejazyčné sloupce nemusí používat systém názvů použitý
v těchto ukázkách. Ve skutečnosti lze pro vícejazyčné sloupce použít jakýkoli systém názvů. Podle
potřeby lze dané schéma názvů zakódovat do mapy parametrů. Jako klíč mapy parametrů lze použít
jakoukoli proměnnou relace a vracet jakoukoli syntaxi SQL, která je potřebná k dosazení za běhu.
Další informace viz příručka Framework Manager User Guide.

Jeden řádek pro jeden jazyk
V tomto uspořádání má každá hodnota řetězce zvláštní řádek s kódovým sloupcem, který identifikuje
jazyk. Data jsou filtrována a vrací se jen ten řádek, který obsahuje data požadovaného jazyka.
Vícejazyčná data jsou obvykle uložena v oddělené tabulce, aby se předešlo duplikaci nepopisných
nebo jednojazyčných dat.
V databázích ukázek obsahují tabulky dat primární klíč a jednojazyčná data, např. informace o
datu. Vícejazyčná tabulka obsahuje data a kombinovaný klíč, který je tvořen cizím klíčem a kódem
jazyka. Např. tabulka PRODUCT_NAME_LOOKUP obsahuje sloupce PRODUCT_NUMBER,
PRODUCT_LANGUAGE a PRODUCT_NAME, kde PRODUCT_NUMBER a PRODUCT
LANGUAGE tvoří primární klíč. Každá z lokalizovaných položek je vyjádřena na 23 řádcích, pro
každý jazyk je jeden řádek.
Následující tabulka cizího klíče obsahuje nejméně jednu lokalizovanou položku.

Tabulka primárního klíče

Tabulka cizího klíče

Databáze

PRODUCT

PRODUCT_NAME_LOOKUP

GOSALES

SLS PRODUCT DIM

SLS_PRODUCT_LOOKUP

GOSALESDW

Databáze ukázek používají ISO kódy jazyka k identifikaci každého řádku dat.

Určení jazyka (řádků) v modelu
Ve Framework Manager lze do SQL předmětu dotazu zdroje dat vložit makro pro vrácení
konkrétního řádku dat. Předmět dotazu využívá makro k získání nastavení národního prostředí a
vrácení kódu jazyka.

Ukázkový dotaz
V následujícím ukázkovém dotazu makro používá proměnnou relace runLocale jako klíč mapy
parametrů Language_lookup a vrací příslušný kód jazyka. Funkce sq() určuje, že návratová hodnota
makra bude uzavřena do jednoduchých uvozovek a vytvoří tak platný predikát filtru SQL. V
následujícím příkazu Select, kde jazykem je němčina, makro identifikuje jazyk jako DE (němčina)
a vytvoří filtr (PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" = 'DE').
Select P.INTRODUCTION_DATE, P.PRODUCT_TYPE_CODE, P.PRODUCTION_COST, P.MARGIN,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NUMBER as PRODUCT_NUMBER1, PRODUCT_LOOKUP."PRODUCT_
LANGUAGE", PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME, PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_DESCRIPTION From
gosales].PRODUCT as P, [gosales].PRODUCT_LOOKUP Where P.PRODUCT_NUMBER =
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NUMBER and (PRODUCT_LOOKUP."PRODUCT_LANGUAGE" = #sq
($Language_lookup{$runLocale})#)
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Transliterace a přípony multiscript
Pro transliteraci pro asijské jazyky obsahuje tabulka dva sloupce s ekvivalentními informacemi.
Jeden sloupec obsahuje hodnoty řetězců používající pouze znaky latinky. Druhý sloupec obsahuje
hodnoty řetězců používají jak asijské znaky, tak znaky latinky. Zásadou vytváření názvů je připojení
přípony _MB.
Ve sloupcích pouze s latinkou transliterace definuje fonetický ekvivalent hodnoty definované ve
sloupci _MB.
V následujících tabulkách se nacházejí sloupce, které obsahují transliterované hodnoty.

Tabulka

Databáze

ORDER_HEADER

GOSALES

RETAILER

GOSALESs

RETAILER_SITE _MB

GOSALES

BRANCH

GOSALES

EMPLOYEE

GOSALES

Transliterace v modelu
V následujícím příkladu je vytvořen zdroj dat založený na předmětu dotazu dvou tabulek. Tyto
tabulky jsou identické s výjimkou použití asijských znaků v jedné z nich.
Ve sloupcích, jejichž jména končí příponou _MB, jsou uložena data týkající se Asie a používající
asijské znaky, např. čínské ideogramy. Tím je odstraněna část duplikace a je usnadněno definování
vztahů k ostatním předmětům dotazu v modelu.
Select RS.RTL_RETAILER_SITE_CODE, RS.RTL_RETAILER_CODE, RS.RTL_ADDRESS1,
RS.RTL_ADDRESS2, RS.RTL_CITY, RS.RTL_REGION, RS.RTL_POSTAL_ZONE, RS.RTL_COUNTRY_
CODE, RS.RTL_ACTIVITY_STATUS_CODE, RS_MB.RTL_ADDRESS1 as Address1_MB,
RS_MB.RTL_ADDRESS2 as Address2_MB, RS_MB.RTL_CITY as City_MB, RS_MB.RTL_REGION
as Region_MB from [goretailers].RETAILER_SITE as RS, [goretailers].RETAILER_
SITE_MB as RS_MB where RETAILER_SITE.RETAILER_SITE_CODE = RETAILER_SITE_MB.
RETAILER_SITE_CODE

Přípony multiscript
Po nadefinování předmětů dotazu v modelu jsou položky s příponou _MB přejmenovány a mají
příponu multiscript pro snazší použití a čitelnost, např. Address 1 (multiscript).

Použití přípon multiscript pro podmíněné formátování
Příkladem použití přípony multiscript je poštovní adresa, ve které hodnoty multiscript zajišťují, že
adresní štítky budou formátovány pro místní odbavení a doručení.
Pro lepší adresní štítky model GO Sales and Retailers používá pro generování mezinárodních formátů
adres podmíněné formátování.
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V následujícím příkladu je Address line 3 názvem uživatelem definovaného výpočtu, který je použit
pro generování řádku tři adresního štítku. Ve výrazu se pro určení formátování daného řádku
využívá hodnota kódu země.
if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 6) then (' ' + [Retailers].
[Retailer site].[Address 1 (multiscript)]) else if ([Retailers].[Retailer
site].[Country code] = 8) then ([Retailers].[Retailer site].[Address 2
(multiscript)]) else if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 13) then
([Retailers].[Retailer site].[Region (multiscript)] + ' ' + [Retailers].
[Retailer site].[City (multiscript)] + ' ' + [Retailers].[Retailer site].[Address
1 (multiscript)] + ' ' + [Retailers].[Retailer site].[Address 2 (multiscript)])
else if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 14) then ([Retailers].
[Retailer site].[Address 2 (multiscript)]) else ([Retailers].[Retailer
site].[Address 1 (multiscript)])

Přípony multiscript umožňují uživatelům ve všech jazycích použít stejné sloupce modelu k vytvoření
bloku adresy a zobrazit adresu, která je řádně formátována pro každé místo doručení. Další informace
viz část 'Mailing address data source query subjects' v ukázkovém modelu gosales_goretailers.
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Příloha D: Referenční seznam prvků uživatelského
rozhraní
Tato příloha zobrazuje prvky uživatelského rozhraní produktu IBM® Cognos® Connection, které
lze skrýt a přidat.

Prvky, které lze skrýt
Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní, které lze v produktu IBM® Cognos®
Connection skrýt. Položky začínající znaky CRN a CC označují prvky uživatelského rozhraní
produktu IBM Cognos Connection. Položky začínající znaky RV označují prvky aplikace IBM
Cognos Viewer.
Další informace naleznete v části "Skrytí prvků uživatelského rozhraní" (str. 631).

Prvek uživatelského rozhraní

Popis

<CRN_HEADER/>

Vrchní záhlaví produktu IBM Cognos
Connection (h1)

<CRN_HEADER_TITLE/>

Levá strana vrchního záhlaví produktu
IBM Cognos Connection (h1)

<CRN_HEADER_OPTIONS/>

Pravá strana vrchního záhlaví produktu
IBM Cognos Connection (h1)

<CRN_HEADER_LAUNCH/>

Nabídka Spustit v pravém horním rohu
produktu Cognos Connection

<CRN_HEADER_USERNAME/>

Není podporováno

<CRN_HEADER_AUTHENTICATION/>

Možnosti ověření

<CRN_HEADER_REFRESH/>

Tlačítko Obnovit

<CRN_HEADER_SEARCH/>

Možnosti hledání

<CRN_HEADER_PERSONAL/>

Možnosti Mojí oblasti

<CRN_HEADER_PERSONAL_myinbox/>

Možnost Moje schránka v Možnostech
Mojí oblasti a na stránce Uvítání
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Prvek uživatelského rozhraní

Popis

<CRN_HEADER_PERSONAL_subscriptions/>

Možnost Moje sledované položky v
Možnostech Mojí oblasti

<CRN_HEADER_PERSONAL_preferences/>

Možnost Moje předvolby v Možnostech
Mojí oblasti

<CRN_HEADER_PERSONAL_activities/>

Možnost Moje aktivity a plány v
Možnostech Mojí oblasti

<CRN_HEADER_HELP/>

Nabídka Nápověda

<CRN_HEADER_HELP_quickTour/>

Odkaz Stručný přehled

<CRN_HEADER_HELP_getStarted/>

Odkaz Začínáme

<CRN_HEADER_HELP_moreDocs/>

Odkaz Další dokumentace

<CRN_HEADER_HELP_companyWebsite/>

Odkaz IBM Cognos na webu

<CRN_HEADER_HELP_welcome/>

Odkaz Jít na uvítací stránku

<CRN_HEADER_HELP_about/>

Odkaz O aplikaci IBM Cognos
Connection

<CRN_HEADER_HOME/>

Možnost Domovská stránka

<CRN_HEADER_HOME_setHome/>

Možnost Nastavit pohled jako
domovskou stránku

<CRN_HEADER_OPTIONS_mypages/>

Nepřípustný

<CRN_HEADER_OPTIONS_rs/>

Odkaz Report Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_qs/>

Odkaz Query Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_mm/>

Odkaz Metric Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_es/>

Odkaz Event Studio. Býval to <CRN_
HEADER_OPTIONS_ags>

<CRN_HEADER_OPTIONS_as/>

Odkaz Analysis Studio. Býval to
<CRN_HEADER_OPTIONS_ags>
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Prvek uživatelského rozhraní

Popis

<CRN_HEADER_OPTIONS_cc/>

Odkaz IBM Cognos Connection (pouze
IBM Cognos Viewer). Nepřípustný.

<CRN_HEADER_OPTIONS_pc/>

Odkaz Contributor

<CRN_HEADER_OPTIONS_cs/>

Odkaz Controller Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_dt/>

Odkaz Definice přechodů

<CRN_HEADER_OPTIONS_aa/>

Odkaz Adaptive Analytics

<CRN_HEADER_OPTIONS_cbi/>

Skryje odkaz IBM Cognos Business
Insight v nabídce Spustit

<CRN_HEADER_OPTIONS_cbia/>

Skryje odkaz IBM Cognos Business
Insight Advanced v nabídce Spustit

<CC_HEADER/>

Záhlaví IBM Cognos Connection (h2).
Nepřípustný

<CC_HEADER_TITLE/>

Levá strana záhlaví IBM Cognos
Connection (h2). Nepřípustný

<CC_HEADER_MENU/>

Pravá strana záhlaví IBM Cognos
Connection (h2). Nepřípustný

<CC_HEADER_MENU_home/>

Odkaz Domů. Nahrazen odkazem
<CRN_HEADER_HOME/>

<CC_HEADER_MENU_return/>

Odkaz Návrat (pouze IBM Cognos
Viewer)

<CC_HEADER_MENU_search/>

Odkaz Hledat

<CC_HEADER_MENU_logon/>

Odkaz Přihlásit

<CC_HEADER_MENU_logoff/>

Odkaz Odhlásit

<CC_HEADER_MENU_about/>

Odkaz O aplikaci (pouze IBM Cognos
Viewer). Nahrazen odkazem <CRN_
HEADER_HELP_about/>

<CC_HEADER_MENU_help/>

Odkaz Nápověda
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Prvek uživatelského rozhraní

Popis

<CC_HEADER_MENU_preferences/>

Odkaz Předvolby

<CC_VIEW_TOOLS/>

Odkaz Nástroje. Nepřípustný

<CC_VIEW_TOOLS_directory/>

Odkaz Adresář. Nepřípustný

<CC_VIEW_TOOLS_capabilities/>

Odkaz Funkce. Nepřípustný

<CC_VIEW_TOOLS_schedule/>

Odkaz Plán. Nepřípustný

<CC_VIEW_TOOLS_administration/>

Odkaz Administrace serveru.
Nepřípustný

<CC_VIEW_TOOLS_deployment/>

Odkaz Nasazení. Nepřípustný

<CC_VIEW_TOOLS_csadministration/>

Odkaz Administrace obsahu.
Nepřípustný

<CC_VIEW_TOOLS_portal/>

Odkaz Administrace portálu
Nepřípustný

<CC_VIEW_TOOLS_drillthru/>

Odkaz Definice přechodů

<CC_VIEW_TOOLS_preferences/>

Odkaz Moje předvolby

<CC_VIEW/>

Záhlaví IBM Cognos Connection (h3)

<CC_VIEW_TABS/>

Levá strana záhlaví IBM Cognos
Connection (h3), která obsahuje karty

<CC_VIEW_TABS_OPTIONS/>

Tlačítko nabídky Stránka na levé straně
karet portálu

<CC_TOOLBAR/>

Záhlaví IBM Cognos Connection (h4),
které obsahuje procházení cesty a panel
nástrojů

<CC_TOOLBAR_PATH/>

Procházení cesty

<CC_TOOLBAR_BUTTONS/>

Tlačítka panelu nástrojů

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_refreshUsingGet/>

Obnovit

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newjobDefinition/>

Nový úkol
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Prvek uživatelského rozhraní

Popis

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newfolder/>

Nová složka

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newURL/>

Nový odkaz URL

CC_TOOLBAR_BUTTONS_newconfigurationFolder/>

Nová konfigurační složka

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newrole/>

Nová role

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newgroup/>

Nová skupina

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newnamespaceFolder/>

Nová složka prostoru jmen

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSource/>

Nový zdroj dat

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSourceConnection/>

Nové připojení

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSourceSignon/>

Nové přihlášení ke zdroji dat

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newcontact/>

Nový kontakt

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdistributionList/>

Nový rozesílací seznam

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newprinter/>

Nová tiskárna

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newadminFolder/>

Nová administrativní složka

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newportletFolder/>

Nová složka portletu

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newcontentTask/>

Nová úloha obsahu

<CC_TOOLBAR_BUTONS_newcmmSystemTask/>

Nová úloha aplikace IBM Cognos
Metrics Manager

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newimportDeploymentFolder/>

Nová složka rozmístění importu

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newexportDeploymentFolder/>

Nová složka rozmístění exportu

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_import/>

Nová specifikace importu

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_export/>

Nová specifikace exportu

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_cut/>

Vyjmout

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_copy/>

Kopírovat
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Prvek uživatelského rozhraní

Popis

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_paste/>

Vložit

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_delete/>

Odstranit

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_refresh/>

Obnovit

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_selectall/>

Vybrat vše

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_deselectall/>

Zrušit výběr všech

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_list/>

Režim zobrazení seznamu

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_detail/>

Režim zobrazení detailů

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_properties/>

Vlastnosti aktuální složky

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_configuration_properties/>

Vlastnosti složky konfigurace

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_order/>

Pořadí

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_deployment_properties/>

Vlastnosti rozmístění

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_enable_sched/>

Aktivovat plán

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_disable_sched/>

Deaktivovat plán

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_view_events/>

Zobrazit události

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_page_sizes/>

Možnost velikostí stránky v
konfiguračním nástroji

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_search/>

Hledat

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_edit_layout/>

Upravit rozvržení uživatelské portálové
stránky

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newpagelet/>

Přidat uživatelskou portálovou stránku

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_delete_page/>

Odstranit uživatelskou portálovou
stránku

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newmetricsIntegrationTaskGroup/>

Nová úloha integrace dat

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newmetricsPackage/>

Nový balík metrik
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Prvek uživatelského rozhraní

Popis

<CC_DIALOG_HEADER/>

Není podporováno

<CC_DIALOG_HEADER_help/>

Odkaz Nápověda v dialogových oknech

<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

Zaškrtávací políčko Zahrnout sestavu

<RV_HEADER/>

Záhlaví IBM Cognos Viewer

<RV_HEADER_TITLE/>

Levá strana záhlaví IBM Cognos Viewer

<RV_HEADER_MENU/>

Pravá strana záhlaví IBM Cognos
Viewer

<RV_HEADER_MENU_LOGOFF/>

Odkaz Odhlásit

<RV_HEADER_MENU_LOGON/>

Odkaz Přihlásit

<RV_HEADER_MENU_RETURN/>

Odkaz Návrat

<RV_HEADER_MENU_ABOUT/>

Odkaz O aplikaci

<RV_HEADER_MENU_HOME/>

Odkaz Domů

<RV_TOOLBAR/>

Nehodí se

<RV_TOOLBAR_BUTTONS/>

Možnosti panelu nástrojů v IBM
Cognos Viewer

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DOWNLOAD/>

Tlačítko panelu nástrojů Stáhnout. Toto
platí, když je stažení aktivováno.

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SAVE/>

Tlačítko panelu nástrojů Uložit

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SAVEAS/>

Tlačítko panelu nástrojů Uložit jako

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SEND/>

Tlačítko panelu nástrojů E-mail

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_HISTORY/>

Možnost panelu nástrojů Historie

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_RUN/>

Tlačítko panelu nástrojů Spustit

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_HTML/>

Tlačítko zobrazení ve formátu HTML

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_PDF/>

Tlačítko zobrazení ve formátu PDF
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Prvek uživatelského rozhraní

Popis

RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS/>

Tlačítko zobrazení ve formátu XLS

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_CSV/>

Tlačítko zobrazení ve formátu CSV

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XML/>

Tlačítko zobrazení ve formátu XML

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_SPREADSHEETML/>

Zobrazení ve formátu Microsoft® Excel
2007

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_XLWA/>

Zobrazení ve formátu Excel 2002

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DRILLDOWN/>

Skryje tlačítko Klesat úrovněmi

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DRILLUP/>

Skryje tlačítko Stoupat úrovněmi

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_GOTO/>

Skryje tlačítko Jít na

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_THIS_REPORT/>

Skryje tlačítko Přidat tuto sestavu

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_TO_MY_BOOKMARKS/>

Skryje tlačítko Přidat do Mých záložek

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_TO_MY_FOLDERS/>

Skryje tlačítko Přidat do Mých složek

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_KEEP_THIS_VERSION/>

Skryje tlačítko Zachovat tuto verzi

Prvky, které lze přidat
Do IBM® Cognos® Connection lze přidat prvky uživatelského rozhraní.
Použijte následující příklad k přidání odkazu URL, ikony, popisu a popisku na pravou stranu
horního záhlaví IBM Cognos Connection (h1), kde prvek target může být jedním z _blank, _self,
_parent nebo _top.
<CRN_HEADER_OPTIONS>
<item show="user_type">
<url>
http-encoded
URL to execute
</url>
<onclick>other action to take when link is clicked
</onclick>
<target>browser window to target
</target>
<label
xml:lang="en">link text
</label>
<tooltip xml:lang="en">tooltip text
</tooltip>
<label xml:lang="language">link text
</label>
<tooltip xml:lang="language">
tooltip text
</tooltip>
<icon>icon to
show for this element
</icon>
</item> </CRN_HEADER_OPTIONS>

Další informace o skrytí prvků uživatelského rozhraní viz "Skrytí prvků uživatelského
rozhraní" (str. 631).
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Před zpřístupněním portletu uživatelům administrátoři zpravidla zkonfigurují výchozí nastavení
pro jednotlivé instance portletu.
Při přístupu k portletům IBM® Cognos® prostřednictvím portálu lze změnit některá nastavení a
přizpůsobit tak instance jednotlivých portletů Cognos. Potom můžete svá nastavení uložit pro
pozdější relace.
Obsah a rozvržení portletu můžete změnit pomocí tlačítka Upravit
v pruhu nadpisu. Pokud je
stránka či portlet pouze ke čtení nebo jsou zamknuty administrátorem, je tlačítko Upravit
deaktivováno nebo se v pruhu nadpisu nezobrazuje.

IBM Cognos Navigator
Tento portlet se používá k procházení seznamu odkazů, které otevírají publikované sestavy a další
položky IBM® Cognos®.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použit název
složky.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.
Poznámka: V portálech WebSphere®, WCI a SAP se nadpis nezobrazuje.
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Vlastnost

Popis

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit
několika jazykovým verzím.

Složka

Určuje umístění, kde začíná navigace portletu.

Zobrazení

Určuje, jak jsou položky zobrazeny:
●

Chcete-li zobrazit seznam názvů položek, použijte zobrazení Seznam navigátora. Jedná se
o výchozí zobrazení.

●

Chcete-li zobrazit názvy položek a detailní informace, jako je datum poslední úpravy,
použijte zobrazení Detaily navigátoru. Odkazy otevírají podrobnější informace o položce.

●

Chcete-li zobrazit odkazy URL a zástupce ve formátu typu RSS, použijte zobrazení Seznam
zpráv.
RSS představuje způsob, jak zobrazit URL na webové stránce jako krátké souhrny, které
obsahují odkazy na přidružené stránky.

Otevřít odkazy

Určuje, jak jsou otevírány odkazy v tomto portletu. Můžete
●

otevřít a procházet odkazované položky v novém okně prohlížeče.
Jedná se o výchozí možnost.

●

otevřít a procházet odkazované položky v aktuálně otevřeném okně prohlížeče. Tato
možnost je k dispozici pouze v případě, že stránka obsahující IBM Cognos Navigator je
přidána jako portálová karta v Cognos Connection.

●

otevřít a procházet odkazované položky v zadaném rámci HTML.
Zadejte do poskytnutého textového pole název okna nebo rámce.

●

otevřít a procházet odkazované položky v portletu IBM Cognos Viewer.
Zadejte název kanálu, jak je určen v IBM Cognos Viewer.

Otevřít navigační Určuje, zda maximalizovat zobrazení portletu při procházení hierarchie složek.
odkazy v tomto
portletu
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Vlastnost

Popis

Funkce
zpřístupněné v
zobrazeních
navigátora

Určuje, jak jsou v tomto portletu zobrazovány položky IBM Cognos:
●

K zobrazení či skrytí nadřízené položky počáteční složky v hierarchii složek IBM Cognos
použijte zaškrtávací políčko Nadřízený prvek v cestě.

●

K zobrazení či skrytí sloupce Akce pro položky a zobrazení obsahu kontejnerových položek
ve zdrojové aplikaci použijte zaškrtávací políčko Akce.

●

K zobrazení či skrytí data úpravy a popisu položek v příslušných zobrazeních použijte
zaškrtávací políčko Další informace.

●

K určení počtu sloupců, v nichž se mají položky zobrazit v zobrazení detailů, použijte
zaškrtávací políčko Počet sloupců v zobrazení detailů.
Výchozí hodnota je 2 pro normální zobrazení portletu a 4 pro maximalizované zobrazení
portletu.

Pro normální a maximalizovaná okna můžete určit jiná zobrazení.
Poznámka: V SharePoint Portal Server není maximalizované zobrazení k dispozici.
Počet položek

Určuje maximální počet položek zobrazovaných na jedné stránce.
Panel nabídky v portletu zobrazuje, kolik položek je k dispozici pro složku.

Oddělovače

Určuje, zda se v zobrazení seznamu používají oddělovače.
Aby byly dlouhé seznamy položek lépe čitelné, odlište položky v seznamu střídáním barev
pozadí.

IBM Cognos Search
Tento portlet se používá k vyhledání publikovaných sestav a dalších položek IBM® Cognos®.
Hledání se provádí pro různé typy položek a složek IBM Cognos. K provádění složitějších hledání
použijte rozšířené možnosti vyhledávání.
Standardně jsou výsledky hledání zobrazovány jako odkazy, které otevřou položky v novém okně
prohlížeče.
Nastaven vyhledávání si můžete uložit pro budoucí použití.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.
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Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použit název
portletu.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.
Poznámka: V portálech WebSphere®, WCI a SAP se nadpis nezobrazuje.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit
několika jazykovým verzím.

Uložená hledání

Určuje uložené výsledky předchozích hledání.
Chcete-li uložit výsledky posledního hledání, zadejte název do pole Poslední hledání a potom
klepněte na Uložit.
Chcete-li přejmenovat hledání, zadejte nový název do příslušného textového pole Uložená
hledání.
Chcete-li odstranit hledání, klepněte na Odstranit vedle příslušného textového pole Uložená
hledání.

Otevřít odkazy

Určuje, jak se otevírají odkazy. Můžete
●

otevřít a procházet odkazované položky v novém okně prohlížeče.
Toto je výchozí volba

●

otevřít a procházet odkazované položky v aktuálně otevřeném okně prohlížeče.

●

otevřít odkazované položky v cílovém okně nebo rámci prohlížeče.
Zadejte do poskytnutého textového pole název okna nebo rámce.

●

otevřít a procházet odkazované položky v portletu IBM Cognos Viewer.
Zadejte název kanálu, jak je určen v IBM Cognos Viewer.

Počet výsledků
zobrazených na
stránce

Určuje maximální počet položek vypsaných na jedné stránce.
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Vlastnost

Popis

Obsah zobrazení
položek

Určuje, zda pro položky ve výsledcích hledání zobrazovat další detaily.
K zobrazení data úpravy položky použijte zaškrtávací políčko Zobrazit detaily.
K zobrazení akcí položky použijte zaškrtávací políčko Zobrazit akce. Tuto možnost můžete
použít například k zobrazení výstupů sestavy, spouštění sestav s možnostmi, otevírání sestav
pro úpravy, nastavení vlastností nebo nastavení plánu spouštění sestav přímo z pohledu
výsledků hledání.

Výsledky hledání

Určuje, jak zobrazit výsledky hledání.
Zaškrtněte políčko Maximalizovat zobrazení při zobrazení výsledků hledání, když chcete
výsledky ukázat v maximalizovaném zobrazení. To je užitečné pro dlouhé seznamy výsledků.

IBM Cognos Viewer (IBM Cognos Connection)
Tento portlet slouží k zobrazení publikovaných sestav IBM® Cognos® a dalších položek, k interakci
s nimi a k aktivaci interakce s ostatními portlety IBM Cognos Viewer na stejné stránce.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použit název
položky.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.
Poznámka: V portálech WebSphere®, WCI a SAP se nadpis nezobrazuje.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit několika
jazykovým verzím.
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Vlastnost

Popis

Položka

Určuje umístění položky, například sestavy, která má být v tomto portletu zobrazena.
Při hledání položky můžete prohledávat složky.
Po výběru položky se zobrazí odkaz Vlastnosti sestavy. Tento odkaz umožňuje přístup k rozšířeným
vlastnostem portletu.

Kanál

Aktivuje komunikaci mezi tímto portletem a dalšími portlety Cognos.
Chcete-li nastavit komunikaci mezi konkrétními portlety, zadejte pro ty portlety, které spolu mají
komunikovat, stejný název kanálu.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat mezery.
Například Cognos, Cognos_Portlets, nebo CognosPortlets.

Výška (v
pixelech)

Určuje výšku portletu v pixelech.
Pokud je obrázek sestavy větší než toto nastavení, při prohlížení sestavy se zobrazí posuvník.

Rozšířené vlastnosti
Pomocí těchto vlastností lze potlačit výchozí vlastnosti IBM Cognos Viewer, přizpůsobit uživatelské
rozhraní portletu a aktivovat interakce mezi s ostatními portlety na stejné stránce.

Vlastnost

Popis

Akce fragmentu

Definuje výchozí akci při vyvolání portletu na stránce.
Když vyberete volbu Zobrazit akci Spustit, zobrazí se v portletu tlačítko Spustit. Klepnutím na
toto tlačítko se spustí sestava. Tato funkce pomáhá předejít spuštění více sestav zároveň.
Když je vybrána volba Zobrazit poslední uložený výstup a při vyvolání portletu není žádný
uložený výstup, můžete rozhodnout, zda spustit sestavu, nebo zobrazit tlačítko Spustit.

Výzva uživateli

Řídí sestavy na výzvu na stránce nebo řídicím panelu.
Když vyberete volbu Pouze když chybí hodnoty nezbytných parametrů, bude uživatel vyzván,
pokud sestava obsahuje povinné výzvy a příslušné hodnoty chybí. Jinak je sestava úspěšně
spuštěna.
Když vyberete volbu Vždy a sestava obsahuje volitelné nebo povinné výzvy, bude uživatel před
spuštěním sestavy vyzván k zadání hodnot výzev.
Když vyberete volbu Na základě nastavení výzev sestavy, použije IBM Cognos Viewer výzvy
k zadání určené v dané sestavě.
Když vyberete volbu Nikdy a sestavu zobrazit, pouze když jsou zadány nezbytné hodnoty,
pokusí se IBM Cognos Viewer sestavu spustit, ale stránka zůstane skrytá, dokud nebudou
poskytnuty hodnoty povinných výzev k zadání.
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Vlastnost

Popis

Komunikační
Při použití sestav na výzvu k zadání aktivuje komunikaci mezi portlety IBM Cognos Viewer
možnosti portletu na stejné stránce.
(hodnoty výzev)
Když zaškrtnete zaškrtávací políčko Komunikovat s ostatními portlety , bude aktivována
komunikace mezi tímto portletem a dalšími portlety, které mají toto zaškrtávací políčko rovněž
zaškrtnuté. Chcete-li nastavit komunikaci mezi konkrétními portlety, klepněte na Portlety
používající kanál a zadejte název kanálu. Vstupovat do interakcí mohou pouze portlety, které
sdílejí kanál se stejným názvem. Zadáním názvu kanálu získáte větší kontrolu nad stránkou.
Můžete například propojit pouze sestavy, které mají odpovídající parametry.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Platnými názvy kanálů jsou například sales_reports nebo AbC.
Klesat a stoupat
úrovněmi

Aktivuje sdílení akcí klesat úrovněmi a stoupat úrovněmi, když stránka obsahuje sestavy založené
na dimenzionálně modelovaných zdrojích dat. Položka, na které je akce procházení úrovněmi
založena, musí být přítomná ve všech propojených sestavách na stránce.
V některých případech se sdílení událostí procházení úrovněmi nedoporučuje. Například
současně probíhající požadavky o procházení úrovněmi mohou mít negativní dopady na výkon.
Když zaškrtnete políčko Komunikovat s ostatními portlety, bude aktivována komunikace mezi
tímto portletem a dalšími portlety, které mají toto políčko rovněž zaškrtnuté. Chcete-li nastavit
komunikaci mezi konkrétními portlety, klepněte na Portlety používající kanál a zadejte název
kanálu. Komunikovat spolu mohou pouze portlety, které sdílejí název kanálu. Zadáním názvu
kanálu získáte větší kontrolu nad stránkou. Můžete například propojit pouze sestavy, které
mají odpovídající parametry.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Například sales_reports nebo AbC.

Přechod založený Aktivuje sdílení akcí přechodu, když stránka obsahuje sestavu s vytvořenou cestou přechodu.
na sestavách
Musíte zaškrtnout políčko Komunikovat s ostatními portlety na stránce a do poskytnutého
pole zadat název kanálu. Komunikovat spolu mohou pouze portlety, které sdílejí název kanálu.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Platnými názvy kanálů jsou například sales_reports nebo AbC.
Možnosti
zobrazení
(zobrazit panel
nástrojů)

Určete, zda se má v normálním nebo maximalizovaném zobrazení zobrazit panel nástrojů. Panel
nástrojů obsahuje tlačítko Upravit, tlačítko Nápověda a tlačítko Obnovit.

IBM Cognos Viewer
Tento portlet se používá k zobrazení publikovaných sestav a dalších položek IBM® Cognos® ve
vašem portálu a interakci s nimi.
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Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použit
název položky.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.
Poznámka: V portálech WebSphere®, WCI a SAP se nadpis nezobrazuje.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit
několika jazykovým verzím.

Položka

Určuje umístění položky, například sestavy, která má být v tomto portletu zobrazena.
Při hledání položky můžete prohledávat složky.

Kanál

Aktivuje komunikaci mezi tímto portletem a dalšími portlety Cognos.
Chcete-li nastavit komunikaci mezi konkrétními portlety, zadejte pro ty portlety, které spolu
mají komunikovat, stejný název kanálu.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Například Cognos, Cognos_Portlets, nebo CognosPortlets.

Akce portletu

Určuje možnosti spuštění sestavy. Můžete se rozhodnout zobrazit poslední uložený výstup
sestavy, zobrazit tlačítko Možnosti spuštění, které může uživatel aktivovat, nebo spustit
sestavu.

Zobrazit panel
nástrojů

Určuje, zda v normálním nebo maximalizovaném zobrazení zobrazit panel nástrojů portletu.
Platí pouze pro sestavy.
Poznámka: V Microsoft® SharePoint Portal Server není maximalizované zobrazení k dispozici.
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Vlastnost

Popis

Šířka portletu v
pixelech

Určuje šířku portletu v pixelech.

Výška portletu v
pixelech

Určuje výšku portletu v pixelech.

Nečekat na obsah
tohoto portletu k
zobrazení stránky

Při deaktivaci určuje, že stránka počká na obsah. Při aktivaci určuje, že stránka nepočká na
obsah.

Pokud je obrázek sestavy větší než toto nastavení, při prohlížení sestavy se zobrazí posuvník.

Pokud je sestava větší než toto nastavení, při prohlížení sestavy se zobrazí posuvník.

IBM Cognos Extended Applications
Tento portlet slouží k zobrazení uživatelských aplikací vytvořených v produktu IBM® Cognos®
Software Development Kit a interakci s nimi.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Aplikace

Určuje aplikaci, která se má v portletu zobrazit.

Možnosti

Některé rozšířené aplikace mají aplikační parametry, které lze konfigurovat. Tyto parametry
ovlivňují způsob práce aplikace.
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Seznam metrik IBM Cognos
Tento portlet se používá k přidání výkonnostních metrik na stránku. Metriky jsou vytvořeny v
aplikaci IBM® Cognos® Metric Studio.
Portlet lze zkonfigurovat, aby zobrazil různé typy seznamů metrik, např. seznam sledování, seznam
zodpovědnosti, záznam s vyhodnocením nebo seznam strategií. Pokud však portlet Uživatelský
diagram IBM Cognos na nějaké stránce používá stejný kanál, nemusí se zkonfigurovaný seznam
metrik zobrazit. Místo toho se zobrazí seznam metrik strategií z portletu Uživatelský diagram IBM
Cognos. Chcete-li zobrazit zkonfigurovaný seznam metrik, klepněte na volbu Zpět na výchozí
položku.
Tento portlet je interaktivní. Když klepnete na název metriky, obsah portletů Graf historie IBM
Cognos a IBM Cognos Viewer, které používají stejný kanál, bude automaticky zaktualizován. Když
umístíte ukazatel nad ikonu metriky, zobrazí se popis ukazující graf historie přidružený k dané
metrice. Když klepnete na tlačítko šipky
, otevře se metrika v aplikaci Metric Studio. Když
umístíte ukazatel nad ikonu komentáře metriky nebo strategie, zobrazí popis nejnovější komentář.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Můžete použít výchozí název seznamu metrik, nebo zadat název nový.
Pokud není zadán žádný nadpis, je použit název portletu.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.
Poznámka: V portálech WebSphere®, WCI a SAP se nadpis nezobrazuje.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit několika
jazykovým verzím.
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Vlastnost

Popis

Zobrazit nadpis Zobrazí nadpis v oblasti obsahu portletu.
v oblasti obsahu Tato volba je užitečná, když portál nezobrazuje pruh nadpisu.
Programový
balík metrik

Určuje balík metrik, který obsahuje dané metriky.

Typ seznamu

Používá se k přidání výkonnostních metrik na stránku. Tento portlet lze zkonfigurovat tak, aby
zobrazoval následující typy seznamů metrik:
●

Seznam sledování
Obsahuje metriky, které chce uživatel pečlivě sledovat.

●

Seznam zodpovědnosti
Obsahuje metriky, které uživatel vlastní.

●

Seznam metrik záznamu s vyhodnocením
Obsahuje metriky obsažené v záznamu s vyhodnocením.

●

Seznam metrik strategie
Obsahuje metriky přidružené ke strategii. Tyto metriky lze filtrovat podle zadaného záznamu
s vyhodnocením.
Chcete-li vybrat záznam s vyhodnocením, použijte zaškrtávací políčko Použít filtr záznamu
s vyhodnocením. Pokud není vybrán záznam s vyhodnocením, zobrazí se všechny metriky
ve strategii.

Možnosti
komunikace
portletu

Aktivuje komunikaci mezi tímto portletem, portletem IBM Cognos Viewer a dalšími portlety
IBM Cognos Metric Studio.
Když zaškrtnete zaškrtávací políčko Komunikovat s ostatními portlety , bude aktivována
komunikace mezi tímto portletem a dalšími portlety, které mají toto zaškrtávací políčko rovněž
zaškrtnuté. Chcete-li nastavit komunikaci mezi konkrétními portlety, klepněte na Portlety
používající kanál a zadejte název kanálu. Vstupovat do interakcí mohou pouze portlety, které
sdílejí kanál se stejným názvem.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Platnými názvy kanálů jsou například sales_reports nebo AbC.

Počet položek

Zadejte maximální počet metrik zobrazených v seznamu.
U seznamu metrik strategie a seznamů zobrazených s aktivovaným seskupením je tato hodnota
ignorována. Platný rozsah je od 1 do 1000.

Prohlížeč krychlí TM1
V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti portletu Prohlížeč krychlí TM1®.
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Vlastnost

Popis

Identifikovat TM1 Datové zdroje TM1, jejichž informace o připojení nakonfigurované ve funkci Připojení k
datovým zdrojům IBM® Cognos® 8, jsou uvedeny v seznamu datových zdrojů TM1. Chcete-li
vybrat předem nakonfigurovaný datový zdroj TM1, klepněte na Vybratdatový zdroj TM1 a
ze seznamu Datové zdroje vyberte příslušný datový zdroj TM1.
Chcete-li vybrat existující datový zdroj TM1, který není nakonfigurován ve funkci Připojení
k datovým zdrojům IBM Cognos 8, klepněte na Zadat název hostitele a serveru TM1. Název
hostitele pro administraci je počítač se serverem IBM Cognos TM1 Admin Server. Do pole
Hostitel pro administraci zadejte adresu počítače dostupnou v síti. Do pole Název serveru
zadejte název serveru TM1.
Identifikovat
zobrazení Cube
View

Klepněte na Vybrat zobrazení CubeView, poté klepněte na Vybrat položku, přejděte ke krychli
a vyberte ji.
Nebo můžete klepnout na Zadat názvy krychle a zobrazení. Zadáním položek Název krychle
a Název zobrazení identifikujete zobrazení CubeView. Dále klepnutím na možnost Veřejný
nebo Soukromý určíte stav zobrazení.

Výběry protokolu Pokud webový server používá SSL, vyberte možnost Použít zabezpečený protokol soketů.
Zobrazit možnosti Výběrem možnosti Zobrazit panel nástrojů zobrazíte na stránce panel nástrojů.
Výběrem možnosti Automatické přepočítání automaticky aktualizujete hodnoty na stránce
v případě, že dojde ke změně nebo pokud portlet odpovídá na události z jiného portletu.
Výběrem možnosti Zobrazit karty zobrazíte na stránce karty.
Výběrem možnosti Zobrazit nadpisy dimenzí zobrazíte na stránce nadpisy přidružené k dané
dimenzi.
Možnosti grafu

Ze seznamu Režim zobrazení vyberte možnost Pouze graf, Pouze mřížka nebo Mřížka a graf.
Výběrem možnosti Trojrozměrný zobrazíte graf jako trojrozměrný obrázek. Výběrem možnosti
Legenda zobrazíte legendu odpovídající režimu zobrazení.
Ze seznamu Typ grafu vyberte typ grafu.
Ze seznamu Paleta grafů vyberte paletu barev.

Možnosti
zpětného dotazu

Chcete-li povolit komunikaci z portletu Navigation Viewer, vyberte možnost Výběr Navigation
Viewer.
Chcete-li povolit komunikaci z Navigation Viewer, vyberte možnost Výběr Cube Viewer.
Chcete-li nastavit komunikaci mezi portlety TM1, zadejte pro ty portlety, které spolu mají
komunikovat, stejný název kanálu. Portlety TM1 Viewer budou naslouchat na kanálu s názvem
určeným v poli Naslouchat kanálu a odesílat data do kanálu určeného v poli Odesílat do kanálu.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Platné jsou například Cognos, Cognos_Portlets nebo CognosPortlets.
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Vlastnost

Popis

Možnosti
zobrazení

Ze seznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
Ve výchozím nastavení je názvem portletu název prohlížeče, pokud byla pro portál vybrána
možnost zobrazení názvu. Chcete-li přizpůsobit název na portletu, zadejte jej do pole Nadpis.
Chcete-li změnit výšku stránky, zadejte do pole Výška (pixely) příslušnou hodnotu.

Navigační prohlížeč TM1
V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti portletu Navigační prohlížeč TM1®.

Vlastnost

Popis

Identifikovat
TM1

Datové zdroje TM1, jejichž informace o připojení nakonfigurované ve funkci Připojení k datovým
zdrojům IBM® Cognos® 8, jsou uvedeny v seznamu datových zdrojů TM1. Chcete-li vybrat
předem nakonfigurovaný datový zdroj TM1, klepněte na Vybratdatový zdroj TM1 a ze seznamu
Datové zdroje vyberte příslušný datový zdroj TM1.
Chcete-li vybrat existující datový zdroj TM1, který není nakonfigurován ve funkci Připojení
k datovým zdrojům IBM® Cognos® 8, klepněte na Zadat název hostitele a serveru TM1. Název
hostitele pro administraci je počítač se serverem IBM Cognos TM1 Admin Server. Do pole
Hostitel pro administraci zadejte adresu počítače dostupnou v síti. Do pole Název serveru zadejte
název serveru TM1.

Výběry
protokolu

Pokud webový server používá SSL, vyberte možnost Použít zabezpečený protokol soketů.

Zobrazit
možnosti

Výběrem možnosti Zobrazit panel nástrojů zobrazíte na stránce panel nástrojů.

Možnosti
Chcete-li odeslat informace do jiného portletu TM1 Viewer, zadejte název kanálu do pole Odeslat
zpětného dotazu do kanálu pro identifikaci cílového portletu. Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice
a znak podtržení (_), nesmí obsahovat mezery. Platné jsou například Cognos, Cognos_Portlets
nebo CognosPortlets.
Možnosti
zobrazení

Ze seznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
Ve výchozím nastavení je názvem portletu název prohlížeče, pokud byla pro portál vybrána
možnost zobrazení názvu. Chcete-li přizpůsobit název na portletu, zadejte jej do pole Nadpis.
Chcete-li změnit výšku stránky, zadejte do pole Výška (pixely) příslušnou hodnotu.

Prohlížeč webových listů TM1
V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti portletu Prohlížeč webových listů TM1®.
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Vlastnost

Popis

Identifikovat
TM1

Datové zdroje TM1, jejichž informace o připojení nakonfigurované ve funkci Připojení k datovým
zdrojům IBM® Cognos® 8, jsou uvedeny v seznamu datových zdrojů TM1. Chcete-li vybrat
předem nakonfigurovaný datový zdroj TM1, klepněte na Vybratdatový zdroj TM1 a ze seznamu
Datové zdroje vyberte příslušný datový zdroj TM1.
Chcete-li vybrat existující datový zdroj TM1, který není nakonfigurován ve funkci Připojení
k datovým zdrojům IBM® Cognos® 8, klepněte na Zadat název hostitele a serveru TM1. Název
hostitele pro administraci je počítač se serverem IBM Cognos TM1 Admin Server. Do pole
Hostitel pro administraci zadejte adresu počítače dostupnou v síti. Do pole Název serveru zadejte
název serveru TM1.

Identifikovat
webový list

Klepněte na Vybrat webový list, poté klepněte na Vybrat položku, přejděte ke webový list a
vyberte jej.
Klepněte na Zadat cestu k webovému listu a do pole Cesta k webovému listu zadejte úplnou
cestu k webovému listu.

Výběry
protokolu

Pokud webový server používá SSL, vyberte možnost Použít zabezpečený protokol soketů.

Zobrazit
možnosti

Výběrem možnosti Zobrazit panel nástrojů zobrazíte na stránce panel nástrojů.
Výběrem možnosti Automatické přepočítání automaticky aktualizujete hodnoty na stránce
v případě, že dojde ke změně nebo pokud portlet odpovídá na události z jiného portletu.
Výběrem možnosti Zobrazit karty zobrazíte na stránce karty.

Možnosti
Ze seznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
zpětného dotazu
Ve výchozím nastavení je názvem portletu název prohlížeče, pokud byla pro portál vybrána
možnost zobrazení názvu. Chcete-li přizpůsobit název na portletu, zadejte jej do pole Nadpis.
Chcete-li změnit výšku stránky, zadejte do pole Výška (pixely) příslušnou hodnotu.
Možnosti
zobrazení

Ze seznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
Chcete-li zobrazit název na portletu, zadejte jej do pole Nadpis.
Chcete-li změnit výšku stránky, zadejte do pole Výška (pixely) příslušnou hodnotu.

Graf historie IBM Cognos
Tento portlet se používá k přidání grafu historie metriky na stránku. Graf historie je grafickou
ilustrací historického výkonu metriky.
Když klepnete na název metriky v jiných portletech IBM® Cognos® Metric Studio, je graf historie
metriky v tomto portletu automaticky zaktualizován, pokud portlety používají stejný kanál.
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Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu.
Zaškrtněte políčko Použít název položky, chcete-li jako nadpis použít název metriky přidružené
ke grafu historie. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použit název portletu.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.
Poznámka: V portálech WebSphere®, WCI a SAP se nadpis nezobrazuje.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit několika
jazykovým verzím.

Zobrazit nadpis Zobrazí nadpis v oblasti obsahu portletu.
v oblasti obsahu Tato volba je užitečná, když portál nezobrazuje pruh nadpisu.
Možnosti
komunikace
portletu

Aktivuje komunikaci mezi tímto portletem, portletem IBM Cognos Viewer a dalšími portlety
IBM Cognos Metric Studio.
Když zaškrtnete zaškrtávací políčko Komunikovat s ostatními portlety , bude aktivována
komunikace mezi tímto portletem a dalšími portlety, které mají toto zaškrtávací políčko rovněž
zaškrtnuté. Chcete-li nastavit komunikaci mezi konkrétními portlety, klepněte na Portlety
používající kanál a zadejte název kanálu. Vstupovat do interakcí mohou pouze portlety, které
sdílejí kanál se stejným názvem.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Platnými názvy kanálů jsou například sales_reports nebo AbC.

Šířka obrázku

Určuje šířku obrázku v pixelech. Rozsah je od 350 do 1 000 pixelů.

Výška obrázku

Určuje výšku obrázku v pixelech. Rozsah je od 100 do 1 000 pixelů.
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Diagram dopadů IBM Cognos
Tento portlet se používá k zobrazení diagramů dopadů přidružených k metrice.
Když klepnete na metriku v portletu Uživatelský diagram IBM® Cognos® nebo Seznam metrik IBM
Cognos, zobrazí se v tomto portletu diagram dopadů přidružený k této metrice. Z rozevíracího
seznamu v levém horním rohu portletu můžete vybrat další diagramy.
Diagramy v tomto portletu jsou interaktivní. Když klepnete na název metriky, obsah portletů Graf
historie IBM Cognos a IBM Cognos Viewer, které používají stejný kanál, bude automaticky
zaktualizován. Když umístíte ukazatel nad ikonu metriky, zobrazí se popis ukazující graf historie
a poslední hodnoty dat přidružených k dané metrice.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu.
Zaškrtněte políčko Použít název položky, chcete-li jako nadpis použít název metriky přidružené
k diagramu dopadů. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použit název
portletu.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.
Poznámka: V portálech WebSphere®, WCI a SAP se nadpis nezobrazuje.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit několika
jazykovým verzím.

Zobrazit nadpis Zobrazí nadpis v oblasti obsahu portletu.
v oblasti obsahu Tato volba je užitečná, když portál nezobrazuje pruh nadpisu.
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Vlastnost

Popis

Možnosti
komunikace
portletu

Aktivuje komunikaci mezi tímto portletem, portletem IBM Cognos Viewer a dalšími portlety
IBM Cognos Metric Studio.
Když zaškrtnete zaškrtávací políčko Komunikovat s ostatními portlety , bude aktivována
komunikace mezi tímto portletem a dalšími portlety, které mají toto zaškrtávací políčko rovněž
zaškrtnuté. Chcete-li nastavit komunikaci mezi konkrétními portlety, klepněte na Portlety
používající kanál a zadejte název kanálu. Vstupovat do interakcí mohou pouze portlety, které
sdílejí kanál se stejným názvem.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Platnými názvy kanálů jsou například sales_reports nebo AbC.

Šířka obrázku

Určuje šířku obrázku v pixelech. Rozsah je od 100 do 2000 pixelů.

Výška obrázku

Určuje výšku obrázku v pixelech. Rozsah je od 100 do 2000 pixelů.

Uživatelský diagram IBM Cognos
Tento portlet se používá k zobrazení uživatelských diagramů přidružených k záznamu s
vyhodnocením.
Portlet lze zkonfigurovat, aby zobrazoval výchozí diagram přidružený k záznamu s vyhodnocením.
Z rozevíracího seznamu v levém horním rohu portletu můžete vybrat další diagramy.
Diagramy v tomto portletu jsou interaktivní. Když klepnete na název metriky, zaktualizuje se obsah
portletů Graf historie IBM® Cognos®, Diagram dopadů IBM Cognos a IBM Cognos Viewer. Když
umístíte ukazatel nad ikonu metriky, zobrazí se popis ukazující graf historie a poslední hodnoty
dat přidružených k dané metrice. Když klepnete na prvek strategie, zaktualizuje se obsah portletu
Seznam metrik IBM Cognos. Když umístíte ukazatel nad prvek strategie, zobrazí se popis ukazující
souhrnný počet metrik.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Poznámky
●

V produktu SAP Enterprise Portal jsou portlety nazývány iView. Tento dokument může iView
označovat jako portlety.

●

V produktu Microsoft® SharePoint Portal Server jsou portlety nazývány webové části. Tento
dokument může webové části označovat jako portlety.
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Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu.
Zaškrtněte políčko Použít název položky, chcete-li jako nadpis použít název záznamu s
vyhodnocením. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použit název
portletu.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.
Poznámka: V portálech WebSphere®, WCI a SAP se nadpis nezobrazuje.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit
několika jazykovým verzím.

Zobrazit nadpis v
oblasti obsahu

Zobrazí nadpis v oblasti obsahu portletu.

Programový balík
metrik

Určuje balík metrik, který obsahuje daný záznam s vyhodnocením.

Záznam s
vyhodnocením

Určuje záznam s vyhodnocením přidružený ke zkonfigurovanému balíku metrik.

Tato volba je užitečná, když portál nezobrazuje pruh nadpisu.

Možnosti
Aktivuje komunikaci mezi tímto portletem, portletem IBM Cognos Viewer a dalšími portlety
komunikace portletu IBM Cognos Metric Studio.
Když zaškrtnete zaškrtávací políčko Komunikovat s ostatními portlety , bude aktivována
komunikace mezi tímto portletem a dalšími portlety, které mají toto zaškrtávací políčko
rovněž zaškrtnuté. Chcete-li nastavit komunikaci mezi konkrétními portlety, klepněte na
Portlety používající kanál a zadejte název kanálu. Vstupovat do interakcí mohou pouze
portlety, které sdílejí kanál se stejným názvem.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat
mezery. Platnými názvy kanálů jsou například sales_reports nebo AbC.
Šířka obrázku

Určuje šířku obrázku v pixelech. Rozsah je od 100 do 2000 pixelů.

Výška obrázku

Určuje výšku obrázku v pixelech. Rozsah je od 100 do 2000 pixelů.

Prohlížeč záložek
Tento portlet se používá k registraci a zobrazení aktivních webových odkazů na stránce.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
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Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použit název Prohlížeč
záložek.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit několika
jazykovým verzím.

Záložky

Určuje adresu URL webové stránky, kterou chcete registrovat. Vedle URL můžete zadat alias. Alias
bude v portletu zobrazeno místo URL.
Chcete-li přidat pole pro nové odkazy URL, klepněte na volbu Přidat řádek záložky. Chcete-li přidat
odkazy URL, zaškrtněte přidružené políčko a klepněte na Odstranit.

Otevřít
odkazy

Určuje, jak jsou otevírány odkazy v tomto portletu. Můžete
●

otevřít a procházet odkazované položky v novém okně prohlížeče.
Toto je výchozí volba

●

otevřít a procházet odkazované položky v aktuálně otevřeném okně prohlížeče.

●

otevřít odkazované položky v cílovém okně nebo rámci prohlížeče.
Zadejte do poskytnutého textového pole název okna nebo rámce.

●

otevřít a procházet odkazované položky v portletu Prohlížeč HTML.
Zadejte název kanálu jak je určeno v Prohlížeči HTML.

Prohlížeč HTML
Tento portlet se používá k vložení libovolné webové stránky na stránku. Webová stránka je určena
pomocí adresy URL.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.
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Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použita adresa
URL webové stránky.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit několika
jazykovým verzím.

Obsah HTML Určuje adresu URL webové stránky, kterou chcete vložit do portletu.
Název kanálu Aktivuje komunikaci mezi tímto portletem a dalšími portlety IBM® Cognos® Utility na stránce.
Portlety mohou komunikovat pomocí výchozího, prázdného kanálu. Chcete-li nastavit komunikaci
mezi konkrétními portlety, zadejte pro ty portlety, které spolu mají komunikovat, stejný název
kanálu.
Název kanálu smí obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržení (_), nesmí obsahovat mezery.
Například Cognos, Cognos_Portlets, nebo CognosPortlets.
Výška portletu Určuje výšku portletu v pixelech.
v pixelech
Pokud je obrázek sestavy větší než toto nastavení, při prohlížení sestavy se zobrazí posuvník.

Prohlížeč obrázků
Tento portlet se používá k vložení obrázku na stránku. Obrázek musí být jeden soubor, který je
přístupný prostřednictvím adresy URL. Obrázek lze použít i jako odkaz.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použita adresa
URL obrázku.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.
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Vlastnost

Popis

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit několika
jazykovým verzím.

Obrázek

Určuje umístění obrázku.
Zadejte přidruženou adresu URL.

Cílový odkaz Určuje webovou stránku, kde se zobrazí odkaz na obrázek nebo obrázek.
URL
Zadejte příslušnou adresu URL.
Otevřít
odkazy

Určuje, jak jsou otevírány odkazy v tomto portletu. Můžete
●

otevřít a procházet odkazované položky v novém okně prohlížeče.
Toto je výchozí volba

●

otevřít a procházet odkazované položky v aktuálně otevřeném okně prohlížeče.

●

otevřít odkazované položky v cílovém okně nebo rámci prohlížeče.
Zadejte do poskytnutého textového pole název okna nebo rámce

●

otevřít a procházet odkazované položky v portletu Prohlížeč HTML.
Zadejte název kanálu jak je určeno v Prohlížeči HTML.

Velikost
obrázku

Určuje velikost obrázku.
Můžete ponechat původní velikost obrázku, nebo obrázek přizpůsobit změnou jeho výšky a šířky.
Obrázek můžete použít také pro pokrytí.

Prohlížeč RSS
Tento portlet se používá k zobrazení obsahu kanálu zpráv RSS (Real Simple Syndication) 1.0 nebo
2.0 určeného adresou URL. RSS je formát pro syndikaci zpráv a mnoho webových stránek jej
využívá k publikování často aktualizovaného obsahu.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.
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Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použita
adresa URL webové stránky.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit
několika jazykovým verzím.

URL

Určuje adresu URL, která identifikuje kanál RSS.
Kanál RSS obsahuje seznam odkazů na konkrétní webové stránky. Tyto odkazy mohou
obsahovat nadpis a krátký popis odkazovaného článku.

Zpřístupněné
funkce

Určuje, jak jsou zobrazovány položky v tomto portletu.
Použijte možnost Zobrazit detaily, chcete-li zahrnout popis položky.
Použijte možnost Zobrazit signaturu kanálu RSS, chcete-li zahrnout obrázek přidružený k
položce, například logo.
Použijte možnost Střídavá pozadí, chcete-li odlišit položky v dlouhých seznamech různými
barvami pozadí, aby byly snáze čitelné.

Otevřít odkazy

Určuje, jak jsou otevírány odkazy v Prohlížeči RSS. Můžete
●

otevřít a procházet odkazované položky v novém okně prohlížeče.
Jedná se o výchozí možnost.

●

otevřít a procházet odkazované položky v aktuálně otevřeném okně prohlížeče.

●

otevřít odkazované položky v cílovém okně nebo rámci prohlížeče.
Zadejte do poskytnutého textového pole název okna nebo rámce.

●

otevřít a procházet odkazované položky v portletu Prohlížeč HTML.
Zadejte název kanálu jak je určeno v Prohlížeči HTML.

Maximum
zobrazených
položek

Určuje maximální počet odkazů URL, který se může v portletu zobrazit.

Zdroj HTML
Tento portlet se používá k vložení uživatelského textu a obrázků na stránku.
Tento portlet přidá na stránku kód HTML napsaný uživatelem ve volném formátu. Z bezpečnostních
důvodů nejsou podporovány značky HTML, které mohou představovat hrozbu skriptování napříč
weby nebo narušit integritu stránky. Použití zdrojového portletu HTML může vystavit vaše prostředí
škodlivému kódu a jiným bezpečnostním rizikům.
902 IBM Cognos Administration

Příloha E: Uživatelská referenční nápověda pro Portal Services
Pokud používáte novou databázi, je zdrojový portlet HTML ve výchozím nastavení zakázán.
Pokud odstraníte výrobce portletu ručně pomoc Cognos Administration nebo pomocí sady IBM®
Cognos® Software Developer Kit, zdrojový portlet HTML (spolu s dalšími odstraněnými portlety)
bude při restartování serveru znovu vytvořen, bude však zakázán.
Pokud importujete celé úložiště obsahu, stavy zdrojového portletu HTML zůstanou nezměněny.
Pokud je přidán neplatný kód HTML, portlet jej nemusí vykreslit správně. V takové situaci může
být nutné odstranit portlet ze stránky a začít znovu. Další informace o podporovaných značkách
viz tabulka v této sekci.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat

nebo na Storno.

Následující tabulka obsahuje vlastnosti používané ke konfiguraci tohoto portletu.

Vlastnost Popis
Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použita adresa URL
webové stránky.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit několika
jazykovým verzím.
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Vlastnost Popis
Kód
HTML

Určuje kód HTML, který se má vykreslit v režimu zobrazení portletu. Tento kód může být v libovolném
podporovaném jazyce.
Zadejte platný kód HTML, který obsahuje:
●

podporované značky HTML
Následující značky nejsou podporované:
●

<BODY>, </BODY>, <FORM>, </FORM>, <HTML>, </HTML>
Tyto značky jsou odfiltrovány a odebrány z kódu.

●

<HEAD>, </HEAD>, <FRAMESET>, </FRAMESET>, <FRAME></FRAME>
Tyto značky jsou odfiltrovány a odebrány z kódu včetně obsahu mezi počáteční a koncovou
značkou.

●

<script>
JavaScript™ není podporován.

●

podporované atributy značek

●

odpovídající počáteční a koncové značky
Ujistěte se, že mají všechny počáteční značky odpovídající koncové značky. Když počáteční značky
neodpovídají koncovým značkám, je chybějící značka odebrána, ale obsah zůstane.

●

absolutní odkazy URL v odkazech na obrázky a externí prostředky, například soubory CSS
Odkazy URL musí obsahovat názvy serverů. Relativní odkazy URL nejsou podporovány.

Poznámka: Pro přístup k této vlastnosti musíte mít nezbytná oprávnění pro zabezpečenou funkci Styly
a portlety

Vícestránkový
Tento portlet se používá k vytvoření řídicího panelu s více kartami.
Chcete-li upravit vlastnosti pro tento portlet, klepnutím na tlačítko Upravit
otevřete stránku
vlastností. Pokud je tlačítko Upravit deaktivováno nebo není viditelné, administrátor vám tato
nastavení nedal k dispozici.
Chcete-li na stránce vlastností portletu obnovit výchozí nastavení portletu nebo se vrátit k nastavení
určenému administrátorem, klepněte na tlačítko Resetovat

v pruhu nadpisu portletu. Chcete-

li zavřít stránku vlastností bez uložení změn, klepněte na tlačítko Návrat
Následující tabulka znázorňuje vlastnosti, které lze změnit.
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Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis portletu. Pokud není zadán žádný nadpis, je jako výchozí hodnota použita
adresa URL webové stránky.
Můžete určit nadpis pro jednotlivé podporované jazykové verze produktu.

Jazyk

Určuje, v jaké jazykové verzi produktu se nadpis zobrazuje. Stejný nadpis můžete přiřadit
několika jazykovým verzím.

Zdrojová složka stránek Určuje složku nebo balík ve Veřejných složkách, kde se nacházejí položky pro karty
portletu. Položkami mohou být stránky, sestavy, zástupci, složky a podobně.
Styl zobrazení

Určuje, jak se karty v řídicím panelu zobrazují: vodorovně na začátku stránky, nebo svisle
na levé straně stránky.

Zobrazit ikony v
kartách

Zobrazuje ikony, které představují typ položek v jednotlivých kartách. Pokud je například
položka zástupce, bude na kartě ikona zástupce.

Šířka svislých karet

Určuje výchozí šířku svislých karet v pixelech.

Zobrazit nabídku karet

Maximální výška pro
sestavy

Určuje, zda zobrazit tlačítko Nabídka karet
vlevo nahoře na stránce. Pomocí nabídky
karet se přidávají a odstraňují karty ze stránky, mění se jejich pořadí a upravuje se stránka.
Určuje výšku stránky pro vybranou kartu, když je v rámci iFrame zobrazen obsah, např.
sestava.
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Při práci s připojeními zdrojů dat lze také přidat nebo upravit příkazy zdrojů dat.
Příkazy zdrojů dat se spustí tehdy, když dotazovací program provede určité akce s databází, například
když naváže připojení nebo ukončí uživatelskou relaci. Příkazy zdrojů dat můžete využít například
k nastavení připojení proxy Oracle nebo virtuální soukromé databáze. Další informace viz "Předání
kontextu IBM Cognos do databáze" (str. 239).
Blok příkazů zdroje dat je dokument XML, který se používá ke stanovení příkazů, které by databáze
měla spustit.
Tento dokument obsahuje informace k jednotlivým prvkům schématu XML, které definují bloky
příkazů.
Samostatné sekce, uvedené po charakterizaci jednotlivých prvků, popisují
●

podřízené prvky, které daný prvek může nebo musí mít

●

nadřízené prvky, které mohou daný prvek obsahovat

Najdete zde také ukázky kódu, které demonstrují, jak lze prvky používat v bloku příkazů.

Modelová skupina prvku
Seznam podřízených položek je pro každý prvek prezentován jako modelová skupina DTD. Prvky
jsou uvedeny v pořadí, ve kterém se musejí vyskytnout. Používá se následující standardní značení.

Symbol

Význam

Znaménko plus (+)

Předcházející prvek se může vícekrát opakovat, ale musí se alespoň jednou
vyskytnout.

Otazník (?)

Předcházející prvek je volitelný. Může chybět nebo se může vyskytnout
právě jednou.

Hvězdička (*)

Hvězdička (*) za prvkem určuje, že prvek je volitelný. Nemusí se vyskytnout
vůbec, nebo se může objevit vícekrát.

Žádný

Pokud prvek není následován znaménkem plus (+), otazníkem (?) ani
hvězdičkou (*), musí se vyskytnout pouze jednou.

Závorky

Závorky seskupují prvky. Skupiny prvků jsou řízeny stejnými symboly jako
prvky.

Znak „|“

Znak „|“ mezi prvky určuje, že jeden z uvedených prvků musí být přítomen.

Čárka (,)

Prvky, které odděluje, musejí být přítomny ve stanoveném pořadí.
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commandBlock
Definuje skupinu příkazů, které databáze spustí, když se vyskytnou určité události. Jedná se o
kořenový prvek schématu.

Podřízené prvky prvku commandBlock
(commands)+

Nadřízené prvky prvku commandBlock
Prvek commandBlock nemá žádné nadřízené prvky.

commands
Určuje sadu příkazů, které databáze spouští. Příkazy se spouštějí v pořadí, ve kterém se vyskytují
v prvku commandBlock.

Ukázkový kód commands
Zde je příklad použití tohoto prvku v bloku příkazů commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Podřízené prvky prvku commands
(sessionStartCommand|sessionEndCommand|setCommand|sqlCommand)*

Nadřízené prvky prvku commands
commandBlock

sessionStartCommand
Definuje příkaz, kterým se zahajuje relace proxy v databázi.
V jednom prvku commandBlock by měl být pouze jeden prvek sessionStartCommand. Pokud prvek
commandBlock obsahuje více prvků sessionStartCommand, použije se k vytvoření relace proxy
pouze poslední z nich.

Ukázkový kód sessionStartCommand
Zde je příklad použití tohoto prvku v bloku příkazů commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
<argument>
<name>OCI_ATTR_PASSWORD</name>
<value>password1</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands>
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Podřízené prvky prvku sessionStartCommand
(arguments)?

Nadřízené prvky prvku sessionStartCommand
commands

sessionEndCommand
Definuje příkaz, kterým se v databázi zastavuje relace proxy.
Pokud není uveden žádný prvek sessionEndCommand, relace proxy budou ukončena po odpojení
z databáze.

Ukázkový kód sessionEndCommand
Zde je příklad použití tohoto prvku v bloku příkazů commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
</sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

Podřízené prvky prvku sessionEndCommand
(arguments)?

Nadřízené prvky prvku sessionEndCommand
commands

arguments
Určuje hodnoty argumentů, které se mají použít s příkazem.

Ukázkový kód arguments
Zde je příklad použití tohoto prvku v bloku příkazů commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
</sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

Podřízené prvky prvku arguments
(argument)*

Nadřízené prvky prvku arguments
●

sessionStart

●

sessionEnd
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argument
Definuje hodnotu argumentu pro volání rozhraní API databáze.

Ukázkový kód argument
Zde je příklad použití tohoto prvku v bloku příkazů commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
<argument>
<name>OCI_ATTR_PASSWORD</name>
<value>password1</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands>
</commandBlock>

Podřízené prvky prvku argument
(name, value)

Nadřízené prvky prvku argument
●

arguments

setCommand
Tento prvek je rezervován pro budoucí použití.

sqlCommand
Definuje příkaz, který představuje příkaz nativního SQL, který má databáze spustit.

Ukázkový kód sqlCommand
Zde je příklad použití tohoto prvku v bloku příkazů commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
PKG1.STORED_PROC1; END; </sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql> BEGIN
</commands> </commandBlock>

Podřízené prvky prvku sqlCommand
(sql)

Nadřízené prvky prvku sqlCommand
commands

sql
Určuje příkaz SQL, který má databáze spustit. Příkaz SQL musí být v nativním SQL.

Ukázkový kód sql
Zde je příklad použití tohoto prvku v bloku příkazů commandBlock.
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<commandBlock>
<commands>
PKG1.STORED_PROC1; END; </sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql> BEGIN
</commands> </commandBlock>

Podřízené prvky prvku sql
Prvek sql nemá žádné podřízené prvky.

Nadřízené prvky prvku sql
sqlCommand

name
Identifikuje argument, který se má nastavit.
Hodnota prvku name musí být jedna z následujících:
●

OCI_ATTR_USERNAME

●

OCI_ATTR_PASSWORD

Ukázkový kód name
Zde je příklad použití tohoto prvku v bloku příkazů commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Podřízené prvky prvku name
Prvek name nemá žádné podřízené prvky.

Nadřízené prvky prvku name
●

argument

●

setCommand

value
Určuje hodnotu, která se má použít pro argument.

Ukázkový kód value
Zde je příklad použití tohoto prvku v bloku příkazů commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments/>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>
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Podřízené prvky prvku value
Prvek value nemá žádné podřízené prvky.

Nadřízené prvky prvku value
●

argument

●

setCommand
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Zkonfigurujete-li software IBM® Cognos® k odesílání protokolovacích zpráv do databáze (str. 107),
budou po spuštění služeb IBM Cognos automaticky vytvořeny potřebné tabulky a sloupce v každé
tabulce.
Chcete-li předejít konfliktům mezi názvy a klíčovými slovy databáze, opatřete každý název sloupce
v protokolovací databázi prefixem "COGIPF". Provádíte-li upgrade z ReportNet 1.1 MR1 nebo
MR2 na IBM Cognos Business Intelligence verzi 10.1, prefixy již existují v protokolovací databázi
a není třeba provádět žádné další změny. Pokud však provádíte upgrade z verze starší než ReportNet®
1.1 MR1 a chcete i nadále používat sestavy založené na ukázkovém modelu z této předchozí verze,
bude nutné aktualizovat balík metadat pro audit, aby obsahoval názvy nových sloupců. Můžete:
●

zopakovat import ukázkového archivu rozmístění

●

zopakovat publikování balíku a použít při tom ukázkový model

Pokud jste vytvořili vlastní model protokolovací databáze, musíte přidat prefix "COGIPF" před
názvy sloupců v tabulkách protokolovací databáze v modelu.

Definice tabulek
Za určitých podmínek jsou zprávy protokolů jsou ukládány do tabulky v protokolovací databázi.
Tyto podmínky závisí na úrovni protokolování, kterou jste nakonfigurovali na webovém portálu.
Další informace o úrovních protokolování: "Zprávy protokolů" (str. 108).
Po přihlášení uživatele k softwaru IBM® Cognos® je mu přiděleno ID relace, které bude zaznamenáno
do všech zpráv protokolu. Pomocí ID relace lze identifikovat všechny akce, které uživatel provedl.
Definice databázových tabulek, které se vytvářejí v protokolovací databázi, jsou popsány v následující
tabulce, včetně křížových odkazů na související definice sloupců.

Název tabulky

Popis

COGIPF_ACTION (str. 916)

Obsahuje informace o operacích s objekty

COGIPF_AGENTBUILD (str. 917)

Obsahuje informace o doručené poště agentů

COGIPF_AGENTRUN (str. 918)

Obsahuje informace o aktivitách agentů, mj.
o úlohách a doručování

COGIPF_ANNOTATIONSERVICE (str. 920)

Ukládá kontrolní informace o operacích
služby Anotace

COGIPF_EDITQUERY (str. 921)

Obsahuje informace o spuštěných dotazech
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Název tabulky

Popis

COGIPF_HUMANTASKSERVICE (str. 923)

Ukládá kontrolní informace o operacích
služby Lidská úloha (úlohy a odpovídající
stavy úloh)

COGIPF_HUMANTASKSERVICE _DETAIL
(str. 925)

Ukládá doplňující detaily o operacích služby
Lidská úloha (jež nejsou nezbytně nutné pro
každou kontrolní položku, např. detaily
oznámení a detaily lidské role)

COGIPF_NATIVEQUERY (str. 926)

Obsahuje informace o dotazech, které
software IBM Cognos odesílá jiným
komponentám

COGIPF_PARAMETER (str. 927)

Obsahuje informace o parametrech, které
daná komponenta protokoluje

COGIPF_RUNJOB (str. 927)

Obsahuje informace o spuštěných úkolech

COGIPF_RUNJOBSTEP (str. 929)

Obsahuje informace o spuštěných krocích
úkolů

COGIPF_RUNREPORT (str. 930)

Obsahuje informace o spuštěných sestavách

COGIPF_THRESHOLD _VIOLATIONS (str. 932) Obsahuje informace o porušených prahových
hodnotách systémových metrik
COGIPF_USERLOGON (str. 935)

Obsahuje informace o přihlášených a
odhlášených uživatelích

COGIPF_VIEWREPORT (str. 937)

Obsahuje informace o požadavcích na
zobrazení sestav

Interakce mezi tabulkami
V následujícím diagramu je znázorněna interakce mezi tabulkami. Váš kontrolní vzorek se může
lišit v závislosti na daných potřebách.
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(1)

COGIPF_ACTION

COGIPF_NATIVEQUERY

COGIPF_VIEWREPORT

COGIPF_AGENTBUILD

COGIPF_AGENTRUN

COGIPF_PARAMETER

COGIPF_RUNREPORT

COGIPF_USERLOGON

COGIPF_RUNJOB

(2)

COGIPF_RUNJOBSTEP

COGIPF_EDITQUERY

1.

Interakce s
COGIPF_PARAMETER jsou
COGIPF_REQUESTID=
COGIPF_REQUESTID
Interakce s
COGIPF_USERLOGON jsou
COGIPF_SESSIONID=
COGIPF_SESSIONID

2.

COGIPF_REQUESTID=
COGIPF_REQUESTID
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Tabulka COGIPF_ACTION
Tabulka COGIPF_ACTION obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_HOST_ IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva
protokolu

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_ PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_LOCAL TIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy
protokolu

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace

VARCHAR (255)

COGIPF_ REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v rámci
spuštění úkolu (prázdná, není-li žádná)

VARCHAR (255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Alfanumerická identifikace dílčího požadavku VARCHAR (255)
komponenty

COGIPF_THREADID

Alfanumerická identifikace vlákna, kde je
požadavek spuštěn

VARCHAR (255)

COGIPF_ COMPONENTID

Název komponenty, která generuje indikaci

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

Číslo významného sestavení pro komponentu, CELÉ ČÍSLO
která generuje indikaci

COGIPF_ LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ OPERATION

Akce prováděná nad objektem

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objekt, nad kterým je operace spouštěna

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Cesta k cílovému objektu

VARCHAR (1024)
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný (v případě, že provádění VARCHAR (255)
nebylo dokončeno), úspěch, varování nebo
neúspěch

COGIPF_ ERRORDETAILS

Popis chyb

VARCHAR (2000)

Tabulka COGIPF_AGENTBUILD
Tabulka COGIPF_AGENTBUILD obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována
zpráva protokolu

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním
systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování
zprávy protokolu

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské VARCHAR (255)
relace

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v
VARCHAR (255)
rámci spuštění úkolu (prázdná, není-li
žádná)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Alfanumerická identifikace dílčího
požadavku komponenty

COGIPF_THREADID

Alfanumerická identifikace vlákna, kde VARCHAR (255)
je požadavek spuštěn

COGIPF_ COMPONENTID

Název komponenty, která generuje
indikaci

VARCHAR (255)

VARCHAR (64)
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_BUILD NUMBER

Číslo významného sestavení pro
komponentu, která generuje indikaci

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_OPERATION

Operace

VARCHAR (128)

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objekt, nad kterým je operace
spouštěna

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_ NAME

Název cíle

VARCHAR (512)

COGIPF_ TARGET_PATH

Cesta k cíli

VARCHAR (1024)

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný, úspěch,
varování, nebo neúspěch

VARCHAR (255)

COGIPF_ ERRORDETAILS

Popis chyb

VARCHAR (2000)

COGIPF_AGENT_ PATH

Název agenta

VARCHAR (1024)

COGIPF_ SCHEDULETIME

Čas plánu cíle

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_USER

Uživatel, který vytvořil agenta

VARCHAR (512)

COGIPF_EMAIL

E-mailová adresa

VARCHAR (512)

Tabulka COGIPF_AGENTRUN
Tabulka COGIPF_AGENTRUN obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována
zpráva protokolu

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním
systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování
zprávy protokolu

TIMESTAMP
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské VARCHAR (255)
relace

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v
VARCHAR (255)
rámci spuštění úkolu (prázdná, není-li
žádná)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Alfanumerická identifikace dílčího
požadavku komponenty

COGIPF_THREADID

Alfanumerická identifikace vlákna, kde VARCHAR (255)
je požadavek spuštěn

COGIPF_ COMPONENTID

Název komponenty, která generuje
indikaci

VARCHAR (64)

COGIPF_BUILD NUMBER

Číslo významného sestavení pro
komponentu, která generuje indikaci

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_OPERATION

Operace

VARCHAR (128)

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objekt, nad kterým je operace
spouštěna

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Cesta k cíli

VARCHAR (1024)

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný, úspěch,
varování, nebo neúspěch

VARCHAR (255)

COGIPF_ ERROR_DETAILS

Popis chyb

VARCHAR (2000)

COGIPF_AGENTPATH

Název agenta

VARCHAR (1024)

COGIPF_ SCHEDULETIME

Čas plánu cíle

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_TARGET_ NAME

Název cíle

VARCHAR (512)

VARCHAR (255)
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_USER

Uživatel, který vytvořil agenta

VARCHAR (512)

COGIPF_EMAIL

E-mailová adresa

VARCHAR (512)

COGIPF_MESSAGEID

Identifikace zprávy

VARCHAR (255)

Tabulka COGIPF_ANNOTATIONSERVICE
Tabulka COGIPF_ANNOTATIONSERVICE obsahuje následující sloupce. Další informace viz
"Metriky výkonu systému" (str. 121).

Název sloupce

Popis

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva VARCHAR (128)
protokolu

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy TIMESTAMP
protokolu

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku: prázdná, VARCHAR (255)
není-li žádná

COGIPF_SUBREQUESTID

Alfanumerická identifikace dílčího
požadavku

VARCHAR (255)

COGIPF_ THREADID

Alfanumerická identifikace vlákna, kde je
požadavek spuštěn

VARCHAR (255)

COGIPF_ COMPONENTID

Název komponenty, která generuje indikaci VARCHAR (64)

COGIPF_BUILDNUMBER

Číslo významného sestavení pro
komponentu, která generuje indikaci
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_OPERATION

Akce prováděná nad objektem

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_TYPE

Typ cíle

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Cesta objektu

VARCHAR (1024)

COGIPF_ ANNOTATION

Alfanumerická identifikace anotace

BIGINT

COGIPF_USER

ID uživatele, který provedl operaci na
anotaci, např. vytvoření, aktualizaci nebo
odstranění.

VARCHAR (1024)

COGIPF_PARENT_ID

Identifikace nadřízeného objektu

VARCHAR (1024)

COGIPF_ CREATION_TIME

Datum a čas vytvoření anotace

TIMESTAMP

COGIPF_ UPDATE_TIME

Datum a čas aktualizace anotace

TIMESTAMP

Tabulka COGIPF_EDITQUERY
Tabulka COGIPF_EDITQUERY obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva protokolu

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_
LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy protokolu

TIMESTAMP

Při provádění sestavy je toto čas, kdy bylo provádění sestavy
zahájeno. Po provedení sestavy je toto čas ukončení jejího
provádění.
Chcete-li zjistit, zda je provádění dokončeno, zkontrolujte
COGIPF_STATUS. Prázdná položka znamená nedokončené
provádění. Vyplněná položka znamená dokončené provádění.
Chcete-li vypočítat čas zahájení provádění sestavy, jejíž provádění
již je dokončeno, odečtěte COGIPF_RUNTIME od COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_TIMEZONE_
OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v rámci spuštění úkolu
(prázdná, není-li žádná)

VARCHAR (255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Alfanumerická identifikace dílčího požadavku komponenty

VARCHAR (255)

COGIPF_THREADID

VARCHAR (255)

Alfanumerická identifikace vlákna, kde je požadavek spuštěn

COGIPF_ COMPONENTID Název komponenty, která generuje indikaci

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER Číslo významného sestavení pro komponentu, která generuje
indikaci

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objekt, nad kterým je operace spouštěna

VARCHAR (255)

COGIPF_ QUERYPATH

Cesta k sestavě

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný, úspěch, varování, nebo neúspěch

VARCHAR (255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Popis chyb

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

Počet milisekund trvání spuštění sestavy

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ QUERYNAME

Název dotazované sestavy

VARCHAR (512)

COGIPF_PACKAGE

Balík, ke kterému je sestava přidružena

VARCHAR
(1024)

COGIPF_MODEL

Model, ke kterému je sestava přidružena

VARCHAR (512)
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Tabulka COGIPF_HUMANTASKSERVICE
Tabulka COGIPF_HUMANTASKSERVICE obsahuje následující sloupce. Další informace viz
"Metriky výkonu systému" (str. 121).

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva
protokolu

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy
protokolu

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku.

VARCHAR (255)

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v rámci spuštění VARCHAR (255)
úkolu (prázdná, není-li žádná)

COGIPF_SUBREQUESTID

Alfanumerická identifikace dílčího požadavku

COGIPF_ THREADID

Alfanumerická identifikace vlákna, kde je požadavek VARCHAR (255)
spuštěn

COGIPF_ BUILDNUMBER

Číslo významného sestavení pro komponentu, která CELÉ ČÍSLO
generuje indikaci

COGIPF_ OPERATION

Akce provedená na objektu, např. ADD, UPDATE VARCHAR (128)

COGIPF_TARGET_TYPE

Typ cíle

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Cesta objektu

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný (v případě, že provádění
VARCHAR (50)
nebylo dokončeno), úspěch, varování nebo neúspěch

COGIPF_ LOGENTRYID

Primární klíč používaný k propojení tabulek
COGIPF_HUMANTASKSERVICE a COGIPF_
HUMANTASKSERVICE _DETAIL

VARCHAR (255)

VARCHAR (50)
NOT NULL
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_TASKID

Identifikace úlohy

VARCHAR (50)

COGIPF_ TRANSACTION_TYPE

Operace, která je provedena, specifická pro službu VARCHAR (255)
Lidská úloha, např. claim, setPriority, getTaskInfo,
changeSubscription.

COGIPF_USER

Uživatel, který provedl transakci v COGIPF_
TRANSACTION_TYPE.

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_PRIORITY

Priorita úlohy:

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_TASK_STATUS

●

1 = vysoká

●

3 = střední

●

5 = nízká

Stav úlohy: prázdný (v případě, že provádění nebylo VARCHAR (255)
dokončeno), úspěch, varování nebo neúspěch

COGIPF_TASK_ ACTIVATION_TIME Čas, kdy byla úloha aktivována.

BIGINT

Hodnota data/času, která je v databázi uložena v
dlouhém číselném tvaru.
COGIPF_TASK_ EXPIRATION_TIME

Datum a čas, kdy úloha vypršela

BIGINT

COGIPF_TASK_NAME

Název úlohy

NTEXT

COGIPF_TASK_SUBJECT

Předmět úlohy

NTEXT

COGIPF_TASK_ DESCRIPTION

Popis úlohy

NTEXT

COGIPF_TASK_ TIMEZONEID

ID časového pásma úlohy

VARCHAR (50)

COGIPF_TASK_ ACTUAL_OWNER

Vlastník úlohy

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ INITIATOR

Iniciátor (tvůrce) úlohy

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_CLASS _NAME

Název třídy úlohy, jejíž instancí je daná úloha

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ CLASS_OPERATION Akce prováděná nad objektem

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ COMMENT

VARCHAR
(2048)
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Tabulka COGIPF_HUMANTASKSERVICE_DETAIL
Tabulka COGIPF_HUMANTASKSERVICE_DETAIL obsahuje následující sloupce. Další informace
viz "Metriky výkonu systému" (str. 121).

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva VARCHAR
protokolu
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR
(255)

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku: prázdná,
není-li žádná

VARCHAR
(255)

COGIPF_SUBREQUESTID

Alfanumerická identifikace dílčího požadavku VARCHAR
(SUBrequest).
(255)

COGIPF_ TASKID

Alfanumerická identifikace úlohy

COGIPF_ LOGENTRYID

Primární klíč používaný k propojení tabulek VARCHAR
COGIPF_HUMANTASKSERVICE a COGIPF_ (50) NOT
HUMANTASKSERVICE _DETAIL
NULL

COGIPF_NOTIFICAT- ION_DETAILS

Detaily e-mailových oznámení odeslaných o
úloze

NTEXT

COGIPF_ HUMANROLE_USER

ID uživatele, který provádí roli pro úlohu

VARCHAR
(255)

CELÉ ČÍSLO

Kombinuje se s COGIPF_HUMANROLE k
definování role uživatele pro úlohu
COGIPF_HUMANROLE_ROLE

Role uživatele
Kombinuje se s COGIPF_HUMANROLE_
USER k definování role uživatele pro úlohu

COGIPF_SUBSCRIPTION_OPERATION

Operace odběru, např. SUBSCRIBE nebo
UNSUBSCRIBE

VARCHAR
(50)

VARCHAR
(50)

VARCHAR
(50)
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_SUBSCRIP- TION_EVENT

Událost úlohy, pro kterou uživatel přihlašuje SMALLINT
nebo ruší odběr

COGIPF_SUBSCRIP- TION_USER

Uživatel, který přihlašuje nebo ruší odběr pro VARCHAR
událost úlohy
(255)

COGIPF_TASK_MESSAGE

Zpráva úlohy

NTEXT

COGIPF_TASK_ MESSAGE_TYPE

Typ zprávy uložené v COGIPF_TASK_
MESSAGE

VARCHAR
(20)

Hodnoty mohou být INPUT, OUTPUT nebo
FAULT
Pořadové číslo záznamu detailu

COGIPF_DETAIL_ID

VARCHAR
(50) NOT
NULL

Tabulka COGIPF_NATIVEQUERY
Tabulka COGIPF_NATIVEQUERY obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

COGIPF_HOST_ IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva VARCHAR (128)
protokolu

COGIPF_HOST_ PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy TIMESTAMP
protokolu

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v rámci
spuštění úkolu (prázdná, není-li žádná)

VARCHAR2 (255)
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ SUBREQUESTID

Alfanumerická identifikace dílčího požadavku VARCHAR (255)
komponenty

COGIPF_THREADID

Alfanumerická identifikace vlákna, kde je
požadavek spuštěn

COGIPF_ COMPONENTID

Název komponenty, která generuje indikaci VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

Číslo významného sestavení pro komponentu, CELÉ ČÍSLO
která generuje indikaci

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň indikace

COGIPF_ REQUESTSTRING

Řetězec s požadavkem dotazu odeslaný jiným NTEXT (1G)
komponentám

VARCHAR (255)

CELÉ ČÍSLO

Tabulka COGIPF_PARAMETER
Tabulka COGIPF_PARAMETER obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v rámci
spuštění úkolu (prázdná, není-li žádná)

VARCHAR (255)

COGIPF_OPERATION

Akce prováděná nad objektem

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_ TYPE

Objekt, nad kterým je operace spouštěna

VARCHAR (255)

COGIPF_ PARAMETER_NAME

Název parametru, který je komponentou
protokolován

VARCHAR (255)

COGIPF_ PARAMETER_VALUE

Hodnota parametru, který je komponentou
protokolován

VARCHAR (512)

Tabulka COGIPF_RUNJOB
Tabulka COGIPF_RUNJOB obsahuje následující sloupce.
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_HOST_ IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva protokolu

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_
LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy protokolu

TIMESTAMP

Při provádění sestavy je toto čas, kdy bylo provádění sestavy
zahájeno. Po provedení sestavy je toto čas ukončení jejího
provádění.
Chcete-li zjistit, zda je provádění dokončeno, zkontrolujte
COGIPF_STATUS. Prázdná položka znamená nedokončené
provádění. Vyplněná položka znamená dokončené provádění.
Chcete-li vypočítat čas zahájení provádění sestavy, jejíž provádění
již je dokončeno, odečtěte COGIPF_RUNTIME od COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.

COGIPF_TIMEZONE_
OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v rámci spuštění úkolu
(prázdná, není-li žádná)

VARCHAR (255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Alfanumerická identifikace dílčího požadavku komponenty

VARCHAR (255)

COGIPF_THREADID

VARCHAR (255)

Alfanumerická identifikace vlákna, kde je požadavek spuštěn

COGIPF_ COMPONENTID Název komponenty, která generuje indikaci

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER Číslo významného sestavení pro komponentu, která generuje
indikaci

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objekt, nad kterým je operace spouštěna

VARCHAR (255)

COGIPF_JOBPATH

Cesta k úkolu

VARCHAR (512)
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný, úspěch, varování, nebo neúspěch

VARCHAR (255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Popis chyb

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

CELÉ ČÍSLO

Doba běhu úkolu v milisekundách

Tabulka COGIPF_RUNJOBSTEP
Tabulka COGIPF_RUNJOBSTEP obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_HOST_ IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva protokolu

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_
LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy protokolu

TIMESTAMP

Při provádění sestavy je toto čas, kdy bylo provádění sestavy
zahájeno. Po provedení sestavy je toto čas ukončení jejího
provádění.
Chcete-li zjistit, zda je provádění dokončeno, zkontrolujte
COGIPF_STATUS. Prázdná položka znamená nedokončené
provádění. Vyplněná položka znamená dokončené provádění.
Chcete-li vypočítat čas zahájení provádění sestavy, jejíž provádění
již je dokončeno, odečtěte COGIPF_RUNTIME od COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.

COGIPF_ TIMEZONE_
OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v rámci spuštění úkolu
(prázdná, není-li žádná)

VARCHAR (255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Alfanumerická identifikace dílčího požadavku komponenty

VARCHAR (255)
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_THREADID

Alfanumerická identifikace vlákna, kde je požadavek spuštěn

VARCHAR (255)

COGIPF_ COMPONENTID Název komponenty, která generuje indikaci

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER Číslo významného sestavení pro komponentu, která generuje
indikaci

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objekt, nad kterým je operace spouštěna

VARCHAR (255)

COGIPF_ JOBSTEPPATH

Cesta ke kroku úkolu

VARCHAR (512)

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný, úspěch, varování, nebo neúspěch

VARCHAR (255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Popis chyb

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

CELÉ ČÍSLO

Doba běhu kroku úkolu v milisekundách

Tabulka COGIPF_RUNREPORT
Tabulka COGIPF_RUNREPORT obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva protokolu

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_
LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy protokolu

TIMESTAMP

Při provádění sestavy je toto čas, kdy bylo provádění sestavy
zahájeno. Po provedení sestavy je toto čas ukončení jejího
provádění.
Chcete-li zjistit, zda je provádění dokončeno, zkontrolujte
COGIPF_STATUS. Prázdná položka znamená nedokončené
provádění. Vyplněná položka znamená dokončené provádění.
Chcete-li vypočítat čas zahájení provádění sestavy, jejíž provádění
již je dokončeno, odečtěte COGIPF_RUNTIME od COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_TIMEZONE_
OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v rámci spuštění úkolu
(prázdná, není-li žádná)

VARCHAR (255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Alfanumerická identifikace dílčího požadavku komponenty

VARCHAR (255)

COGIPF_THREADID

VARCHAR (255)

Alfanumerická identifikace vlákna, kde je požadavek spuštěn

COGIPF_ COMPONENTID Název komponenty, která generuje indikaci

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER Číslo významného sestavení pro komponentu, která generuje
indikaci

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objekt, nad kterým je operace spouštěna

VARCHAR (255)

Možné hodnoty:
●

Sestava ReportService je aktivní sestava

●

PromptForward ReportService je sestava generovaná na výzvu

●

PromptBackward ReportService je sestava generovaná poté,
co uživatel přejde na předchozí stránku s výzvou

●

Sestava BatchReportService je sestava spouštěná dávkově
nebo podle plánu
Poznámka: Hodnota tohoto sloupce je vyjádřena ve dvou
částech: z typu objektu spuštění a ze které služby je sestava
spuštěna, např. "Sestava ReportService" a "Dotaz Batch
ReportService".

COGIPF_ REPORTPATH

Cesta k sestavě

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný, úspěch, varování, nebo neúspěch

VARCHAR (255)

Příručka administrace a zabezpečení 931

Příloha G: Datové schéma zpráv protokolu

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ ERRORDETAILS Popis chyb

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

CELÉ ČÍSLO

Doba běhu sestavy v milisekundách

COGIPF_ REPORTNAME Název spuštěné sestavy

VARCHAR (512)

COGIPF_PACKAGE

Balík, ke kterému je sestava přidružena

VARCHAR
(1024)

COGIPF_MODEL

Model, ke kterému je sestava přidružena

VARCHAR (512)

Tabulka COGIPF_THRESHOLD_VIOLATIONS
Tabulka COGIPF_THRESHOLD_VIOLATIONS obsahuje následující sloupce. Další informace
viz "Metriky výkonu systému" (str. 121).

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva
protokolu

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy
protokolu

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_COMPONENTID

Alfanumerická identifikace komponenty

VARCHAR
(64)

COGIPF_BUILDNUMBER

Alfanumerická identifikace sestavení

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň protokolování. Musí mít vždy hodnotu CELÉ ČÍSLO
1, aby byly k dispozici informace o porušení
prahových hodnot.

COGIPF_ OPERATION

Prahová hodnota metriky byla překročena

932 IBM Cognos Administration

VARCHAR
(128)

Příloha G: Datové schéma zpráv protokolu

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_TARGET_TYPE

Typ cíle

VARCHAR
(255)

COGIPF_ TARGETNAME

Název cíle

VARCHAR
(512)

COGIPF_ TARGET_PATH

Cílová cesta dispečera, který obsahuje modul
pro správu prahových hodnot

VARCHAR
(1024)

COGIPF_RESOURCE_TYPE

Typ prostředku, který překračuje prahovou
hodnotu

VARCHAR
(128)

COGIPF_ RESOURCE_PATH

Cesta k prostředku, který překročil prahovou
hodnotu

VARCHAR
(512)

COGIPF_METRIC_NAME

Název metriky

VARCHAR
(255)

COGIPF_ METRIC_VALUE

Hodnota metriky

VARCHAR
(128)

COGIPF_METRIC_ HEALTH

Stav metriky: dobrý, průměrný nebo špatný

VARCHAR
(128)

COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD

Nastavení dolní prahové hodnoty pro průměrné VARCHAR
skóre metriky.
(128)
Jestliže je COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_
XCL rovno 1, je skóre metriky průměrné, pokud
je metrika nižší než tato nastavená prahová
hodnota. Skóre metriky je dobré, je-li metrika
větší nebo rovna této hodnotě.
Jestliže je COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_
XCL rovno 0 (nule), je skóre metriky průměrné,
pokud je metrika nižší nebo rovna této hodnotě.
Skóre metriky je dobré, je-li metrika větší než
tato hodnota.
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_EXCL

Tento příznak určuje, zda je při vyhodnocení DECIMAL
skóre metriky brána v úvahu i prahová hodnota (1,0)
nastavená v COGIPF_LOWER_AVG_
THRSHLD.
Je-li hodnota 0, do určování skóre metriky je
zahrnuta nastavená prahová hodnota. Je-li
hodnota 1, nastavená prahová hodnota do
určování skóre metriky zahrnuta není.

COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD

Nastavení dolní prahové hodnoty pro špatné
skóre metriky.

VARCHAR
(128)

Jestliže je COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_
XCL rovno 1, je skóre metriky špatné, pokud
je metrika nižší než tato nastavená prahová
hodnota.
Jestliže je COGIPF_LOWER_POOR_
THRSHLD_XCL rovno 0 (nule), je skóre
metriky špatné, pokud je metrika nižší nebo
rovna této hodnotě.
COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_EXCL

Tento příznak určuje, zda je při vyhodnocení DECIMAL
skóre metriky brána v úvahu i prahová hodnota (1,0)
nastavená v COGIPF_LOWER_POOR_
THRSHLD.
Je-li hodnota 0, do určování skóre metriky je
zahrnuta nastavená prahová hodnota. Je-li
hodnota 1, nastavená prahová hodnota do
určování skóre metriky zahrnuta není.

COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD

Nastavení horní prahové hodnoty pro průměrné VARCHAR
skóre metriky.
(128)
Jestliže je COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_
XCL rovno 1, je skóre metriky špatné, pokud
je metrika nižší než tato nastavená prahová
hodnota.
Jestliže je COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_
XCL rovno 0 (nule), je skóre metriky průměrné,
pokud je metrika větší nebo rovna této hodnotě.
Skóre metriky je dobré, je-li metrika menší nebo
rovna této hodnotě.
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_EXCL

Tento příznak určuje, zda je při vyhodnocení DECIMAL
skóre metriky brána v úvahu i prahová hodnota (1,0)
nastavená v COGIPF_UPPER_AVG_
THRSHLD.
Je-li hodnota 0, do určování skóre metriky je
zahrnuta nastavená prahová hodnota. Je-li
hodnota 1, nastavená prahová hodnota do
určování skóre metriky zahrnuta není.

COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD

Nastavení horní prahové hodnoty pro špatné
skóre metriky.

VARCHAR
(128)

Jestliže je COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_
XCL rovno 1, je skóre metriky špatné, pokud
je metrika nižší než tato nastavená prahová
hodnota.
Jestliže je COGIPF_UPPER_POOR_
THRSHLD_XCL rovno 0 (nule), je skóre
metriky špatné, pokud je metrika větší nebo
rovna této hodnotě.
COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_EXCL

Tento příznak určuje, zda je při vyhodnocení DECIMAL
skóre metriky brána v úvahu i prahová hodnota (1,0)
nastavená v COGIPF_UPPER_POOR_
THRSHLD.
Je-li hodnota 0, do určování skóre metriky je
zahrnuta nastavená prahová hodnota. Je-li
hodnota 1, nastavená prahová hodnota do
určování skóre metriky zahrnuta není.

Tabulka COGIPF_USERLOGON
Tabulka COGIPF_USERLOGON obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována
zpráva protokolu

VARCHAR (128)

COGIPF_ HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním
systémem

CELÉ ČÍSLO
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování
zprávy protokolu

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské
relace

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v
rámci spuštění úkolu (prázdná, není-li
žádná)

VARCHAR (255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Alfanumerická identifikace dílčího
požadavku komponenty

VARCHAR (255)

COGIPF_THREADID

Alfanumerická identifikace vlákna, kde VARCHAR (255)
je požadavek spuštěn

COGIPF_ COMPONENTID

Název komponenty, která generuje
indikaci

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

Číslo významného sestavení pro
komponentu, která generuje indikaci

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný, úspěch, varování, VARCHAR (255)
nebo neúspěch

COGIPF_ ERRORDETAILS

Popis chyb

VARCHAR (2000)

COGIPF_ LOGON_OPERATION

Přihlášení, odhlášení nebo přihlášení
vypršelo

VARCHAR (255)

COGIPF_USERNAME

Zobrazované jméno uživatele

VARCHAR2 (255)

COGIPF_USERID

Uživatelské jméno uživatele

VARCHAR (255)

COGIPF_ NAMESPACE

Zobrazovaný název prostoru jmen

VARCHAR (255)

COGIPF_REMOTE_IPADDR

Adresa IP uživatele

VARCHAR (128)
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Tabulka COGIPF_VIEWREPORT
Tabulka COGIPF_VIEWREPORT obsahuje následující sloupce.

Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_ HOST_IPADDR

IP adresa hostitele, kde je generována zpráva protokolu

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Číslo portu hostitele

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_PROC_ID

ID procesu přidělené operačním systémem

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Místní datum a čas při vygenerování zprávy protokolu

TIMESTAMP

Při provádění sestavy je toto čas, kdy bylo provádění sestavy
zahájeno. Po provedení sestavy je toto čas ukončení jejího
provádění.
Chcete-li zjistit, zda je provádění dokončeno, zkontrolujte
COGIPF_STATUS. Prázdná položka znamená nedokončené
provádění. Vyplněná položka znamená dokončené provádění.
Chcete-li vypočítat čas zahájení provádění sestavy, jejíž
provádění již je dokončeno, odečtěte COGIPF_RUNTIME
od COGIPF_LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET Časové pásmo, odchylka od GMT

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_SESSIONID

Alfanumerická identifikace uživatelské relace

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Alfanumerická identifikace požadavku

VARCHAR2
(255) NE NULL

COGIPF_STEPID

Alfanumerická identifikace kroku v rámci spuštění úkolu
(prázdná, není-li žádná)

VARCHAR
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Alfanumerická identifikace dílčího požadavku komponenty VARCHAR
(255)

COGIPF_THREADID

Alfanumerická identifikace vlákna, kde je požadavek spuštěn VARCHAR
(255)

COGIPF_ COMPONENTID

Název komponenty, která generuje indikaci

COGIPF_BUILDNUMBER

Číslo významného sestavení pro komponentu, která generuje CELÉ ČÍSLO
indikaci

VARCHAR (64)
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Název sloupce

Popis

Datový typ

COGIPF_LOG_LEVEL

Úroveň indikace

CELÉ ČÍSLO

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objekt, nad kterým je operace spouštěna

VARCHAR
(255)

COGIPF_ REPORTPATH

Cesta k sestavě

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

Stav operace: prázdný, úspěch, varování, nebo neúspěch

VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS

Popis chyb

VARCHAR
(2000)

COGIPF_ REPORTNAME

Název zobrazené sestavy

VARCHAR
(512)

COGIPF_PACKAGE

Balík, ke kterému je sestava přidružena

VARCHAR
(1024)

COGIPF_ REPORTFORMAT

Formát sestavy (str. 433)

VARCHAR
(255)

COGIPF_MODEL

Model, ke kterému je sestava přidružena

VARCHAR
(512)
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Odkazy URL poskytují rychlý a efektivní způsob, jak spustit komponenty IBM Cognos BI a otevřít
zadaný obsah, jako jsou sestavy, metriky, složky nebo stránky.
Odkazy URL můžete používat
●

ke spuštění komponent IBM Cognos BI

●

k přístupu ke stránce IBM Cognos Connection

Můžete použít ukázkový program sestavy URL dodávaný v rámci IBM Cognos Software Development
Kit (SDK) a zobrazit příklady, které ukazují, jak provádět základní úlohy klepnutím na integrované
odkazy na aktivní stránce serveru. Informace o ukázkách nainstalovaných se sadou Software
Development Kit (SDK) viz příručka Software Development Kit Developer Guide. Nicméně pro
složité úlohy, jako je plánování, doporučujeme používat sadu SDK k vytvoření vlastní aplikace.
V závislosti na komponentě IBM Cognos BI lze použít různé deklarace k identifikaci požadovaných
akcí.
Poznámka: Tyto deklarace nejsou stejné jako metody sady SDK zpřístupněné rozhraním BI Bus
API.
Další informace o použití odkazů URL viz Příručka administrace a zabezpečení IBM Cognos BI.

Program CGI a alternativní brány
Všechny příkazy URL začínají deklarací koncového bodu pro dotaz: cognos.cgi nebo alternativní
brána. Pro IBM Cognos BI vypadá úplná syntaxe takto:
http://webservername:portnumber/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

Pokud IBM Cognos BI zkonfigurujete tak, aby se místo standardního programu CGI používala
brána, zadejte odkaz URL, který odpovídá vaší bráně. Další informace o konfiguraci bran viz
příručka Installation and Configuration Guide.
Podporované brány jsou uvedeny v následující tabulce:

Brána

URL

ISAPI

http://název_webového_serveru/ibmcognos/isapi

Apache Connector http://název_webového_serveru/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.dll
(Windows)
Apache Connector http://název_webového_serveru/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.so
(Solaris a AIX)
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Brána

URL

Apache Connector http://název_webového_serveru/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.sl
(HPUX)
Brána servletu

http://název_serveru:9300/ServletGateway/servlet/Gateway

CGI

http://název_webového_serveru/ibmcognos

Metody URL
Existují dvě metody pro spuštění většiny komponent IBM Cognos: parametrizovaný odkaz URL a
cognosLaunch. Obě metody provádějí stejnou funkci a používají stejné parametry. Obě metody lze
použít k provedení mnoha úloh uživatelského rozhraní.

Metoda parametrizovaného odkazu URL
Metoda parametrizovaného odkazu URL provádí nebo spouští specifické komponenty pomocí
parametrů zadaných v pruhu adresy webového prohlížeče. Parametr launch.xts nebo cc.xts
pomocí obou metod get a post spustí specifikovanou komponentu IBM Cognos BI.
Tato metoda vyžaduje, aby parametry používaly následující formát:
&ArgumentName=ArgumentValue

Parametr ArgumentName určuje typ a parametr ArgumentValue určuje hodnotu volaných argumentů.
Všechny názvy a hodnoty musí být znakové řetězce.
Tuto metodu lze začít používat snáze než metodu cognosLaunch, protože nevyžaduje přípravu
předem. Delší položky kódované v URL jsou nicméně omezeny limitem znaků prohlížeče.
Tyto příkazy můžete používat k procházení obsahu v IBM Cognos Connection nebo k zobrazení
stránek v IBM Cognos Viewer.

Povinné parametry parametrizovaných odkazů URL
Pokud používáte metodu parametrizovaného odkazu URL ke spuštění komponenty, musíte používat
následující parametry s touto syntaxí:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts

následováno specifickými parametry komponenty, které chcete použít.
Chcete-li IBM Cognos Viewer spustit metodou parametrizovaného odkazu URL, použijte následující
parametry s touto syntaxí:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer

Pokud chcete aplikaci IBM Cognos Connection spustit metodou parametrizovaného odkazu URL,
použijte následující odkaz URL:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts

Povinné stavební bloky pro příkazy parametrizovaných příkazů URL jsou:
●

gateway
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Toto je povinná hodnota argumentu, která specifikuje bránu IBM Cognos BI. Název brány v
tomto příkladu je http://server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace viz "Ověření URL" (str. 942)
●

b_action=xts.run

Identifikuje akci. Chcete-li určit IBM Cognos Viewer, použijte b_action=cognosViewer. Další
informace naleznete v části "Spuštění IBM Cognos Viewer" (str. 952).
●

m=portal/launch.xts&ui.tool=tool_name

Identifikuje rozhraní komponent IBM Cognos BI, které zobrazuje výsledek. Chcete-li spustit
IBM Cognos Connection, použijte m=portal/cc.xts
●

ui.action

Určuje akci, která se má provést. Přijatelné hodnoty pro komponenty Studio jsou new a edit.
Výchozí hodnota je new. Přijatelné hodnoty pro IBM Cognos Viewer jsou run a view. Výchozí
hodnota je view.

Metoda cognosLaunch
Metoda cognosLaunch používá funkci JavaScript, která provádí úlohy a spouští komponenty.
Chcete-li na webové stránce použít spouštěcí obslužný program, musíte nejprve zahrnout následující
příkaz do souboru HTML, ze kterého spouštíte konkrétní komponentu:
<script language="JavaScript" src="CognosGateway/cognoslaunch.js"> </script>
CognosGateway je hlavní bránou IBM Cognos BI definovanou v aplikaci IBM Cognos Configuration.

Tento příkaz umožňuje stránce otevřít specifikovanou sestavu ve vybrané komponentě IBM Cognos
pomocí parametrů cognosLaunch jazyka JavaScript.
Tato metoda vyžaduje, aby parametry používaly následující formát:
"Argument Name","Argument Value"

Parametr Argument Name určuje typ a parametr Argument Value určuje hodnotu volaných
argumentů. Všechny názvy a hodnoty musí být znakové řetězce.
Metoda cognosLaunch používá jednodušší konstrukci než metoda parametrizovaného odkazu URL,
ale vyžaduje aktivovanou počáteční stránku.

Povinné parametry cognosLaunch
Pokud používáte metodu cognosLaunch ke spuštění komponenty, použijte následující parametry s
touto syntaxí:
cognosLaunch("ui.gateway"," gateway ","ui.tool"," component")

●

"ui.gateway"

Toto je povinná hodnota argumentu, která specifikuje bránu IBM Cognos BI.
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace viz "Ověření URL" (str. 942)
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●

"ui.tool"

Toto je povinná hodnota argumentu, která specifikuje komponentu IBM Cognos BI.
●

ui.action

Určuje akci, která se má provést. Přijatelné hodnoty pro komponenty Studio jsou new a edit.
Výchozí hodnota je new. Přijatelné hodnoty pro IBM Cognos Viewer jsou run a view. Výchozí
hodnota je view.
Parametr nelze použít s aplikací Metric Studio.

Běžné volitelné parametry
Kromě povinných parametrů vyžadovaných každou komponentou IBM Cognos BI můžete používat
následující volitelné parametry, pokud není určeno jinak:
●

ui.object

Určuje cestu cílového objektu. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content
Manager nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID
stránek" (str. 958).
Tento parametr je povinný pro Event Studio, Analysis Studio a Metric Studio.
●

ui.folder

Určuje cílovou složku. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content Manager
nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID stránek" (str. 958).
Tento parametr nelze použít s aplikací Analysis Studio.
●

ui.backURL

Určuje identifikátor URI, které se má otevřít po zavření vybrané komponenty.
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace viz "Ověření URL" (str. 942)

Ověření URL
Ověření IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na odkazech URL pomocí následujících
pravidel.
●

Plně kvalifikované nebo absolutní odkazy URL:
protocol://host[:port]/path[?query]

Kde protokol je 'http' nebo 'https' a hostitel je ověřen v platném seznamu domén, který určil
administrátor v IBM Cognos Configuration. Další informace viz příručka Installation and
Configuration Guide.
●

Odkazy URL relativní k instalačnímu webovému kořenu IBM Cognos BI:
/<install root>/.*

Kde <install root> je cesta souboru brány, která pochází z identifikátoru URI brány z
nástroje Cognos Configuration. Např. /ibmcognos/ps/portal/images/.
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●

Jeden z následujících specificky povolených odkazů URL:
●

about:blank (nerozlišuje velká a malá písmena)

●

JavaScript:window.close() (nerozlišuje velká a malá písmena, se zadním středníkem

nebo bez něj)
●

JavaScript:parent.close() (nerozlišuje velká a malá písmena, se zadním středníkem

nebo bez něj)
●

JavaScript:history.back() (nerozlišuje velká a malá písmena, se zadním středníkem

nebo bez něj)
●

parent.cancelErrorPage() (nerozlišuje velká a malá písmena, se zadním středníkem

nebo bez něj)
●

doCancel() (nerozlišuje velká a malá písmena, se zadním středníkem nebo bez něj)

Rozšířené nastavení konfigurace, RSVP.RENDER.VALIDATEURL, navíc umožňuje určit, zda se
tato pravidla mají použít na hodnoty specifikované hodnotami URL obsaženými ve specifikaci
sestavy. Obslužný program CAF musí být aktivován, aby se nastavení RSVP.RENDER.
VALIDATEURL projevilo.

Spuštění komponent IBM Cognos BI
Odkaz URL lze použít ke spuštění komponenty IBM Cognos BI a otevření specifického obsahu.
Můžete například rychle otevřít sestavu v aplikaci Query Studio nebo metriku v aplikaci Metric
Studio, aniž byste použili aplikaci IBM Cognos Connection.
Komponenty lze spustit z libovolné aktivované webové stránky.
Pomocí URL lze spustit následující komponenty IBM Cognos BI:
●

Report Studio (str. 944)

●

Query Studio (str. 947)

●

Analysis Studio (str. 949)

●

Metric Studio (str. 950)

●

Event Studio (str. 950)

●

IBM Cognos Viewer (str. 952)

Parametry spuštění
Před použitím metody parametrizovaných odkazů URL nebo metody cognosLaunch musíte nejprve
najít objekt, ke kterému chcete přistupovat. Umístění objektu, jako je uložená sestava, lze nejsnáze
identifikovat spuštěním aplikace IBM Cognos Connection a zkopírováním vyhledávací cesty "Použití
ID stránky místo vyhledávací cesty objektu" (str. 958) objektu do požadovaného příkazu URL. Je
potřeba zkopírovat celou cestu, jak je uvedeno ve vlastnostech sestavy, včetně relevantního názvu
balíku a názvů sestavy.
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Například použití následujícího parametrizovaného odkazu URL spustí aplikaci IBM Cognos Viewer
a spustí sestavu s názvem 2005 Sales Summary:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.
object=/content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report
[@name='Employee Satisfaction 2006']

Následující skript provádí stejnou funkci metodou cognosLaunch na aktivované webové stránce:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO
Data Warehouse (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/
report[@name=\'Employee Satisfaction 2006\']'

Následující témata popisují jednotlivé parametry použité v tomto příkladu a příklady některých
dalších běžně používaných parametrů.

Spuštění aplikace Report Studio
Odkaz URL lze použít k otevření a spuštění konkrétní sestavy v aplikaci Report Studio.
Ke spuštění aplikace Report Studio metodou parametrizovaného odkazu URL použijte následující
parametry:
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.
xts&ui.tool=ReportStudio&ui.gateway=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.
cgi?&ui.option=/content

V případě spuštění aplikace Report Studio metodou parametrizovaného odkazu URL určete bránu
gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) i parametr ui.gateway.
Seznam povinných parametrů spuštění parametrizovaným odkazem URL viz "Povinné parametry
parametrizovaných odkazů URL" (str. 940).
Ke spuštění aplikace Report Studio metodou cognosLaunch použijte následující parametry:
cognosLaunch("ui.gateway","http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?","ui.
tool","ReportStudio","ui.option","/content")

Seznam povinných parametrů cognosLaunch viz "Povinné parametry cognosLaunch" (str. 941).
Kromě požadovaných povinných parametrů můžete dále použít následující volitelné parametry:
●

ui.object

Určuje cestu cílového objektu. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content
Manager nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID
stránek" (str. 958).
●

ui.folder

Určuje cílovou složku. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content Manager
nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID stránek" (str. 958).
●

ui.backURL

Určuje identifikátor URI, které se má otevřít po zavření vybrané komponenty.
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace viz "Ověření URL" (str. 942)
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Příklady parametrizovaných odkazů URL
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při spuštění aplikace Report Studio
metodou parametrizovaného odkazu URL.
●

Spuštění aplikace Report Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content&ui.action=new

●

Spuštění aplikace Report Studio pro specifický balík
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse
(query)']&ui.action=new

●

Úprava sestavy v aplikaci Report Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse
(query)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='Health
Insurance']&ui.action=edit

Příklady cognosLaunch
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při spuštění aplikace Report Studio
metodou CognosLaunch.
●

Spuštění aplikace Report Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio')

●

Spuštění aplikace Report Studio pro specifický balík
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (query)\']')

●

Úprava sestavy v aplikaci Report Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.action','edit','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package
[@name=\'GO Data Warehouse (query)\']/folder[@name=\'Report Studio Report
Samples\']/report[@name=\'Health Insurance\']')

Spuštění aplikace Business Insight Advanced
K otevření a spuštění konkrétní sestavy v aplikaci Business Insight Advanced lze použít odkaz URL.
Ke spuštění aplikace Business Insight Advanced metodou parametrizovaného odkazu URL použijte
následující parametry:
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.
xts&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.gateway=http://localhost/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?&ui.option=/content
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V případě spuštění aplikace Business Insight Advanced metodou parametrizovaného odkazu URL
určete gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) i parametr ui.gateway.
Seznam povinných parametrů spuštění parametrizovaným odkazem URL viz "Povinné parametry
parametrizovaných odkazů URL" (str. 940).
Ke spuštění aplikace Report Studio metodou cognosLaunch použijte následující parametry:
cognosLaunch("ui.gateway","http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?","ui.
tool","ReportStudio","ui.option","/content","ui.profile","BUA_standalone")

Seznam povinných parametrů cognosLaunch viz "Povinné parametry cognosLaunch" (str. 941).
Kromě požadovaných povinných parametrů můžete dále použít následující volitelné parametry:
●

ui.object

Určuje cestu cílového objektu. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content
Manager nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID
stránek" (str. 958).
●

ui.folder

Určuje cílovou složku. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content Manager
nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID stránek" (str. 958).
●

ui.backURL

Určuje identifikátor URI, které se má otevřít po zavření vybrané komponenty.
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace viz "Ověření URL" (str. 942)

Příklady parametrizovaných odkazů URL
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při spuštění aplikace Report Studio
metodou parametrizovaného odkazu URL.
●

Spuštění aplikace Business Insight Advanced
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content&ui.action=new

●

Spuštění aplikace Business Insight Advanced na určitém balíku
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']&ui.action=new

●

Úpravy sestavy v aplikaci Business Insight Advanced
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']/folder[@name='Business Insight Advanced']/report
[@name='Promotion Success']&ui.action=edit
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Příklady cognosLaunch
Tato část uvádí příklady pro provedení konkrétních funkcí při spuštění aplikace Business Insight
Advanced metodou CognosLaunch.
●

Spuštění aplikace Business Insight Advanced
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_standalone')

●

Spuštění aplikace Business Insight Advanced na určitém balíku
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_
standalone','ui.action','new','ui.object','/content/folder[@name=\'Samples\
']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO Data Warehouse (analysis)\']')

●

Úpravy sestavy v aplikaci Business Insight Advanced
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_
standalone','ui.action','edit','ui.object','/content/folder[@name=\'Samples\
']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO Data Warehouse (analysis)\']/
folder[@name=\'Business Insight Advanced\']/report[@name=\'Promotion
Success\']')

Spuštění aplikace Query Studio
Odkaz URL lze použít k rychlému otevření konkrétní sestavy v aplikaci Query Studio.
Ke spuštění aplikace Query Studio metodou parametrizovaného odkazu URL použijte následující
povinné parametry:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content&ui.action=new

Ke spuštění aplikace Query Studio metodou cognosLaunch použijte následující povinné parametry:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','new')

Parametr ui.action je pro obě metody povinný.
Následující parametry jsou pro aplikaci Query Studio volitelné:
●

cv.header

Určuje, zda se má zobrazit záhlaví. Přijatelné hodnoty jsou true a false.
●

ui.spec

Určuje dokument XML, který obsahuje specifikaci sestavy IBM Cognos BI. Informace ke
specifikacím sestav IBM Cognos BI najdete v tématu ke specifikacím sestav v příručce IBM
Cognos Software Development Kit Developer Guide.
●

run.outputLocale

Určuje výstupní jazyk. Přijatelné hodnoty jsou vyjádřeny jako pár jazyk-region oddělený
pomlčkou, v souladu s normou RFC3066. Výchozí hodnota je en-us.
●

run.prompt
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Určuje, zda služba sestavy vydá výzvy, abyste mohli zadat hodnoty možnosti sestavy. Přijatelné
hodnoty jsou true a false. Výchozí hodnota je true.
●

ui.object

Určuje cestu cílového objektu. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content
Manager nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID
stránek" (str. 958).
●

ui.folder

Určuje cílovou složku. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content Manager
nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID stránek" (str. 958).
●

ui.backURL

Určuje identifikátor URI, které se má otevřít po zavření vybrané komponenty.
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace viz "Ověření URL" (str. 942)
Následující hodnoty použijte pouze pro účely ladění:
●

run.outputFormat

Určuje výstupní formát. Přijatelné hodnoty jsou CSV, HTML, PDF, singleXLS, XHTML, XLWA a
XML.

●

asynch.primaryWaitThreshold

Určuje maximální hodnotu času v sekundách, který může server použít pro zpracování požadavku
před odesláním odezvy klientovi. Přijatelné hodnoty jsou kterékoliv celé číslo. Má-li klient čekat
nekonečně dlouhou dobu, použijte hodnotu 0. Výchozí hodnota je 7.
●

asynch.secondaryWaitThreshold

Určuje maximální hodnotu času v sekundách, který může server použít pro zpracování požadavku
před odesláním odezvy klientovi. Přijatelné hodnoty jsou kterékoliv celé číslo. Má-li klient čekat
nekonečně dlouhou dobu, použijte hodnotu 0. Výchozí hodnota je 30.
Seznam všech společných volitelných parametrů spuštění pro obě metody viz "Běžné volitelné
parametry" (str. 942).

Příklady parametrizovaných odkazů URL
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při spuštění aplikace Query Studio
metodou parametrizovaného odkazu URL.
●

Spuštění aplikace Query Studio pro specifický balík
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse (analysis)']&ui.action=new

●

Spuštění aplikace Query Studio pro specifickou sestavu
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse (analysis)']/folder
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[@name='Query Studio Report Samples']/query[@name='Return Quantity by Product
Line']&ui.action=edit

Příklady cognosLaunch
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při spuštění aplikace Query Studio
metodou CognosLaunch.
●

Spuštění aplikace Query Studio pro specifický balík
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (analysis)\']')

●

Spuštění aplikace Query Studio pro specifickou sestavu
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','edit','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (analysis)\']/folder[@name=\'Query Studio Report Samples\
']/query[@name=\'Return Quantity by Product Line\']')

Spuštění aplikace Analysis Studio
Odkaz URL lze použít k rychlému otevření a spuštění konkrétní sestavy v aplikaci Analysis Studio.
Ke spuštění aplikace Analysis Studio metodou parametrizovaného odkazu URL použijte následující
parametry:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.action=new

V případě spuštění aplikace Analysis Studio metodou parametrizovaného odkazu URL určete bránu
gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) i parametr ui.gateway.
Ke spuštění aplikace Analysis Studio metodou cognosLaunch použijte následující parametry:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','new')

Parametr ui.object je pro obě metody povinný. Pokud však chybí, budete vyzváni k výběru balíku.
Kromě požadovaných povinných parametrů můžete dále použít následující volitelný parametry:
●

ui.backURL

Určuje identifikátor URI, které se má otevřít po zavření vybrané komponenty.
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace naleznete v části "Ověření URL" (str. 942)

Příklady parametrizovaných odkazů URL
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při spuštění aplikace Analysis Studio
metodou parametrizovaného odkazu URL.
●

Spuštění aplikace Analysis Studio pro specifický balík
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.object=/content/folder
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[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales and Marketing
(cube)']/folder[@name='Analysis Studio Report Samples']&ui.action=new

●

Zobrazení sestavy analýzy v aplikaci Analysis Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.tool=AnalysisStudio&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales
and Marketing (cube)']/folder[@name='Analysis Studio Report Samples']/analysis
[@name='Custom Rank Sample']&ui.action=edit

Příklady cognosLaunch
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při spuštění aplikace Analysis Studio
metodou CognosLaunch.
●

Spuštění aplikace Analysis Studio pro specifický balík
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','new','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Cubes\']/package
[@name=\'Sales and Marketing (cube)\']/folder[@name=\'Analysis Studio Report
Samples\']')

●

Zobrazení sestavy analýzy v aplikaci Analysis Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','edit','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Cubes\']/package
[@name=\'Sales and Marketing (cube)\']/folder[@name=\'Analysis Studio Report
Samples\']/analysis[@name=\'Custom Rank Sample\']')

Spuštění aplikace Metric Studio
Odkaz URL lze použít k rychlému otevření metriky v aplikaci Metric Studio.
Ke spuštění aplikace Metric Studio metodou parametrizovaného odkazu URL použijte následující
parametry:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=MetricStudio&ui.action=new

Ke spuštění aplikace Metric Studio metodou cognosLaunch použijte následující parametry:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','MetricStudio','ui.action','new')

Parametr ui.object je pro obě metody povinný. Pokud však chybí, budete vyzváni k výběru balíku.
Kromě požadovaných povinných parametrů můžete dále použít následující volitelné parametry:
●

ui.folder

Určuje cílovou složku. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content Manager
nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID stránek" (str. 958).
●

ui.backURL

Určuje identifikátor URI, které se má otevřít po zavření vybrané komponenty.
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace naleznete v části "Ověření URL" (str. 942)
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Příklady parametrizovaných odkazů URL
Tato část poskytuje příklad spuštění aplikace Metric Studio metodou parametrizovaného odkazu
URL.
●

Spuštění aplikace Metric Studio pro specifický balík
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=MetricStudio&ui.object=/content/package[@name='GO Metrics']&ui.action=new

Příklady cognosLaunch
Tato část poskytuje příklad spuštění aplikace Metric Studio metodou CognosLaunch.
●

Spuštění aplikace Metric Studio pro specifický balík
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','MetricStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/package[@name=\'GO Metrics\']')

Spuštění aplikace Event Studio
Odkaz URL lze použít k rychlému přístupu k agentovi v aplikaci Event Studio a k jeho úpravě.
Ke spuštění aplikace Event Studio metodou parametrizovaného odkazu URL použijte následující
parametry:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=EventStudio&ui.object=/content/package[@name='GO Sales (analysis)']&ui.
action=new

Ke spuštění aplikace Event Studio metodou cognosLaunch použijte následující parametry:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','new')

Parametry ui.action a ui.object jsou povinné. Pokud ui.object chybí, budete vyzváni k výběru
balíku.
Kromě požadovaných povinných parametrů můžete dále použít následující volitelné parametry:
●

ui.folder

Určuje cílovou složku. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content Manager
nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID stránek" (str. 958).
●

ui.backURL

Určuje identifikátor URI, které se má otevřít po zavření vybrané komponenty.
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace viz "Ověření URL" (str. 942)

Příklady parametrizovaných odkazů URL
Tato část poskytuje příklad spuštění aplikace Event Studio metodou parametrizovaného odkazu
URL.
●

Otevření agenta v aplikaci Event Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=EventStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
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[@name='Models']/package[@name='GO Sales (query)']/folder[@name='Event Studio
Samples']/agentDefinition[@name='ELM Escalation Agent']&ui.action=run

Příklady cognosLaunch
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při spuštění aplikace Event Studio
metodou CognosLaunch.
●

Spuštění aplikace Event Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/package[@name=\'GO Sales and Retailers\']')

●

Otevření agenta v aplikaci Event Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','edit','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (query)\']/folder[@name=\'Event Studio Samples\']/agentDefinition
[@name=\'ELM Escalation Agent\']')

Spuštění IBM Cognos Viewer
Odkaz URL lze použít k rychlému otevření určené sestavy v aplikaci IBM Cognos Viewer.
Ke spuštění aplikace IBM Cognos Viewer metodou parametrizovaného odkazu URL použijte
následující parametry:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales and Marketing
(cube)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='Actual vs.
Planned Revenue']&ui.action=run

Ke spuštění aplikace IBM Cognos Viewer metodou cognosLaunch použijte následující parametry:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer')

Úplný seznam parametrů aplikace IBM Cognos Viewer viz příloha "URL API Reference" v příručce
Software Development Kit Developer Guide.
Následující parametry jsou pro aplikaci IBM Cognos Viewer volitelné:
●

run.outputFormat

Určuje výstupní formát. Přijatelné hodnoty jsou CSV, HTML, PDF, singleXLS, XHTML, XLWA a
XML. Výchozí hodnota je HTML.

Poznámka: IBM Cognos Application Firewall (CAF) odmítá požadavky pro výstup ve formátu
XLS, které jsou založené na URL, a chrání tak IBM Cognos BI i vaše servery.
●

run.outputLocale

Určuje výstupní jazyk. Přijatelné hodnoty jsou vyjádřeny jako pár jazyk-region oddělený
pomlčkou, v souladu s normou RFC3066. Výchozí hodnota je en-us.
●

run.prompt

Určuje, zda služba sestavy vydá výzvy, abyste mohli zadat hodnoty možnosti sestavy. Přijatelné
hodnoty jsou true a false. Výchozí hodnota je true.
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●

run.xslURL

Určuje umístění seznamu stylů XSL, které lze použít pro sestavu, a vykreslit ji tak v požadovaném
formátu. Přijatelnou hodnotou je URI.
Při odkazování na soubor XSL zajistěte, aby zadaný soubor byl platný a existoval na aplikačním
serveru v adresáři templates/rsvp/xsl. Odkazování na neplatný seznamů stylů povede k ukončení
procesu.
●

run.outputEncapsulation

Určuje způsob zapouzdření výstupních dokumentů v odezvě. Přijatelné hodnoty jsou HTML, URL,
URLQueryString, none.

●

asynch.attachmentEncoding

Určuje způsob kódování příloh pro odezvu. Přijatelné hodnoty jsou base64, MIME,
MIMECompressed. Výchozí hodnota je base64.

●

asynch.primaryWaitThreshold

Určuje maximální hodnotu času v sekundách, který může server použít pro zpracování požadavku
před odesláním odezvy klientovi. Přijatelné hodnoty jsou kterékoliv celé číslo. Má-li klient čekat
nekonečně dlouhou dobu, použijte hodnotu 0. Výchozí hodnota je 7.
●

asynch.secondaryWaitThreshold

Určuje maximální hodnotu času v sekundách, který může server použít pro zpracování požadavku
před odesláním odezvy klientovi. Přijatelné hodnoty jsou kterékoliv celé číslo. Má-li klient čekat
nekonečně dlouhou dobu, použijte hodnotu 0. Výchozí hodnota je 30.
●

ui.object

Určuje cestu cílového objektu. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content
Manager nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID
stránek" (str. 958).
●

ui.folder

Určuje cílovou složku. Přijatelné hodnoty jsou vyhledávací cesta aplikace Content Manager
nebo uložené ID. Další informace viz "Používání vyhledávacích cest a ID stránek" (str. 958).
●

ui.backURL

Určuje identifikátor URI, které se má otevřít po zavření vybrané komponenty.
Ověření brány IBM Cognos Application Firewall je vynuceno na adresách URL osahujících
tento parametr. Další informace viz "Ověření URL" (str. 942)

Příklady parametrizovaných odkazů URL
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při zobrazení sestav metodou
parametrizovaného odkazu URL.
●

Zobrazení uložených sestav
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
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(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run

●

Spuštění živých sestav
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run

●

Zobrazení sestav v různých režimech výstupu
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run&run.outputFormat=PDF

Příklady cognosLaunch
Tato část poskytuje příklady pro provedení konkrétních funkcí při zobrazení sestav metodou
CognosLaunch.
●

Zobrazení uložených sestav
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','view','ui.
object','defaultOutput(/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\
'Models\']/package[@name=\'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report
Studio Report Samples\']/report[@name=\'2005 Sales Summary\'])')

●

Spuštění živých sestav
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/report
[@name=\'2005 Sales Summary\']')

●

Zobrazení sestav v různých režimech výstupu
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/report
[@name=\'2005 Sales Summary\']','run.outputFormat', 'PDF')

Spuštění komponent IBM Cognos BI v určeném okně prohlížeče
Tato funkce umožňuje spustit komponentu IBM Cognos BI v označeném okně prohlížeče.
Pokud tak chcete učinit, musíte použít následující parametry s touto syntaxí:
cognosLaunchInWindow(windowName, windowProperties, "ui.gateway","
gateway","ui.tool","component")

Parametry windowName a windowProperties reprezentují hodnoty specifické pro spuštění
komponenty IBM Cognos BI v označeném okně prohlížeče.
Řetězec windowName je názvem okna prohlížeče, rámce nebo rámce iframe, ve kterém se má spustit
určená komponenta. Pokud zadaný název neexistuje, zobrazí se nově vytvořené automaticky
otevírané okno prohlížeče s daným názvem. Chcete-li vytvořit nové automaticky otevírané okno,
použijte jako hodnotu "_blank".
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Řetězec windowProperties definuje vlastnosti použité pro nové automaticky otevírané okno. To
platí pouze pro nově vytvořená okna. Dostupné hodnoty závisejí na typu používaného webového
prohlížeče a odpovídají hodnotám podporovaným funkcí window.open() jazyka JavaScript. Některé
možnosti nemusejí fungovat ve všech prohlížečích.
Parametr windowProperties sestává ze seznamu, jehož položky jsou odděleny čárkou. Každá
položka sestává z možnosti a hodnoty oddělených rovnítkem (=). Například "fullscreen=yes ,
toolbar=yes". Mezi běžné příklady náleží:

●

channelmode

Určuje, zda se má okno zobrazit v režimu divadla a zobrazovat pásmo kanálů. Výchozí hodnota
je no. Přijatelné hodnoty jsou yes a no.
●

directories

Určuje, zda se mají přidat tlačítka adresářů. Výchozí hodnota je yes. Přijatelné hodnoty jsou
yes a no.

●

fullscreen

Určuje, zda se má prohlížeč zobrazit v celoobrazovkovém režimu. Tento režim skryje pruh
nadpisu a nabídky prohlížeče. Okno v celoobrazovkovém režimu musí být také v režimu kanálů.
Výchozí hodnota je no. Přijatelné hodnoty jsou yes a no.
●

height

Celé číslo určuje výšku okna v pixelech. Minimální hodnota je 100.
●

left

Celé číslo určuje levou pozici v pixelech, relativní k hornímu levému rohu obrazovky.
●

location

Určuje, zda se má zobrazit vstupní pole pro zadání odkazů URL přímo do prohlížeče. Výchozí
hodnota je yes. Přijatelné hodnoty jsou yes a no.
●

menubar

Určuje, zda se má zobrazit panel nabídky. Výchozí hodnota je yes. Přijatelné hodnoty jsou yes
a no.
●

resizable

Určuje, zda se mají v rozích okna zobrazit manipulátory na úpravu velikosti. Výchozí hodnota
je yes. Přijatelné hodnoty jsou yes a no.
●

scrollbars

Určuje, zda se mají zobrazit horizontální a vertikální posuvníky. Výchozí hodnota je yes.
Přijatelné hodnoty jsou yes a no.
●

status

Určuje, zda se má ve spodní části okna zobrazit stavový pruh. Výchozí hodnota je yes. Přijatelné
hodnoty jsou yes a no.
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●

titlebar

Určuje, zda se má pro okno zobrazit pruh nadpisu. Tento parametr je platný pouze tehdy,
pokud volající aplikací je aplikace HTML nebo důvěryhodné dialogové okno. Výchozí hodnota
je yes. Přijatelné hodnoty jsou yes a no.
●

toolbar

Určuje, zda se má zobrazit panel nástrojů prohlížeče. Výchozí hodnota je yes. Přijatelné hodnoty
jsou yes a no.
●

top

Toto celé číslo určuje horní pozici v pixelech. Hodnota je relativní k levému hornímu rohu
obrazovky.
●

width

Nastavuje výšku okna v pixelech. Minimální hodnota je 100.
ui.gateway, ui.tool jsou spolu s dalšími hodnotami parametrů popsány v "Parametry

spuštění" (str. 943).

Přístup ke stránce IBM Cognos Connection
Odkaz URL umožňuje rychle přistupovat k libovolné stránce IBM Cognos Connection. Pokud
například používáte podnikový portál, který není podporován Portálovými službami, a používáte
portlety IBM Cognos k naplnění rámců v tomto portálu, můžete integrovat libovolnou stránku IBM
Cognos Connection pomocí odkazu URL dané stránky. Stránka se zobrazí v cílovém rámci a použije
váš podnikový vzhled.
Před přístupem ke stránce IBM Cognos Connection pomocí odkazů URL musíte připravit stránku
pro samostatný přístup (str. 957).

Postup
●

V prohlížeči zadejte odkaz URL pomocí následujících parametrů:
http://[gateway]?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_page=path:[search
path]&style=[stylesheet]&ui=h1&m_pagemode=view]

Parametry pro spuštění stránky jsou následující:
●

gateway

Plná předpona, která identifikuje bránu IBM Cognos BI. Např. localhost/ibmcognos/
cgi-bin/cognos.cgi.

●

m=portal/cc.xts

Identifikuje rozhraní komponent.
●

m_page=path:[search path]

Identifikuje stránku IBM Cognos Connection. Další informace viz "Používání vyhledávacích
cest a ID stránek" (str. 958).
●

style=[stylesheet]
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Identifikuje soubor .css, který přepíše výchozí styl IBM Cognos BI.
Stránky IBM Cognos Connection standardně používají seznam stylů IBM Cognos BI.
Můžete použít vlastní podnikový styl, a udržet tak konzistentní vzhled své stránky. Chceteli tak učinit, upravte odkaz URL a nastavte parametr style=[stylesheet] na umístění
požadovaného souboru .css. Například style=http://myserver/mystyles.css.
●

ui=h1

Skryje některé prvky uživatelského rozhraní IBM Cognos BI.
Když se stránka IBM Cognos Connection zobrazí jako součást jiné webové stránky, některé
z jejích prvků uživatelského rozhraní, například horní záhlaví a panely nástrojů, se mohou
stát nadbytečnými. Tyto prvky můžete skrýt a nechat pouze požadovaný obsah stránky.
h1 v tomto příkladu skryje hlavní záhlaví IBM Cognos Connection. Další informace o
skrývání prvků uživatelského rozhraní najdete v kapitolách k uživatelskému přizpůsobení
v Příručce správy a zabezpečení.
●

m_pagemode=view

Skryje některé z prvků uživatelského rozhraní portletu a nastaví stránku pouze ke čtení.
Některé z prvků uživatelského rozhraní portletu, například rámce kolem portletů a pruhy
nadpisů, se mohou stát nadbytečnými, když se portlet zobrazí na jiné stránce. Tyto prvky
lze skrýt.

Příprava stránky pro samostatný přístup
Každou stránku musíte připravit v IBM Cognos Connection, aby ke stránce bylo možné přistupovat
pomocí URL. Musíte to udělat i tehdy, pokud máte v úmyslu používat pouze jeden portlet na
stránce.
Ujistěte se, že jsou splněny následující podmínky:
●

Stránka je uložena ve veřejné složce v IBM Cognos Connection.
K objektům ve veřejných složkách mohou přistupovat všichni uživatelé. Jednotliví uživatelé
mohou přistupovat k samostatné stránce z vlastního adresáře Moje složky, ale tato stránka je
přístupná pouze pro daného uživatele.

●

Mechanismus přihlášení k IBM Cognos BI je implementován vaší aplikací.
Vaše aplikace zodpovídá za ověření uživatelů. To není nezbytné v případě, pokud hostitelská
aplikace a IBM Cognos BI již mají vytvořeno jednotné přihlášení.
Další informace o nastavení jednotného přihlášení viz příručka Installation and Configuration
Guide.

●

Pro stránku jsou nastavena požadovaná přístupová oprávnění.
Oprávnění ke čtení jsou udělena všem uživatelům portálové stránky nebo aplikace, která integruje
stránku IBM Cognos Connection. Oprávnění k zápisu jsou udělena správci portálu a vlastníkovi
stránky. Stránka je tak určena pouze ke čtení a nedovoluje ostatním uživatelům upravovat
nastavení portletu uvnitř stránky.
Další informace o nastavení přístupových oprávnění viz Příručka správy a zabezpečení.
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Stránka je nyní připravena pro samostatný přístup (str. 956).

Používání vyhledávacích cest a ID stránek
Při vytváření odkazů URL musíte znát vyhledávací cesty objektů, ke kterým chcete přistupovat
pomocí odkazů URL.
Chcete-li přistupovat ke stránce IBM Cognos Connection, můžete použít její vyhledávací cesty nebo
ID. Vyhledávací cesty definují plně kvalifikované umístění položky v úložišti obsahu a nejsou
specifické pro instalaci. ID jsou specifické pro instalaci. Pro snadnost použití doporučujeme
přistupovat ke stránce pomocí vyhledávacích cest (str. 958).
V případě použití metody cognosLaunch zadáte vyhledávací cestu objektu za parametr "ui.object".
Pokud používáte metodu parametrizovaného odkazu URL, zadejte vyhledávací cestu pomocí
následujícího formátu parametru m_page, kde search path je vyhledávací cesta objektu stránky:
&m_page=path:[[search path]]

Například
m_page=path:/content/folder[@name='Public Pages']/pagelet[@name='EP portlet
Demo'

Tip: Chcete-li najít vyhledávací cestu a ID stránky v IBM Cognos Connection, přejděte na adresář,
který stránku obsahuje, a klikněte na tlačítko vlastností stránky. Na kartě Obecné klepněte na volbu
Zobrazit vyhledávací cestu, ID a odkaz URL.

Použití ID stránky místo vyhledávací cesty objektu
Místo vyhledávací stránky můžete určit také ID stránky objektu pomocí následujících parametrů
cognosLaunch:
"ui.object","storeID('storeID')

Pokud používáte metodu parametrizovaného odkazu URL(str. 940), můžete zadat ID stránky objektu
pomocí následujícího formátu parametru m_page, kde page ID je ID stránky objektu:
m_page=[page ID]

ID se zobrazuje jako neoddělená řada znaků. Například
i80E9B692820A4F91B8655D4E84F292AF

Chcete-li zjistit ID, postupujte podle pokynů v "Používání vyhledávacích cest a ID stránek" (str. 958).

Aspekty rozmístění
Odkazy na objekty rozmístění vycházejí z vyhledávacích cest, nikoli z ID. ID stránky objektu pro
konkrétní stránku IBM Cognos Connection zůstává v platnosti, dokud mechanismus nasazení
aplikace přenáší původní objekt na jiný server IBM Cognos BI. V cílovém prostředí je každé ID
jiné. V takovém případě musíte všechny odkazy na ID mapovat na nové hodnoty ID v systému.
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agent
Typ objektu, který lze vytvářet a upravovat v produktu Event Studio. Agent obsahuje událost, která
slouží jako podmínka, a přidružuje k ní úkoly, které mají být provedeny.

anonymní přístup
Typ přístupu, který umožňuje uživatelům a serverům přístup k určitému serveru bez předchozího
ověření.

archiv rozmístění
Soubor, který se používá při rozmístění. Archiv rozmístění obsahuje veškerá data z přenášeného
úložiště obsahu.

balík
Podmnožina modelu, která sama může být celým modelem a která má být zpřístupněna serveru
Cognos.

balík metrik
Reprezentace aplikace Metric Studio v Cognos Connection. Balík metrik obsahuje informace o
připojení, sestavy a úlohy správy metrik pro danou aplikaci.

brána
Rozšíření programu webového serveru, které zajišťuje přenos informací z webového serveru na jiný
server. Funkci brány často zastává program CGI, ale může se také jednat o jiné standardy, například
ISAPI nebo moduly Apache.

Content Manager
Služba, která načítá informace z úložiště obsahu nebo je do úložiště obsahu ukládá.

diferencovat
Vytvořit několik výsledných sestav jediným spuštěním jedné sestavy. Vytvoříme např. sestavu prodeje
pro každého zaměstnance a jednou ji spustíme. Pokud přitom diferencujeme regiony, můžeme
regionálním ředitelům poslat různé výsledky.

dotaz
Žádost o informace ze zdroje dat založená na konkrétních podmínkách: například žádost o seznam
všech zákazníků z tabulky zákazníků, jejichž zůstatek přesahuje 1 000 dolarů.

glyf
Skutečný tvar (bitový vzor, obrys) zobrazeného znaku. Příklad: A v kurzívě a latinkové A jsou dva
různé glyfy představující tentýž základní znak. Přesněji řečeno, každá dvojice obrazů lišících se
Licensed Materials – Property of IBM
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tvarem jsou různé glyfy. V tomto smyslu je glyf synonymem pro zobrazený znak, zjednodušeně
obraz (Standard Unicode - verze 1.0).

informace zpravodajství
Jediná položka ve formátu kompatibilním s technologií RSS (Really Simple Syndication). Může
obsahovat záhlaví, text a odkaz na další informace. Úlohu informace zpravodajství v agentovi lze
použít k vytváření informací zpravodajství zobrazovaných v portletu Cognos Connection.

klesat úrovněmi
Procházet informacemi ve vícedimenzionální reprezentaci dat postupně od obecné kategorie směrem
dolů v hierarchii informací. Příkladem je postup od roků přes čtvrtletí k měsícům.
V TM1 to znamená přistupovat k informacím počínaje obecnou kategorií a procházet hierarchií
informací. Např. v databázi to znamená přecházet z pole do souboru na záznam.

klíč diferencování
Dimenze nebo úroveň dotazu ve specifikaci sestavy, která slouží k vytvoření, resp. diferencování
sady výsledných sestav.

kontakt
Pojmenovaná e-mailová adresa, na kterou lze odesílat sestavy a e-maily agentů. Kontakty se zásadně
neověřují.

krok úkolu
Nejmenší součást úkolu, kterou lze spustit samostatně. Krokem úkolu může být například sestava
anebo jiný úkol.

metrika
Ukazatel sloužící k hodnocení výkonnosti v klíčových oblastech obchodu.

model
V Data Manager jde o systém sestávající z dat faktu a metadat, která reprezentují aspekty podnikání.

národní prostředí
Nastavení, které určuje jazyk a geografické umístění a stanoví konvence pro formátování, mimo
jiné řazení, převod malých písmen na velká a naopak, klasifikaci znaků, jazyk správ, formát data
a času a formát čísel.

národní prostředí obsahu
Kód, který nastavuje jazyk, případně regionální variantu jazyka pro prohlížeč a text sestav, a dále
regionální předvolby, například formát času, data, měny a finančních výrazů nebo časové pásmo.

národní prostředí produktu
Kód nebo nastavení určující, jaký jazyk či místní nastavení (nebo oboje) použít pro části rozhraní
produktu, jako jsou např. příkazy nabídky.
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ověření
Proces prověření identity uživatele nebo serveru.

pas
Informace založené na relaci, které jsou uloženy a zašifrovány v paměti Content Manager a které
se týkají ověřených uživatelů. Pas je vytvořen při prvním přístupu uživatele k produktu Cognos a
je uchován do konce relace, tj. buď do okamžiku odhlášení uživatele nebo do uplynutí určené doby
nečinnosti.

portlet
Znovu použitelná komponenta, která je součástí webové aplikace poskytující specifické informace
nebo služby pro prezentaci v kontextu portálu.

poskytovatel ověření
Mechanismus pro komunikaci s externím zdrojem ověření. Poskytovatelé ověření zprostředkovávají
funkce jako ověřování uživatelů, členství ve skupinách nebo vyhledávání v prostorech jmen.

pověření
Informace získané při ověřování, které popisují uživatele, členství ve skupinách a další atributy
identity důležité pro zabezpečení. Tyto informace slouží k poskytování služeb jako ověřování,
kontrola nebo delegování. Příklad: ID uživatele a heslo jsou pověření, která poskytují přístup k síti
a systémovým prostředkům.

pravidlo sledování
Uživatelem definovaná podmínka určující, zda bude sestava doručena uživateli. Když je pravidlo
spuštěno, je vyhodnocen výstup a pokud splňuje podmínku nebo pravidlo, je sestava doručena
prostřednictvím e-mailu nebo informace zpravodajství. Pravidla sledování omezují distribuci sestav
pouze na ty sestavy, které obsahují data důležitá pro konkrétního uživatele.

projekt
Ve Framework Manager sada modelů, balíků a souvisejících informací pro potřeby správy a sdílení
informací o modelech.
V Metric Studio úloha nebo sada úloh, za které odpovídá tým a které jsou monitorovány v záznamu
s vyhodnocením. Projekt sleduje data, prostředky a stav projektu.
V Metric Designer skupina extraktů. Každý extrakt obsahuje metadata, která jsou použita k naplnění
datového úložiště nebo při vytváření aplikací.

prostor jmen
Pro ověření a řízení přístupu jde o zkonfigurovanou instanci poskytovatele ověření, která povoluje
přístup k uživatelským a skupinovým informacím. Ve Framework Manager prostory jmen jedinečně
identifikují položky dotazu, předměty dotazu atd. Aby nedošlo k duplicitě názvů, různé databáze
se importují do oddělených prostorů jmen.
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Identifikátor URI v XML a XQuery, který poskytuje jedinečný název, jenž má být přiřazen k prvku,
atributu a definicím typů ve schématu XML nebo k názvům prvků, atributů, typů, funkcí a chyb
ve výrazech XQuery.

přístupové oprávnění
Oprávnění, které uděluje přístup k objektu nebo umožňuje jeho použití.

publikace
V Cognos BI zpřístupnění celku nebo části modelu Framework Manager nebo Transformer
PowerCube prostřednictvím balíku serveru Cognos tak, aby mohla být data používána k vytváření
sestav a dalšího obsahu.
V Cognos Planning zkopírování dat z Contributor nebo Analyst do úložiště obsahu, obvykle proto,
aby mohla být data použita při tvorbě sestav.

relace
Doba, po kterou je přihlášen ověřený uživatel.

rozmístění
Proces přesunu aplikace (např. sestavy nebo modelu) na jinou instanci. Sestavy jsou například často
vytvářeny v testovacím prostředí a později rozmístěny do provozního prostředí. Při nasazení je
aplikace schválena, přenesena a naimportována.

RSS (really simple syndication)
Formát souboru XML pro syndikovaný obsah webových stránek, který je založen na specifikaci
RSS 2.0. Formát souboru XML RSS používají internetoví uživatelé k odběru informací z webových
stránek, které poskytují informační kanály RSS.

RSS (rich site summary)
Formát vycházející z XML pro syndikovaný obsah webových stránek, který je založen na specifikaci
RSS 0.91. Formát souboru XML RSS používají internetoví uživatelé k odběru informací z webových
stránek, které poskytují informační kanály RSS.

sestava
Sada dat promyšleně rozložená s cílem sdělit obchodní informace.

seznam sledování
Seznam metrik, které se uživatel rozhodl podrobněji monitorovat. Pokud jsou v Metric Studio
aktivována oznámení, uživatel obdrží e-mailem oznámení o změnách těchto metrik. Uživatelé si
rovněž mohou zvolit zobrazení seznamů sledování v podobě portletu v rámci Cognos Connection.

schopnost
Skupina funkcí, kterou lze skrýt nebo zobrazit v případě, že je třeba zjednodušit uživatelské rozhraní.
Schopnosti lze aktivovat a deaktivovat změnou předvoleb nebo je lze řídit prostřednictvím rozhraní
pro správu.
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skupina
Kolekce uživatelů, kteří mohou mít stejná přístupová oprávnění k chráněným prostředkům.

specifikace sestavy
Proveditelná definice sestavy, včetně pravidel rozvržení a dotazu, kterou lze kombinovat s daty a
vytvořit tak výstup sestavy.

stoupat úrovněmi
Přejít od určité úrovně dat na méně podrobnou úroveň. Úrovně jsou nastaveny ve struktuře dat.

šablona
V autorské tvorbě sestav jde o opakovaně použitelné rozvržení či styl sestavy, které slouží k nastavení
prezentace dotazu nebo sestavy.
V Data Manager jde o komponentu, která slouží k definici atributů referenční struktury nebo
sloupců tabulky dimenzí včetně jejich sémantiky.

událost
Změna stavu, například dokončení nebo selhání operace, obchodního procesu nebo úkolu uživatele,
která může spustit následnou akci, například uložení dat o události do datového úložiště nebo
zahájení jiného obchodního procesu.
V aplikaci Cognos Real-time Monitoring a Cognos Now! jde o řádek či sérii řádků dat.

úkol
Skupina spustitelných objektů, jako jsou sestavy, agenti nebo další úkoly, které uživatel spouští a
plánuje v dávce.

úloha
Akce provedená agentem v případě, že stav události splňuje pravidla provedení úlohy. Agent může
například odeslat e-mail, publikovat informaci zpravodajství nebo spustit sestavu.

úložiště obsahu
Databáze obsahující data potřebná k provozu, mimo jiné specifikace sestav, publikované modely
nebo oprávnění zabezpečení.

uživatel
Jakýkoli jedinec, organizace, proces, zařízení, program, protokol nebo systém využívající služby
výpočetního systému.

výstup sestavy
Výstup vzniklý provedením specifikace sestavy nad sadou dat.

výzva
Prvek sestavy, který před spuštěním sestavy vyzve k zadání hodnot parametrů.
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webové služby pro vzdálené portlety (WSRP)
Standard pro vytváření webových služeb orientovaných na prezentaci, zaměřený na snadnou integraci
těchto služeb do jiných aplikací, např. webových portálů.

zdroj dat
Zdroj jako takových dat, například databáze nebo soubor XML, a připojovací informace potřebné
pro přístup k těmto datům.
V TM1® jde o soubor nebo data sloužící jako zdroj pro proces importu TurboIntegrator.

zobrazení sestavy
Odkaz na jinou sestavu s vlastními hodnotami, jako jsou hodnoty výzvy, plány a výsledky. Zobrazení
sestavy lze použít ke sdílení specifikace sestavy namísto vytváření jejích kopií.
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Symboly

A

#ERROR
odstraňování problémů v aplikaci Microsoft
Excel, 824
$nopage>kontrolní protokoly, 107
.cnv
použití nahrazení, 845
.css
globální změny vzhledu, 610
změna písem IBM Cognos BI, 609
.csv
formátování výstupů, 662
vlastnosti, 662
.dmp, 680
.dwp
rozmístění portletů Cognos na SharePoint Portal
Server, 573, 581
.epa
rozmístění portletů Cognos na portálu SAP
Enterprise Portal 6.0, 563
.NET Framework
odstraňování problémů, 818
verze, 815
.NET Programmability Support, 815
.pte
rozmístění portletů Cognos v portálu Oracle
WebCenter Interaction Portal, 569
.sca
nasazení portletů Cognos na portálu SAP Enterprise
Portal 7.1, 563
.xml
použití převodů, 845
přidání uživatelských šablon sestav, 623, 624
určení převodů, 843
64bitový aplikační server
problém připojení k portálu IBM Cognos BI, 713

Active Directory
rozesílací seznamy a jejich členství ve skupinách a
rolích, 272
administrace
IBM Cognos BI, 53
prohledání indexu, 495
administrace ukládání do mezipaměti
služba dotazu, 253
Administrátoři systémů
nasazení, 385
adresáře
rozmisťování obsahu, 383
adresáře, 325
adresy brány IBM Cognos BI, 838
agenti
definice, 959
agenty, 463
nové spuštění nezdařených, 366
odstranění sama sebe ze seznamu výstrah, 466
odstranění seznamu výstrah, 467
otevření v IBM Cognos Connection, 466
povolení seznamu výstrah, 466
přidání sama sebe do seznamu výstrah, 466
seznam nejnovějších událostí, 468
služby, 140
spuštění, 463
vlastnosti, 316, 464
výchozí akce, 49
vytvoření v IBM Cognos Connection, 466
záhlaví informací zpravodajství, 467
zobrazení, 465
agregace
odstraňování problémů s mezisoučty, 789
ukázek a časových dimenzí, 72
AIX
chyba připojení k databázi DB2, 698
akce
odebrání, 638
oprávnění, 277
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Rejstřík
pověření, 280
přidání zástupců, 641
přizpůsobení v portálu IBM Cognos Connection, 637
skrytí, 639
akce klesání úrovněmi
portlet IBM Cognos Viewer, 351
původ, 432
stránky a řídicí panely, 351
akce přechodu
portlet IBM Cognos Viewer, 351
stránky a panely dashboard, 351
akce stoupání úrovněmi
portlet IBM Cognos Viewer, 351
stránky a řídicí panely, 351
aktivace
komentáře, 448
komunikace mezi portlety, 339
metriky fronty, 197
položky, 311, 321
převod číselných klíčů hledání na řetězce v
dotazech, 187
služeb, 146
vypsání metrik, 681
aktivity
správa, 355
aktivní body, omezení, 178, 626
aktivní sestavy, 422
aktivní skriptování
aktivace ve webových prohlížečích, 59
aktualizace
index, 495
skupiny a role, 273
aktualizace indexu
možnosti spuštění, 497
shromažďování dat, 500
aktuální
aktivity, 355
položky, 355
aktuální spuštění
možnosti sestavy, 424
rozšířené možnosti, 425
Analysis Studio
krychle, 421
nastavení cílů přechodu, 524
nastavení zobrazení datových stromů, 403
nesprávný symbol měny, 758
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odstraňování problémů, 795
omezení aktivních bodů, 178, 626
přizpůsobení stylů, 601
sestavy, 421
vlastnosti sestavy, 314
zabezpečené funkce a vlastnosti, 285
anonymní přístup, 818
definice, 959
anotace
doba existence dokončených, 199
anotační služba, 140
nasazení, 401
API, rozhraní, 54
aplikační server Oracle
nasazení IBM Cognos BI neúspěšné, 705
aplikační server WebLogic
IBM Cognos BI neúspěšný, 705
aplikační server WebSphere
nasazení IBM Cognos BI neúspěšné, 705
problém připojení k portálu IBM Cognos BI, 713
spouštěcí skript neúspěšný, 705
aplikační servery
problémy spuštění IBM Cognos BI, 713
spouštěcí skript neúspěšný, 705
třídu servletu nelze načíst v systému WebLogic, 722
archivace
požadavky oznámení, 483
požadavky schválení, 483
úlohy, 483
úlohy ad hoc, 483
archivy
rozmístění, 380
archivy rozmístění
definice, 959
ASCII
požadavky na instalační adresář, 700
atribut kontextu nelze deserializovat, 706
atributy
skóre metriky, 135
automatizace úloh, 54

B
balík SAP
chyba rozhraní BAPI při generování krychle
PowerCube, 753

Rejstřík
balíky, 403, 747
výběr zdrojů dat, které lze použít, 410
deaktivace při rozmisťování, 384
definice, 959
nastavení přístupu přechodem, 521
přecházení, 515
publikování, 45
rozmisťování, 384
správa, 403
spravování, 45
tvorba pro krychle PowerCube, 405
tvorba pro SAP BW, 406
tvorba v IBM Cognos BI, 404
úpravy pro SAP BW, 406
zobrazení přidruženého zdroje dat, 408
balíky metrik
definice, 959
chyba DB2, 809
chyba přístupových oprávnění, 809
balíky metrik pro Metric Studio
změna výchozí akce, 486
banner portálu
přidání uživatelského loga, 613
barvy
nabídky Query Studio, 616
nabídky Report Studio, 615
nezobrazují se v šablonách, 765
BEA WebLogic
kolize analyzátoru s RDS (Report Data Service), 827
běhové parametry
Portal Services, 587
bezpečné chybové zprávy, zobrazit detaily, 117
běžný sloupec
převod na vypočítaný sloupec, 755
běžný symetrický klíč
chyba při zpracování požadavku, 726
binární chyby zaokrouhlení, 772
blikání, 723
blikání obrazovky, 723
blokování automatických oken, 703
bloky příkazů
připojení databáze, 240
bo\:heap Buffer Overflow
odstraňování problémů, 816
brána
problémy připojení, 713

brány
definice, 959
doporučená nastavení pro Microsoft IIS, 721
kdy použít ISAPI, 721
není přístup k URI, 747
soubor protokolu, 679
určení mapování pro službu dat sestavy, 151
Business Insight Advanced
profil expresní tvorby, 293

C
CAF, 942
CAM-CRP-1071, 726
certifikační autorita (CA)
chyby zabezpečení, 831
nelze vytvořit důvěryhodný vztah, 826
cíl nefiltruje správně
odstraňování problémů přechodu, 800
cílová prostředí
rozmístění, 379
cílové sestavy
tvorba pro přecházení z IBM Cognos Series 7, 538
CLOB
Oracle, 747
CM-SYS-5001 Došlo k interní chybě Content
Manager, 717
CM-SYS-5007, chyba, 698
cmm_support_bundle, 806
CNC-ASV-0007, chyba, 745
Cognos BI, 75
Cognos Software Services, 677, 683
Cognos SQL
přidání komentářů do příkazů SQL, 247
Cognos Viewer
deaktivace ukládání relace do mezipaměti, 189
cogstartup.xml
neplatný soubor, 715
Common Warehouse Metamodel
export, 750
Composite Information Server
změny ve verzi 8.4, 43
Content Manager
maximální počet připojení, 156
definice, 959
chybové zprávy, 716
limit velikosti mezipaměti, 159
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Rejstřík
nastavení fondu připojení k databázi, 156
nelze spustit, 698
objekty, 847
odstraňování problémů komunikace, 831
počáteční přístupová oprávnění, 847
pokus o registraci dispečeru, 698
rozšířená nastavení, 156
řešení absence odezvy, 829
řízení procházení externích prostorů jmen, 158
služba, 140
snížení zátěže, soubory uživatelských relací, 160
synchronizace pohotovostních služeb, 157
cookie, soubory
aktivace ve webových prohlížečích, 59

Č
časová pásma
nastavení, 329
časové limity, 172
připojení zdrojů dat, 233
určení pro připojení služby Content Manager k
databázi, 156
časový limit nečinnosti připojení
služba dotazu, 251
čínština
poškozené znaky během instalace v systému
Linux, 704
znaky zobrazeny nesprávně po upgradu, 706
číselné formáty, 210
číselné řetězce hledání, převod na řetězce v dotazech, 187
čištění databáze, skripty, 708
členové
skupiny a role IBM Cognos, 273
členy
přístup přechodem, 516
čtení
požadavky oznámení, 482

D
data
export, 394
importování, 397
krychle PowerCube se nezobrazí v Metric
Studio, 807
nestrukturovaná data nezobrazena v Metric
Studio, 807
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relační data nezobrazena v Metric Studio, 807
rozmisťování, 393
ukázky IBM Cognos, 75
určení zdrojů dat, 201
vícejazyčné ukázky, 869
zálohování, 257
zamknuta od IBM Cognos Configuration, 714
zobrazení původu, 431
data nejsou filtrována v cílové sestavě
odstraňování problémů přechodu, 802
data se nezobrazí v cílové sestavě
odstraňování problémů přechodu, 801
databáze
bloky příkazů, 244
chybí utilita pro hromadné načtení, 720
konfigurace pro více jazyků, 57
odstranění tabulek, 708
příkazy, 239, 908
příkazy nativního SQL, 910
příklady bloků příkazů, 242
řazení položek pro neanglická národní prostředí, 157
tabulky zpráv protokolu, 913
ukázky IBM Cognos, 75
vrácení do původního stavu v Event Studio, 104
zahájení relací proxy, 908
zastavení relací proxy, 909
databáze Oracle
připojení proxy, 239, 243
virtuální soukromé databáze, 239, 243
databáze oznámení
odstranění tabulek, 708
databáze protokolu
odstranění tabulek, 708
datová úložiště
souhlasné dimenze, 518
datové schéma zpráv protokolu, 913
datové typy
grafický, 748
datové zdroje SAP BW
dělení sestav na části, 766
jazyky, 436
problémy ověření, 732
výpočty dotazu, 768
dávkové
sestavy, 139
služby sestav, 140

Rejstřík
DB2, 749
chyba vytvoření balíku metrik, 809
podpora pro atributy připojení DB2 CLI, 245
podporované verze Java, 692
DB2-ERR-0005, 719
DB2 OLAP
zdroje dat, 208, 209
deaktivace
balíky při rozmisťování, 384
interakce založené na výběru, 450
plánování na základě aktivačních událostí, 672
položky, 321
portlety, 547
průsvitnosti grafu, 790
přenos ID pasu IBM Cognos, 587
připojení sestav v e-mailech, 671
přístup k sestavám, 421
složky při rozmisťování, 384
ukládání plánu dotazu do mezipaměti, 251
ukládání relace do mezipaměti, 189
úkolu údržby obsahu, 102, 163, 255
deaktivování
bezpečné chybové zprávy, 117
vytváření souborů výpisu paměti, 118
deaktivování
bezpečné chybové zprávy, 117
vytváření souborů výpisu paměti, 118
definice přechodu
asistent přechodu, 531
ladění, 531
definice přechodu není dostupná, 800
definice sestavy v Query Studio, 683
dělení nulou
odstraňování problémů, 764
desetinná přesnost
snížení, 190
detailní buňky nezobrazeny
odstraňování problémů přechodů do PowerPlay
Studio, 799
detaily
omezení rozmístění, 45
diagnostické nástroje, 684
diagnostika, 107
Diagram dopadů IBM Cognos, 896
diferencované sestavy
odstraňování problémů, 784

diferencování
definice, 959
sestavy, 453
výsledky nasazení, 380
dimenze
překrývání úrovní pojmenované sady, 765
souhlasné pro přístup přechodem, 518
dimenzionálně modelované relační zdroje dat
odstraňování problémů výkonu, 781
dispečery, 140
importování, 399
nastavení kontrol pro brány servletů, 155
nastavení kontrol stavu, 154
odstranění, 147
počítač Application Tier Components, 722
přejmenování, 152
přepnutí pro větší počet, 154
přesun, 148
režim kompatibility s klastry, 168
seskupení, 148
testování, 153
vyrovnávání zátěže, 168
vyrovnávání zátěže pomocí faktoru požadavku
rozpracování, 166
vyrovnávání zátěže pomocí kapacity zpracování, 166
zabezpečení, 155
zastavení a spuštění, 144, 146
distribuce sestav, 452, 454
diferencování, 453
e-mail, 453
odkaz sestavy v e-mailovém oznámení
nefunguje, 774
problémy, 773
doba existence
dokončené lidské úlohy a anotace, 199
soubory uživatelských relací, 160
doba provedení
maximální, 176
dočasné adresáře
odstranění před reinstalací, 712
dokončení
požadavky schválení, 479
úlohy ad hoc, 479
dokumentace
přístup k další, 44
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dokumenty Microsoft Office
stahování z IBM Cognos BI, 418
domovské stránky
nastavení, 343
doplněk Com
sešit Excel se neočekávaně zavře, 818
doručení
služba, 140
dotaz SAP
chybějící kategorie v modelu aplikace
Transformer, 756
dotaz, služba, 143
dotazy
definice, 959
nastavení priorit, 185
dotazy MDX, 218
DPR-CMI-4006, chyba, 698
DSServlet
spouštění, 116
DuseCMLargeResultSet, parametr, 698
důvěryhodná pověření, 280
plánování, 280
vytvoření, 280
dvoubajtové znakové sady
odstraňování problémů v prohlížeči Internet
Explorer, 688
dvoubajtové znaky
nesprávné zobrazení, 707
dynamický SQL
přidávání kontextu aplikace, 41

E
e-mailová oznámení
požadavek schválení, 473
úloha ad hoc, 473
e-maily
nastavení komprese pro přílohy, 180
nastavení maximální velikosti přílohy, 179
Editor registru od společnosti Microsoft
zvýšení počtu soketů nebo portů, 719
Essbase, 208
ukázková krychle, 94
ESSBASEPATH
přidání, 718
Event Studio
agenty, 463
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CNC-ASV-0001 java.lang.StackOverflowError, 774
hypertextové odkazy v e-mailových zprávách jsou
odebrány při uložení agenta, 774
nelze volat SDK z aplikace Event Studio, 775
přizpůsobení stylů, 601
sestava neobsahuje žádná data, 774
ukázky, 103
vrácení databází do původního stavu, 104
zabezpečené funkce a vlastnosti, 285
Excel 2002
změna výchozí přípony, 674
Excel 2007
řízení stylu Netisknout ve výstupu sestavy, 675
export, 394
data, 394
soubor CWM, 750
vytvoření specifikace, 394
externalizované dimenze
výzvy, 749
externí prostory jmen
eTrust SiteMinder, 263
IBM Cognos Series 7, 263
LDAP, 263
Microsoft Active Directory, 263
NTLM, 263
rozmisťování odkazů, 380, 381
řízení procházení, 158
SAP, 263

F
faktor požadavku rozpracování, 166
filtrování
odstraňování problémů sloupců
_make_timestamp, 773
přecházení z IBM Cognos Series 7 do IBM Cognos
BI, 538
přechod, deskriptivní dimenze, 534
přechod, ukazatele, 534
změna chování filtru přechodu, 199
filtry
globální, 49
in_range, 666
Query Studio, 780
Firefox
nastavení prohlížeče, 59

Rejstřík
firewally
IBM Cognos Application Firewall, 266
FOR, klauzule
nesprávné výsledky pro OLAP, 770
formát PDF
nastavení kódování znaků, 173
nastavení kompresní úrovně algoritmu, 173
nastavení rozšířených možností, 428
nastavení souboru, 173
nastavení typu komprese obsahu, 173
nastavení vložených písem, 173
sestavy, 434
vyloučení prázdných stránek v sestavách, 451
formátování
barvy, 609
formáty dat pro Query Studio, 656
sestavy, 433
sestavy v HTML, 434
sestavy v XML, 434
sestavy ve formátu CSV, 435
sestavy ve formátu Excel, 435
sestavy zobrazí neočekávané výsledky, 767
seznamy stylů, 609
text, 609
výstupy .csv, 662
ztráta v SSAS 2005, 789
formátování CSV
sestavy, 435
formátování XML
sestavy, 434
formáty
změny v počtu desetinných míst, 759
formáty dat
odebrání pro národní prostředí, 659
přidání pro národní prostředí, 660
přizpůsobení pro Query Studio, 656
změna pořadí, 658
formáty papíru
definování, 314
Framework Manager
chyba šifrování, 691
ukázkové modely, 102
zálohování, 257
fronty
správa, 44

full outer join
Oracle, 751
funkce
správní, 44
zabezpečené funkce, 285
změněné, 51
funkce cast_Date
odstraňování problémů, 780
funkce JavaScript
vytvoření uživatelské stránky přihlášení, 653
funkce customize, 654
funkce Microsoft Office
instalace pro dotazy MDX, 218
funkce objektů, 42, 297
Glosář, 297
nastavení, 299
Původ, 297
funkce, 285

G
GB18030
podpora, 819
globální filtry
akce stoupání a klesání úrovněmi, 49
portlet IBM Cognos Viewer, 348
použití metriky, 347
sestavy s přechody, 49
stránky a řídicí panely, 346
výzvy, 49
globální změny
migrace změn do budoucích verzí, 611
písma, 609
seznamy stylů, 610
změna značky, 609
GlobalReportStyles.css, soubor, 609
Glosář, 196
funkce objektů, 297
zabezpečené funkce a vlastnosti, 285
glyfy
definice, 959
Google Search Appliance
integrace s, 502
podpora, 505
Graf historie IBM Cognos, 894
Graf historie metriky, 50
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grafické prvky
obrázky rozhraní, 608
přizpůsobení rozhraní portálu, 613
Query Studio, 616
Report Studio, 615
grafický datový typ, 748
grafy
deaktivace průsvitnosti, 790
chybějící v importovaných sestavách, 822
nezobrazování, 790
odstraňování problémů popisků os, 763
odstraňování problémů šedých přechodných
pozadí, 763
omezení, 794
zobrazení každého druhého popisku, 763
Great Outdoors Company, 70
databáze, modely a balíky, 73
ukázky, 69
Great Outdoors, 75

H
hesla
prostor jmen SAP, 728
prošlá platnost, 725
hierarchie
DB2 OLAP, 209
historie
rozmístění, 400
historie spouštění
doba uchování, 365
naplánované položky, 370
zobrazení, 364
hledání
položky, 327
vícejazyčné, 328
hodnocení výkonu systému, 134
hodnoty
procenta, 779
hodnoty kódování, 664
hodnoty null
odstraňování problémů v souhrnech počtu, 768
výpočty se zdroji dat SAP BW, 769
hodnoty souhrnu
neočekávané při použití vnořených sad, 769
HTML
formátování sestav, 434
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vytištěna nevyhovující sestava, 795
hypertextové odkazy v e-mailových zprávách jsou
odebrány při uložení agenta, 774

Ch
Chyba 0\:RSV-BBP-0027, 826
chyba CAM-CRP-1157, 692
chyba CNC-ASV-0001, 774
chyba COC-ERR-2609, 836
chyba domény důvěryhodnosti
při ukládání konfigurace, 712
chyba DPR-DPR-1035, 692
chyba HTTP 404, 701
chyba Java
odstraňování problémů, 746
Chyba Java při spuštění konfigurace, 715
chyba kontextu, 706
chyba odepření přístupu, 736
chyba odezvy SOAP při zobrazení výstupů sestavy z emailového odkazu, 790
chyba přístupových oprávnění pro balíky metrik, 809
chyba RDS-ERR-1011, 829
chyba RDS-ERR-1037, 831
chyba RDS-ERR-1043, 833
chyba RDS-ERR1038, 832
chyba RDS-ERR1041, 832
chyba RDS-ERR1042, 832
chyba rozhraní BAPI
úpravy souboru specifikací výzev, 753
chyba RSV-DR-0002, 779
chyba šifrování, 715
chyba JRE, 715
problémy po upgradu, 712
soubor cogstartup.xml neplatný, 715
chyba TR0787
Transformer, 756
chyba: adresář nenalezen, 701
chyba: stránka nenalezena
spuštění IBM Cognos BI ve Windows 2003, 701
chybějící kategorie
model Transformer, 756
chybějící položky
odstraňování problémů, 784
chybná data se zobrazí v cílové sestavě
odstraňování problémů přechodu, 801
chybová zpráva CCLAssert, 810

Rejstřík
chybové zprávy
IBM Cognos Office nelze zinicializovat v Internet
Explorer, 816
IBM Cognos Office nelze zinicializovat v Microsoft
Office, 815
#ERROR se zobrazí v buňkách s více obrázky v
buňce, 824
BAP-ERR-0002, 786
BAPI-MDDATASET_CHECK_SYNTAX, 786
bezpečené, 117
bo\:heap Buffer Overflow, 816
CAM-AAA-0096, 729
CAM-CRP-1064, 697
CAM-CRP-1315 Aktuální konfigurace odkazuje na
jinou doménu důvěryhodnosti, 712
CAM.AAA, 782
CFG-ERR-0106 Cognos Configuration neobdržel
žádnou odpověď, 689
CM-CFG-029 Content Manager nemůže určit, 716
CM-SYS-5007, 737
CM-SYS-5036, 737
CM-SYS-5063, 737
CMM-APP-3254 Úložiště metrik se nepodařilo
inicializovat, 720
CNC-ASV-0001, 774
CNC-GEN-2107, 794
COC-ERR-2005 Import nebyl úspěšný, 834
COC-ERR-2006 Nezdařilo se načíst strom
portálu, 835
COC-ERR-2014 Aktualizace se nezdařila, 835
COC-ERR-2015 Nezdařilo se otevřít dialogové okno
Průvodce importem, 835
COC-ERR-2301 Přihlášení se nezdařilo, 835
COC-ERR-2303 Sestava není platná pro
vykreslení, 835
COC-ERR-2305 Microsoft Excel vrátil chybu, 836
COC-ERR-2308 Specifikace sestavy je prázdná, 836
COC-ERR-2603 Před importem obsahu musíte do
prezentace přidat nějaký snímek, 836
COC-ERR-2607, 836
COC-ERR-2609, 836
COI-ERR-2002 Typ bloku není platný, 837
COI-ERR-2005 Tato verze Microsoft Office není
podporována, 837
COI-ERR-2006 Tento produkt Microsoft Office
není podporován, 837

COI-ERR-2008 Nelze načíst z prostředků, 837
COI-ERR-2009 Tuto operaci nelze provést, protože
Microsoft Excel je v režimu úprav, 837
COI-ERR-2010 Název {0} není platný. Název nesmí
obsahovat současně znak uvozovky (") a znak
apostrofu ('), 838
COI-ERR-2011 Server nevrátil očekávanou
odezvu, 838
COI-ERR-2305 Tuto operaci nelze provést, protože
Microsoft Excel je v režimu úprav, 839
COI-ERR-2307 Přihlášení se nezdařilo, 839
COI-ERR-2611 Soubor nápovědy nenalezen, 839
číslované chybové zprávy RDS (Report Data
Service), 827
DIS-ERR-3115 Provedení úlohy neúspěšné, 720
dispečer nemůže zpracovat požadavek, 824
DPR-ERR-1255, 697
DPR-ERR-2014, 699
DPR-ERR-2022 Nebyla vygenerována žádná
odezva, 703
DPR-ERR-2056 Server sestav nereaguje, 680
DPR-ERR-2058, 698, 701
DPR-ERR-2079, 716, 799
DPR-ERR-2082, 779
HRESULT, 773
chyba HTTP 404, 701
chybějící položky, 784
chybně vytvořený požadavek, 706
chyby přetečení v kontingenčních tabulkách, 780
IBM Cognos Office nemůže vytvořit důvěryhodný
vztah, 826
Java Runtime Environment, 715
java.lang.StackOverflowError, 774
MDS-RUN-3213 Nelze vyhledat utilitu pro
hromadné načtení databáze, 720
Microsoft Office Excel neotevře sešit publikovaný
z aplikace IBM Cognos Office, 816
nedostatek paměti, 787
nelze deserializovat atribut kontextu, 706
nelze najít SQL Server, 736
nelze otevřít publikované dokumenty Microsoft
Office v systému IBM Cognos BI, 817
nelze vyrovnat zátěž požadavku, 699
neplatná pověření, 725
Odkaz na objekt není nastaven na instanci
objektu, 826
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OP-ERR-0199, 764
OP-ERR-0201, 765
ORA-00907, 782
PCA-ERR-0057, 785
platnost hesla vypršela, 725, 730
po klepnutí na zobrazení sestavy nelze zobrazit
sestavy, 827
poškozené šifrovací informace, 715
použití, 677
Překročen datový limit RDS, 821
přístup byl odepřen, 736
QE-DEF-0068, 736, 791
QE-DEF-0177, 748, 781
QE-DEF-0259, 749
QE-DEF-0285, 736, 779, 780, 791
QE-DEF-0325, 736, 791
RDS-ERR-1000 Služba RDS nemůže zpracovat
odezvu poskytovatele obsahu, 827
RDS-ERR-1001 Sestavu PowerPlay nelze
spustit, 828
RDS-ERR-1003 Soubor nelze číst, 828
RDS-ERR-1004 Nelze navázat spojení se systémem
IBM Cognos BI, 828
RDS-ERR-1005 Nebylo možné zajistit požadavky
na přihlášení k IBM Cognos BI, 828
RDS-ERR-1011 Služba RDS nedokázala načíst
národní prostředí, 829
RDS-ERR-1012 Služba IBM Cognos Content Service
nedokázala zjistit poskytovatele obsahu, 829
RDS-ERR-1013 Služba RDS nedokázala spustit
dotaz na Content Manager, 829
RDS-ERR-1014 Služba RDS nedokázala vytvořit
objekt dokumentu, 829
RDS-ERR-1015 Služba RDS nedokázala vytvořit
novou verzi dokumentu, 829
RDS-ERR-1016 Služba RDS nedokázala vytvořit
nový objekt obsahu dokumentu, 829
RDS-ERR-1018 Sestavu IBM Cognos BI nelze
spustit, 829
RDS-ERR-1019 Služba IBM Cognos Content Service
nedokázala načíst informace o portálu z Cognos
Connection, 830
RDS-ERR-1020 Aktuálně poskytnutá pověření jsou
neplatná, 830
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RDS-ERR-1021 Sestavu IBM Cognos BI nelze
spustit, protože obsahuje nezodpovězené výzvy k
zadání, 830
RDS-ERR-1022 Požadavek přijatý službou RDS
není platný, 831
RDS-ERR-1023 Sestavu nelze spustit, protože
překračuje limit objemu dat služby RDS nastavený
administrátorem, 831
RDS-ERR-1027 Nelze určit kódování pro server
PowerPlay, 831
RDS-ERR-1028, 829
RDS-ERR-1030 Při pokusu o navázání připojení
došlo k chybě zabezpečení, 831
RDS-ERR-1031 Služba RDS nedokázala načíst
metadata pro sestavu, 831
RDS-ERR-1033 Služba RDS nedokázala vytvořit
zobrazení sestavy, 831
RDS-ERR-1034 Ze systému IBM Cognos BI nelze
načíst specifikaci sestavy pro sestavu, 831
RDS-ERR-1037 Konfiguraci pro Report Data
Service nelze aktualizovat, 831
RDS-ERR-1038 Národní prostředí serveru nelze
určit, 832
RDS-ERR-1039 Požadavek nelze zrušit. Tento
požadavek již není spuštěn, 832
RDS-ERR-1040 Konverzace s ID konverzace byla
zrušena, 832
RDS-ERR-1041 Objekt (ID objektu) nelze
odstranit, 832
RDS-ERR-1042 Odpovědi na výzvy k zadání nelze
najít, 832
RDS-ERR-1043 Nelze analyzovat definici stylu, 833
RDS-ERR-1044 Nelze načíst výstup pro
požadovanou verzi, 833
RDS-ERR-1045 Nebyl vygenerován výstup
LayoutDataXML, 833
RDS-ERR-1047 Nelze zpracovat výstupní proud
XML, 833
RDS-ERR-1048 Nelze zpracovat specifikaci výběru
kontextu, 833
RDS-ERR-1049 Report Data Service nedokázala
vytvořit objekt v úložišti obsahu, 834
RDS-ERR-1050 Operace přechodu na sestavě IBM
Cognos BI, 834
RDS-ERR-1053 Formát přihlašovacích údajů Report
Data Service je neplatný, 834

Rejstřík
RDS-ERR-1055 Při pokusu o načtení
podporovaných formátů převodu došlo k
chybě, 834
RDS-ERR-1057 Při zpracování požadavku Report
Data Service došlo k běhové chybě, 834
RDS-server nedostupný, 821
RQP-DEF-0114, 707
RQP-DEF-0177, 785
RSV-SRV-0025, 773
RSV-SRV-0040, 764
RSV-SRV-0066, 707
SBW-ERR-0020, 745
sestavy na výzvu, 830
sestavy nedostupné v úkolech IBM Cognos
Connection po použití příkazu Uložit jako v IBM
Cognos Report Studio, 819
sešit Excel se neočekávaně zavře, 818
SoapSocketException, 698
SQL1224N, 698
stažení určeného prostředku neúspěšné, 698
stránka nenalezena, 701
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výpočty s dvojitými uvozovkami, 754
chyby nedostatku paměti
v HP-UX, 787
chyby OP-ERR-0199, 764
chyby OP-ERR-0201, 765
chyby OP-ERR-2079, 825
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obchodní balíky v portálu SAP Enterprise Portal
6.0, 563
prostor jmen, 265
provádění úloh pomocí odkazů URL, 939
přístup k IBM Cognos Connection pomocí odkazů
URL, 956
spouštění komponent pomocí odkazů URL, 943
ukázky, 75
IBM Cognos Administration
přístup odepřen, 731
přizpůsobení stylů, 601
stavová stránka, 133
tvorba uživatelských stylů, 602
IBM Cognos Analysis pro Microsoft Excel
chyby sestav založených na buňkách, 820
IBM Cognos Application Firewall, 266, 942
IBM Cognos BI
administrace, 53
dispečery, 143
nelze spustit na aplikačním serveru, 713
použití dat sestav v Microsoft Office, 417
služba se nespustí, 692
služby, 143
IBM Cognos BI a PowerPlay
jednotné přihlášení, 460
IBM Cognos BI Administration
odstraňování problémů, 795
IBM Cognos Business Insight, 34
panely dashboard, 352
styly sestav, 625
zobrazení záhlaví a zápatí v rozbalených částech
sestavy, 626
IBM Cognos Configuration
chyba: písmo nenalezeno v systému UNIX, 718
nelze spustit, 714
neplatná nastavení, 693
potíže s generováním šifrovacích klíčů po
instalaci, 712
problémy otevření, 678
problémy s navigací pomocí klávesnice, 714
problémy uložení konfigurace, 707
změna velikosti vyrovnávací paměti pro třídění, 781
IBM Cognos Connection, 307
agenty, 466
aktualizovaný vzhled pro 8.3, 50
barva pozadí v záhlaví, 612
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nelze otevřít, 701
nelze otevřít publikované dokumenty Microsoft
Office, 817
nezobrazují se položky, 726
odstraňování problémů nedostupných sestav, 819
přidání prvků uživatelského rozhraní, 634
přístup pomocí odkazů URL, 956
přizpůsobení, 630
přizpůsobení prvků uživatelského rozhraní, 631
přizpůsobení stránky přihlášení, 648
přizpůsobení stylů, 601
přizpůsobení výstupních formátů sestav, 645
přizpůsobení vzhledu, 611
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skrytí prvků uživatelského rozhraní, 631
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stahování dokumentů Microsoft Office, 418
tvorba uživatelských stylů, 602
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zabezpečení, 272
IBM Cognos Extended Applications, 889
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odstraňování problémů, 805
IBM Cognos Metric Studio
odstraňování problémů, 805
IBM Cognos Navigator, 881
IBM Cognos Office
číslované chybové zprávy, 837
konfigurační a instalační problémy, 815
neúspěch inicializace v Microsoft Office, 815
odstraňování problémů otevření publikovaných
dokumentů, 816
podporované aplikace Microsoft Office, 837
problémy zabezpečení, 826
problémy zpracování, 820
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IBM Cognos pro Microsoft Office
číslované chybové zprávy, 834
chyba použití Spustit sestavy, 721
limity objemu dat, 831
nasazení klientských komponent, 417
nelze zobrazit sestavy, 827
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odstraňování problémů vykreslování sestav, 820
otevření v aplikaci Microsoft Word, 815
použití dat sestav IBM Cognos v Microsoft
Office, 417
SSL, 418
stahování dokumentů v IBM Cognos
Connection, 418
úroveň zabezpečení maker pro Microsoft Office
XP, 418
zamítnutí zabezpečením firewallu, 825
IBM Cognos Search, 883
IBM Cognos Series 7
krychle, 203
krychle a sestavy PowerPlay, 459
migrace sestav, 164
otevírání krychlí, 462
otevírání sestav produktu PowerPlay, 460
použití prostoru jmen, 63
přidání obsahu na portál, 63
sestavy v IBM Cognos Connection, 458
spouštění sestav produktu PowerPlay, 460
uživatelé, 269
IBM Cognos Transformer
známé problémy, 753
IBM Cognos Viewer, 885, 887
přizpůsobení, 619
přizpůsobení stylů, 601
přizpůsobení výstupních formátů sestav, 645
úpravy seznamů stylů, 619
zabezpečené funkce a vlastnosti, 285
změna jazyka produktu, 620
IBM Cognos Virtual View Manager, 220
IBM Cognos Watchlist, 51
IBM DB2, 208
IBM InfoSphere Business Glossary
konfigurace URI, 196
přístup v IBM Cognos Viewer, 432
IBM InfoSphere Metadata Workbench
řešení původu, 194
IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services, 211
IBM Lotus Connections
nastavení spolupráce, 196
IBM Lotus Notes
přílohy, 672
IBM Metadata Workbench, 40
řešení původu, 431

IBM OmniFind Enterprise Edition
integrace s, 502
IBM OmniFind Yahoo! Edition
integrace s, 502
ignorován parametr
odstraňování problémů přechodu do PowerPlay
Studio, 799
IIS (Internet Information Services)
použití jediného přihlášení, 818
ikony
určení alternativy pro položku, 326
uživatelské šablony sestav, 623
import
metrická data pro Metric Studio, 488
portlety v IBM Cognos Connection, 546
ukázky, 99
import dat
IBM Cognos BI, 397
pravidla, 388
importování
konfigurace, 399
in_range, filtry, 666
index
aktualizace, 495
sběr statistik, 509
upřesnění rozsahu, 498
vyloučení části položky, 498
vyloučení typu položky, 498
vyloučení určité položky, 498
vytvoření, 495
zahrnutí vzdálených krychlí PowerPlay, 498
index hledání
aktualizace, 497
individuální nastavení portálů
SAP BW iView, 565
informace o připojení
obnovení, 137
informace o připojení, obnovit, 137
informace o řízení přístupu
zahrnutí v indexu, 507
informace zpravodajství
definice, 960
inner join, 750
instalace
doplněk COM, 815
IBM Cognos BI v systému Linux, 707
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obchodních balíků IBM Cognos v portálu SAP
Enterprise Portal 6.0, 563
písma, 57
poškozená instalace IBM Cognos BI, 828
požadavky na název adresáře, 700
problémy, 689
souboru portletových aplikací pro WebSphere
Portal, 558
testování, 683
instalace obchodního balíku IBM Cognos, 563
instalační adresář
problémy po přejmenování či přesunu, 713
integrace s
Google Search Appliance, 502
IBM OmniFind Enterprise Edition, 502
IBM OmniFind Yahoo! Edition, 502
webové vyhledávací služby, 502
integrované ověření Windows
problémy, 717
interakce na stránkách a v řídicích panelech, 346
interakce založené na výběru, 450
interaktivní funkce
řízení v sestavách, 45
Internet Explorer, 816
nastavení prohlížeče, 59
potíže se zobrazením dvoubajtových znakových
sad, 688
ISAPI
kdy použít pro bránu, 721
iView, 562
individuální nastavení, 565
konfigurace, 564
úpravy, 564
výchozí obsah a zobrazení, 565
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japonská aplikace Internet Explorer
Analysis Studio, 782
japonské znaky
cesty exportu, 750
obousměrná bezpečnost, 842
odstraňování problémů, 819
poškozené během instalace v systému Linux, 704
zobrazeny nesprávně po upgradu, 706
Java
100% využívá CPU, 692
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podporované verze pro úložiště obsahu DB2, 692
Java Virtual Machine
pád při importu nasazení, 717
Java, skripty
aktivace ve webových prohlížečích, 59
java.lang.NoClassDefFoundError, 691
JAVA_HOME
nastavení, 715
Jazyk popisu webových služeb (WSDL)
import portletů v IBM Cognos Connection, 546
jazyky
datové zdroje SAP BW, 436
nekompatibilita po upgradu, 706
neshodují se, 743
nesprávné v dotazu SAP BW, 748
nová podpora ve verzi 8.4, 40
odstraňování problémů s podklíči balíku, 818
pomíchané při použití ukázek, 783
převodní tabulky, 706
volba pro sestavy, 436
výchozí pro sestavy, 437
zdroje dat OLAP, 779
jazyky produktu
nastavení, 329
přidání do IBM Cognos Viewer, 620
jediné přihlášení, 818
jiné portlety než Cognos, 546
odepřen přístup k IBM Cognos Administration, 731
problémy s integrovaným ověřením Windows, 717
problémy s Portal Services, 727
jedinečné názvy členu
relační metadata, 517
jednotné přihlášení
IBM Cognos BI a PowerPlay, 460
Microsoft Analysis Services, 213
Microsoft SQL Server, 217
join
inner, 750
Oracle, 751
JRE
konflikty při použití portálových služeb, 741
JVM
konflikty při použití portálových služeb, 741
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kalendářní data
použití při přístupu přechodem, 520
kanály RSS
zobrazení kódu HTML, 551
kapacita
dispečery, 166
kapacita zpracování, 166
karty
odstranění, 342
přidávání, 341
skrytí, 648
správa, 341
změna pořadí, 343
klávesa Tab
problémy v IBM Cognos Configuration, 714
klávesnice
problémy s navigací, 714
klesání úrovněmi
odstraňování problémů, 779
klesat úrovněmi, 455
definice, 960
klíče diferencování
definice, 960
klíče hledání, číselné, převod na řetězce v dotazech, 187
klíčové hodnoty
výzvy, 749
Knowledge Base, 677
kódování Shift-JIS
příklad, 842
kódování znaků v souborech PDF, 173
komentáře, 448
aktivace, 448
Cognos SQL, 247
nativní SQL, 247
odstraňování v IBM Cognos Viewer, 449
požadavky schválení, 472, 478
přidávání do uložených sestav, 41
přidávání v IBM Cognos Viewer, 449
správa v prohlížeči Cognos Viewer, 41
úlohy ad hoc, 472, 478
úpravy v IBM Cognos Viewer, 449
zobrazování v IBM Cognos Viewer, 449
komponenty
globální změny vzhledu, 608
seznamy stylů Report Studio, 614

komponenty aplikační vrstvy
server protokolů, 107
kompozitní software, 220
kompresní úroveň algoritmu v souborech PDF, 173
konce stránek
neočekávané výsledky, 778
konečné termíny
požadavky schválení, 478
konfigurace
data zamknuta, 714
dispečerů a služeb, 164
chyba při šifrování informací, 711
iView, 564
kódování japonských znaků, 841
mezipaměť portletů v IBM Cognos Connection, 548
nastavení neaplikováno, 715
nelze otevřít IBM Cognos Configuration, 678
nelze uložit, 714
portletů Cognos v portálu WebSphere Portal, 560
problémy, 707, 815
složek, 148
soubor zámku, 678
šifrovací informace nelze zašifrovat, 711
velikosti mezipaměti pro portlety Cognos v portálu
WebSphere Portal, 560
vypsání metrik, 681
znaky Shift-JIS, 841
konfigurování
webové prohlížeče, 59
kontaktování Cognos Software Services, 677, 683
kontakty
definice, 960
vytváření, 454
kontingenční tabulky
chyby přetečení, 780
kontrolní protokoly, 107
umístění protokolů, 107
kontrolní sestavy, 111
nové ukázky, 45
kopírování
položky, 319
korejské znaky
odstraňování problémů, 819
poškozené během instalace v systému Linux, 704
znaky zobrazeny nesprávně po upgradu, 706
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kroky úkolu
definice, 960
krychle, 421
obnovit připojení služby sestav pro přestavěné
krychle powercube, 137
Analysis Studio, 421
IBM Cognos Series 7, 459
krychle PowerCube se otevírají pomalu, 738, 757
nelze otevřít, 700
odstraňování problémů přecházení do relačních
dat, 796
otevírání v IBM Cognos Series 7, 462
vícejazyčné vlastnosti IBM Cognos Series 7, 462
zdroje dat, 203
krychle IBM Cognos PowerCube
pomalé otevírání, 738, 757
krychle PowerCube
aktualizace, 42, 231
cesty k souborům krychlí, 229
cesty k umístění, 203
chyba při vytváření připojení zdroje dat, 738
nelze otevřít, 700
nesprávné výsledky, 771
neúspěšná publikace, 760
obnovit připojení služby sestav, 137
odstraňování problémů s přecházením, 798
optimalizace, 203
pcactivate, 231
pomalé otevírání, 738, 757
vytváření balíků, 405
zdroje dat, 203
krychle PowerPlay
zahrnutí do indexu, 498

L
ladění
připojení Metric Studio, 181
výkonu serveru, 164
lidské úlohy, 471
doba existence dokončených, 199
limity fronty
nastavení, 172
limity objemu dat, 831
Linux
nesprávné zobrazení znaků, 707
poškozené znaky během instalace, 704
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chyba skriptu C8DB2.sh, 716
logo
přidání uživatelských, 613
Lotus Notes
přílohy, 672

M
makra obsahu
uživatelská stránka přihlášení, 650
Map Manager
import přeložených textových souborů, 803
import souborů, 803
konfigurace pro více jazyků, 56
maximum objektů v balíku SAP BW, 407
měny
zobrazení smíšených, 421
ztráta formátování v SSAS 2005, 789
metadata, 403
metadata ERWin
chyba nedostatku paměti, 747
Metric Designer
chyba zpracování šablony, 810
chybová zpráva CCLAssert, 810
negenerovány žádné souhrny, 811
prázdné hodnoty v náhledu hierarchie záznamů s
vyhodnocením, 811
přidání souborů IQD do zdroje importu, 811
sestava není zobrazena, 810
známé problémy, 810
Metric Studio
chyba inicializace balíku, 810
chyba Oracle způsobuje neúspěch načítání dat, 807
chyba Oracle způsobuje neúspěch sestav, 807
chyba SQL Server 2005, 807
chyby při importu, 809
kontrola úložiště metrik neúspěšná, 809
ladění připojení, 181
metriky, 485
načtená data se nezobrazí, 807
neúspěch úlohy udržování metrik, 808
oprávnění odepřeno, 809
podpůrný balíček, 806
portlety, 43, 50
soubory protokolu, 805
tvorba metrik, 485
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zabezpečené funkce a vlastnosti, 285
známé problémy, 806
metriky
definice, 960
resetování, 137
resetování pro systém, 137
metriky fronty
aktivace, 197
metriky fronty SMTP
aktivace, 197
metriky fronty úkolů
aktivace, 197
metriky fronty úloh
aktivace, 197
metriky pro Metric Studio, 485
aktualizace indexu vyhledávače, 490
import dat do tabulek fázování, 488
import dat do úložiště metrik, 488
odstraňování úloh, 487
plánování úloh, 486
přenos dat do úložiště metrik, 488
přepočet odvozených hodnot, 490
spouštění úloh, 486
synchronizace uživatelů s prostory jmen, 490
tvorba balíků, 485
úlohy importu dat, 488
úlohy udržování, 489
vymazání historie kontrol, 490
vymazání historie metrik, 490
vymazání historie metrik a dat kalendáře, 490
vymazání protokolů se zamítnutými daty, 490
vymazání tabulek zamítnutí, 490
vytváření úloh exportu, 491
vytváření úloh importu, 488
vytváření úloh udržování, 490
změna úloh importu, 489
změna vlastností exportu, 494
změny úloh, 487
změny úloh importu, 489
metriky pro výkon systému, 121
fronta, 123
jvm, 125
obnovit připojení služby sestav, 137
odečítání dat, 121
požadavek, 127

proces, 131
relace, 122
seznam metrik, 122
metriky systému
resetování, 137
soubor výstupu, 681
mezipaměť
vymazání, služba dotazu, 253
mezipaměť výzev
přepsání národních prostředí, 161
mezipaměti
konfigurace portletů Cognos v portálu WebSphere
Portal, 560
limit velikosti Content Manager, 159
relace, 160
mezisoučty
odstraňování problémů, 789
odstraňování problémů v seskupených
seznamech, 765
Microsoft
aktualizace zabezpečení ovlivňuje paměť, 692
SharePoint Portal Server, 571, 579
Microsoft .NET Framework, 417
Microsoft Active Directory, 263
Microsoft Analysis Services
2000 (MSAS), 213
jednotné přihlášení, 213
Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 (SSAS
2005), 213
Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS
2008), 213
nastavení ukázkových krychlí MSAS, 91
zdroje dat, 213
Microsoft Excel
#ERROR, 824
aktualizace obsahu, odstraňování problémů, 837,
839
chyba COC-ERR-2305, 836
chyba COC-ERR-2607, 836
chyby #NAME?, 820
chyby Více nebo Vše, 826
není importován žádný obsah sestavy, 824
omezení řádků a sloupců, řešení, 825
použití dat sestav IBM Cognos v sešitech, 417
sešit se neočekávaně zavře, 818
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Microsoft Excel 2007
podpora, 48
Microsoft Internet Explorer
nastavení možností v IBM Cognos Office, 833
nastavení možností zabezpečení, 817
nelze zinicializovat IBM Cognos Office, 816
Microsoft Office
podporované aplikace nejsou nainstalovány, 836
použití dat sestav IBM Cognos v sešitech a
prezentacích, 417
služba dat sestavy, 143
Microsoft Outlook
řešení problémů IBM Cognos pro Microsoft
Office, 815
Microsoft PowerPoint
odstraňování problémů formátu a rozvržení
sestavy, 829
odstraňování problémů importu snímků, 836
použití dat sestav IBM Cognos v prezentacích, 417
Microsoft SharePoint
podpora pro Portal 2003, 50
Microsoft SQL Server, 217
instalace funkcí Microsoft Office pro aplikace
VBA, 218
jednotné přihlášení, 217
vytvoření připojení zdrojů dat, 735
zdroje dat, 217
Microsoft Word
chybějící objekty sestavy, 822
IBM Cognos pro Microsoft Office nelze spustit, 815
migrace
portletů, 586
přizpůsobení rozhraní novějších verzí, 611
soubory system.xml, 630
minulé
položky, 357
minulost
aktivity, 357
modelování dat, 403
modely, 403
databázové ukázky, 102
definice, 960
optimalizace, 164
ukázkové modely a balíky, 73
úprava pro ukázky, 99
zálohování, 257
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modely, 403
databázové ukázky, 102
definice, 960
optimalizace, 164
ukázkové modely a balíky, 73
úprava pro ukázky, 99
zálohování, 257
moje schránka
filtrování úloh v, 471
otevírání, 471
zobrazení, 471
Moje složky
chybějící karta, 792
Moje složky, 325
Moje stránky
přidání obsahu IBM Cognos Series 7, 63
možnost Více
Chyba 0\:RSV-BBP-0027 - chyba, 826
možnost Vše
Chyba 0\:RSV-BBP-0027 - chyba, 826
možnosti
aktuální spuštění sestavy, 424
nastavení rozšířených pro formát PDF, 428
rozšířené aktuální spuštění, 425
výchozí nastavení spuštění sestavy, 423
možnosti rozmístění
částečné, 384
MS Cube, 700

N
načítání dat
odstraňování problémů se zdrojem dat SAP, 755
nadcházející aktivity, 358
nápověda
nelze spustit, 687
národní prostředí
definice, 960
Microsoft Analysis Services, 213
neshoda, 743
odstraňování problémů Report Data Service, 829
přepsání v mezipaměti výzev, 161
řazení položek, 157
uživatelé, 270
národní prostředí obsahu
definice, 960
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národní prostředí produktu
definice, 960
nasazení
Administrátoři systémů, 385
plánování, 380
role, 385
skupiny, 385
služba lidské úlohy a anotační služba, 401
nastavení
domovské stránky, 343
frekvence kontrol stavu dispečerů, 154
kontroly dispečerů pro brány servletů, 155
maximální doba provedení, 176
možnosti aktuálního spuštění sestavy, 424
protokolování, 108
přístup k zabezpečeným funkcím a vlastnostem, 292
přístupová oprávnění, 279
rozšířené možnosti aktuálního spuštění, 425
služba dat indexu, 510
tiskárny, 58
uchování periodických dokumentů, 177
uchování výstupu seznamu sledování, 177
ukázky, 75
úrovně protokolování, 110
výchozí možnosti sestavy, 423
zobrazení datových stromů, 403
nastavení fondu připojení
databáze služby Content Manager, 156
nastavení limitu zařízení RLF
odstraňování problémů, 831
velikosti sestav pro službu dat sestavy, 181
nastavení periodických dokumentů, 177
nastavení priorit dotazů, 185
nastavení prohlížeče, 793
nastavení spřízněnosti, 170
nastavení zobrazení datových stromů, 403
nástroje
diagnostické, 684
nativní jazyková podpora, 819
nativní SQL
přidání komentářů do příkazů SQL, 247
příkazy, 910
navržení obsahu, 501
název kořenového adresáře pro portlety Cognos
změna, 586

neanglické operační systémy
odstraňování problémů .NET Framework, 818
neanglické znaky se zobrazují jako zástupné
symboly, 790
nebyla vygenerována žádná odezva, 703
nedostatek paměti, 747
nefungují grafické prvky ikon v Portal Services, 792
nelze otevřít IBM Cognos Configuration, 678
nelze volat SDK z aplikace Event Studio, 775
není přístup ke službě na odkazu URL, 747
neočekávané výsledky
konce stránek, 778
neošetřené výjimky
diagnostika, 680
neplatná nastavení
IBM Cognos Configuration, 693
úložiště obsahu, 693
neplatná pověření, 725
neplatný soubor cogstartup.xml, 715
nepodporované znaky, 693
nerovnoměrné hierarchie
Report Studio, 759
nevysvětlené číselné výpočty, 772
nevyvážená hierarchie SAP
odstraňování problémů v aplikaci Transformer, 756
nevyvážené hierarchie
DB2 OLAP, 209
Report Studio, 759
NewsBoxes Upfront
přidání na portály, 63
nezbytné předpoklady
rozmisťování, 393
nezdařené položky
nové spuštění, 366
nové funkce
IBM InfoSphere Business Glossary, 41
verze 10.1.0, 33
verze 8,3, 44
verze 8.4, 40
nové funkce ve Fix Pack 2
atributy připojení DB2 CLI, 245
vylepšená podpora pro funkce maker, 240
nové odeslání nezdařených, 48
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O
období
nastavení špičky, 170
obchodní klíče
použití pro přechody, 519
objekty
odebrání akcí, 638
přizpůsobení akcí v portálu IBM Cognos
Connection, 637
obnovení
data, 257
data mezipaměti, 372
IBM Cognos pro Microsoft Office, 835
prostory jmen, 264
obnovit
připojení služby sestav, 137
obnovování
ukázkové databáze, 76
obousměrná bezpečnost
japonské znaky, 842
obnova výchozích nastavení převodu, 845
obslužný program konfigurace, 842
použití převodů a nahrazení, 845
sestavy Series 7 PowerPlay Web, 845
určení převodů, 843
obrázky
chybějící v importovaných sestavách, 822
chybí v sestavě v PDF, 794
více obrázků v aplikaci Microsoft Excel, 824
obsah
nastavení jazyků, 329
navržení, 501
procházení pomocí příkazu URL, 641
procházení pomocí souboru system.xml, 641
obslužné programy
konfigurace obousměrné bezpečnosti, 842
obslužný program pro správu stylů, 602
syntaxe příkazového řádku, 604
vytvoření uživatelského stylu, 605
ODBC
připojení zdrojů dat, 735
zdroje dat, 219
odběry sestavy, 47
odebrání
akce, 638
formáty dat pro národní prostředí, 659
984 IBM Cognos Administration

odepření přístupu, 277
odhlášení z IBM Cognos Connection
přizpůsobování, 654
odhlašování, 308
odkazy
nelze klepnout, 793
položky, 323
přerušené po rozmístění, 745
odkazy URL
provádění úloh v IBM Cognos, 939
přístup k IBM Cognos Connection, 956
přístup ke službám pomocí, 939
spouštění komponent IBM Cognos, 943
url_xml, 939
vytvoření, 309
odstranění
dispečerů, 147
karty, 342
metrické úlohy pro Metric Studio, 487
profily uživatele, 413
prostory jmen, 264
stránky, 337
odstraňování
položky, 324
ukázky IBM Cognos, 104
odstraňování problémů, 805
Analysis Studio, 795
Content Manager nelze spustit, 698
datové zdroje SAP BW, 732
distribuce, 773
chybějící kategorie v modelu aplikace
Transformer, 756
IBM Cognos BI Administration, 795
IBM Cognos Metric Designer, 805
IBM Cognos Metric Studio, 805
import sestav PowerPlay Studio, 818
načítání dat ze zdroje dat SAP, 755
nevyvážená hierarchie SAP v aplikaci
Transformer, 756
pro určitého uživatele s protokolováním, 118
prostředky, 677
protokolování, 107
přechody, 795
Report Studio, 795
soubor výpisu metrik, 681
spouštění, zobrazení či tisk sestav, 777
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tvorba sestav, 763
Word 2007, 822
zprávy protokolování, 108
odstraňování problémů dvoubajtové znakové sady, 688
odstraňování problémů IBM Cognos Analysis pro
Microsoft Excel, 815
odstraňování problémů IBM Cognos Office, 815
odstraňování problémů IBM Cognos pro Microsoft
Office, 815
odstraňování problémů Report Data Service, 815
odstraňování problémů s načítáním dat
zdroj dat SAP v aplikaci Transformer, 755
odvolání
požadavky schválení, 478
úlohy ad hoc, 478
odvolání
požadavky schválení, 478
úlohy ad hoc, 478
okrasy
prohlížeč, 353
omezení prohledání obsahu, 498
omezení procházení obsahem, 641
omezení přístupu k IBM Cognos BI, 64
oprávnění, 265, 275
přístup k sestavám v rámci aplikace Business
Insight, 864
akce, 277
k provádění, 275
k zápisu, 275
ke čtení, 275
nadřízená/podřízená, 278
nastavit zásadu, 275
odstranění skupin a rolí, 278
procházení, 275
rozmístění, 278
rozmisťování, 393
udělení nebo odepření, 277
úložiště metrik, 810
vlastnosti, 314
zabezpečené funkce a vlastnosti, 285, 292
oprávnění k provádění, 275
zabezpečené funkce a vlastnosti, 292
oprávnění k zápisu, 275
oprávnění ke čtení, 275
oprávnění nastavit zásadu, 275
opravy hotfix (Word 2007), 822

opravy, Word, 822
optimalizace
modelů, 164
výkonu, 164
Oracle
proměnná prostředí NLS_LANG, 810
aplikace Metric Studio odpojena od databáze, 807
CM-CFG-5063, 737
CM-SYS-5007, 737
CM-SYS-5036, 737
full outer join, 751
chyby rozmístění, 720
neúspěšné sestavy Metric Studio, 807
připojení aplikace Content Manager, 737
soubor IQD nelze použít, 754
Oracle Essbase
dotaz se nezdařil, 719
zdroje dat, 208
změny, 765
Oracle WebCenter Interaction Portal
přizpůsobení portletů Cognos, 570
rozmístění portletů Cognos, 566
vlastnosti objektu nelze upravit, 742
vzdálené servery, 566, 567, 570
osobní složky, 325
otevírání
sestav produktu PowerPlay, 460
sestavy, 422
otevření
agenty v IBM Cognos Connection, 466
Business Insight, 353
outer join
Oracle, 751
OutOfMemoryError, 698
ověření, 263
předávací uživatele, Microsoft Analysis Services, 213
definice, 960
chyba CAM-AAA-0096, 729
jediné přihlášení Active Directory nefunguje, 730
nelze ověřit uživatele, 729
nelze ověřit uživatele pro portlety Cognos, 731
platnost hesla vypršela, 730
URL, 942
uživatelé, 307
výzvy k zadání, 278
ověření URL, 942
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P
panely dashboard
akce přechodu, 351
IBM Cognos Business Insight, 352
indexování, 511
styly sestav, 625
typy, 335
panely nástrojů
funkce tlačítek Query Studio, 617
parametry, 509
pasy
definice, 961
pcactivate
rozmístění aktualizovaných krychlí PowerCube, 231
PIA (Primary Interop Assemblies), 815
instalace podklíčů, 815
písma
instalace, 57
nenalezeno při spuštění IBM Cognos Configuration
v systému UNIX, 718
propojení k písmům jádra, 819
soubory PDF, 173
změna, 609
změna předvoleb, 609
změna rozhraní Report Studio, 615
plán
úlohy ukládání do mezipaměti služby dotazu, 253
plánované úkoly
tvorba usnadněného výstupu, 439
Plánování
zabezpečené funkce a vlastnosti, 285
plánování na základě aktivačních událostí, 375
deaktivace, 672
plány
historie spouštění, 370
na základě aktivační události, 375
nastavení priority, 45
nastavení výskytů aktivačních událostí na
serveru, 673
položky, 370
položky na základě výskytů, 376
poslední den měsíce, 372
pověření, 280
sestavy a zobrazení sestavy, 369
správa, 361, 364, 369
správa nadcházejících aktivit, 358
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správa pozastavených položek, 360
úkoly, 372
úlohy administrace služby dotazu, 254
více položek, 372
vytváření pro poslední den měsíce, 372
výzvy, 370
změna přihlašovacích údajů, 372
platnost hesla vypršela, 725, 730
počáteční nastavení zabezpečení, 301
počet desetinných míst ve formátech
změny, 759
podnikové vyhledávací programy, 505
hlediska zabezpečení, 505
podpora, 505
podnikový styl, 608
Podokno Metriky v IBM Cognos Administration, 134
Podokno Nastavení v IBM Cognos Administration, 134
Podokno Záznam s vyhodnocením v IBM Cognos
Administration, 133
podpora Microsoft .NET pro aplikace Microsoft není
nainstalována, 836
podpora usnadnění
aktivace, 439
aktivace pro výstup sestav, 193
podpora zákazníků
kontaktování Cognos Software Services, 677, 683
podpůrný balíček pro Metric Studio, 806
pojmenované sady
omezení, 458
vnořené či paralelní sady se překrývají, 765
položky
agenty, 463
aktivace, 311, 321
aktuální, 355
deaktivace, 321
historie spouštění, 364
hledání, 327
kopírování, 319, 637
minulé, 357
nadcházející, 358
naplánované, 361
nezobrazení, 726
nové spuštění nezdařených, 366
odstraňování, 324
plánování, 370
plánování na základě výskytů, 376
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plánování posledního dne měsíce, 372
pozastavené, 360
pozastavení spuštění, 355
priorita spuštění, 363
přejmenování, 318, 320
přesouvání, 319
řazení, 325
skrytí, 41, 321
správa, 355
určení alternativní ikony, 326
uspořádání, 318
vlastnosti, 311
vložení, 637
vybírání odkazů, 323
vyjmutí, 637
vytváření záložek, 310
zobrazení, 322
zrušení spuštění, 355
položky sledování, 47
vlastnosti pravidla, 318
Popis chyb
zabezpečené funkce a vlastnosti, 285
popisky
opakování ve výstupu CSV, 665
portál, 329
chyby při spuštění, 701, 703
portál IBM Cognos BI
problém připojení k 64bitovému aplikačnímu serveru
WebSphere, 713
portál SAP
podporované verze, 562
Portal Services, 881
běhové parametry, 548, 587
nefungují grafické prvky ikon, 792
nelze ověřit uživatele, 731
nelze se přihlásit, 731
schémata protokolů, 588
portálové služby
konflikty s prostředím JRE, 741
nelze získat přístup k portletům, 741
portlety může pomocí portálu IBM Websphere
zobrazit pouze administrátor, 743
portály, 307
podporované v IBM Cognos BI, 557
přizpůsobení akcí objektů, 637
přizpůsobení IBM Cognos Connection, 329

portlet IBM Cognos Viewer
akce klesání úrovněmi, 351
akce přechodu, 351
akce stoupání úrovněmi, 351
globální filtry, 348
portlet Vícestránkový, 49
vytvoření řídicích panelů, 343
portlety, 541, 881
aktivace komunikace, 339
deaktivace, 547
definice, 961
Diagram dopadů IBM Cognos, 896
Graf historie IBM Cognos, 894
Graf historie metriky, 50
IBM Cognos Extended Applications, 889
IBM Cognos Navigator, 881
IBM Cognos Search, 883
IBM Cognos TM1 Viewer, 544
IBM Cognos Viewer, 885, 887
import v IBM Cognos Connection, 546
jediné přihlášení, 546
konfigurace mezipaměti v IBM Cognos
Connection, 548
migrace, 586
nelze získat přístup, 741
nové v IBM Cognos Connection, 43, 50
portlety Cognos, 541
Prohlížeč HTML, 899
Prohlížeč obrázků, 900
Prohlížeč RSS, 901
Prohlížeč v nouzovém režimu, 744
Prohlížeč záložek, 898
přístupová oprávnění, 547
restartování po restartu serveru SAP, 746
Seznam metrik, 50
Seznam metrik IBM Cognos, 890
standard WSRP, 546
úpravy, 339, 550, 561, 570
Uživatelský diagram IBM Cognos, 897
Vícestránkový, 49, 904
zamykání, 547
Zdroj HTML, 902
portlety Cognos, 586
nasazování na SAP Enterprise Portal 6.0, 562
nelze se přihlásit, 727
stránky vlastností se nezobrazují správně, 743
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portlety Cognos, 541
portlety TM1 viewer
úprava portletu TM1 Viewer, 545
vytvoření stránky s obsahem TM1, 544
porty jsou již používány, 691
poskytovatelé
zabezpečení, 263
poskytovatelé ověření, 263
definice, 961
problémy, 729
potenciální vlastníci
požadavky schválení, 476
úlohy ad hoc, 476
potlačení
hodnot null, 405
potlačení hodnoty null, 405
potvrzení
požadavky oznámení, 482
pověření, 307
definice, 961
důvěryhodná, 280
PowerPlay
absence odezvy, odstraňování problémů, 831
nelze načíst metadata, 831
odstraňování problémů spouštění sestav, 828
použití nástrojů pro tvorbu sestav PowerPlay, 459
problémy připojení, 829
převody písem pro sestavy Series 7 Web, 845
určení umístění serveru pro IBM Cognos
Connection, 151
vlastnosti sestavy, 314
změna předvoleb sestavy, 461
PowerPlay Studio, 818
PowerPlay Web Explorer
práce s krychlemi, 462
pozadí
barvy se nezobrazují v šablonách, 765
odstraňování problémů v grafech, 763
pozastavení
položky, 355
požadavek na aktualizaci se nezdařil, 739
požadavek na odstranění se nezdařil, 739
požadavky
instalační adresář, 700
vyrovnávání zátěže, 166
zpracování, 170
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požadavky oznámení, 480
archivace, 483
čtení, 482
potvrzení, 482
tvorba, 481
požadavky schválení, 472
archivace, 483
dokončení, 479
komentáře, 472, 478
konečné termíny, 478
odvolání vlastnictví, 478
priorita, 478
přihlášení odběru e-mailových oznámení, 473
schvalování, 479
spuštění, 479
stornování, 480
vyžádání, 476
zadání akcí, 475
zamítání, 479
zastavení, 479
změna příjemců pro, 476
prahová hodnota
nastavení metrik, 135
prahová hodnota metriky
nastavení, 135
práva, 275
pravidla
rozmístění, 388
vlastnosti, 318
pravidla hledání
panely dashboard, 511
pravidla indexování
panely dashboard, 511
pravidla sledování, 47, 444
aktivace, 445
definování detailů výstrahy, 447
odstraňování v IBM Cognos Viewer, 447
tvorba pro různé indikátory stavu podmínky, 446
tvorba pro určitou podmínku, 445
úpravy v aplikaci Cognos Viewer, 447
zobrazení v IBM Cognos Connection, 332
zobrazení v IBM Cognos Viewer, 447
pravidlo sledování
definice, 961
prázdné buňky vráceny v cílové sestavě
odstraňování problémů přechodu, 801
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prázdné stránky
vyloučení ze sestav PDF, 451
priorita
požadavky schválení, 478
úlohy ad hoc, 478
priorita spuštění, 363
problémy nastavení, 815
problémy portálu
nelze otevřít, 701
problémy s PDF
grafy, 794
tisk sestav, 794
v sestavě chybí obrázky, 794
problémy s portálem, 791
nadále používány styly z předchozí verze, 793
nefungují grafické prvky ikon, 792
nelze klepat na odkazy, 793
nezobrazí se karta Moje složky, 792
problémy s přihlášením
prostor jmen SAP, 728, 729
problémy zabezpečení, 826
problémy zpracování, 820
procenta
hodnoty, 779
procesy
kapacita dispečerů, 166
nastavení počtu, 170
serveru BI Bus zůstávají po vypnutí v paměti, 740
profily
autorská tvorba, 293
styly, 552
uživatel, 411
profily tvorby
expresní, 293
profily uživatele
výchozí, 411
profily uživatelů
styly, 552
prohledání
omezení, 498
prohlížeč
ohraničení, 353
okrasy, 353
Prohlížeč HTML, 899
Prohlížeč obrázků, 900
Prohlížeč RSS, 901

Prohlížeč událostí Windows, 677, 682
Prohlížeč v nouzovém režimu, 744
Prohlížeč záložek, 898
prohlížení událostí, 682
procházení
obsah, 641
oprávnění, 275
řízení externích prostorů jmen, 158
projekty
definice, 961
zálohování, 257
projekty
definice, 961
zálohování, 257
proměnné dokumentu (Word 2007), 822
propojená písma, 819
prostor jmen Cognos
znovuvytvoření, 714
prostor jmen eTrust SiteMinder, 263
prostor jmen LDAP, 263
prostor jmen NTLM, 263
odepřen přístup k IBM Cognos Administration, 731
prostor jmen SAP, 263
opakované výzvy k ověření, 729
problémy s přihlášením, 728, 729
prostory jmen, 263
definice, 961
IBM Cognos, 265
nelze se přihlásit, 697
obnovení, 264
odstranění, 264
odstraňování problémů přihlašování, 828
použití z IBM Cognos Series 7, 63
procházení externích, 158
rozmisťování externích odkazů, 380, 381
serveru Active Directory chybí členství ve
skupině, 719
více, 263, 278
znovuvytvoření, 714
prostory jmen IBM Cognos Series 7, 263
jednotné přihlášení, 460
prostory jmen Series 7 se při spuštění služeb
neinicializují, 737
prostředí
vícejazyčné nastavení, 56
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prostředky, 677
odstraňování problémů, 677
protokolování
datové schéma zpráv, 913
k diagnostice problému pro určitého uživatele, 118
kontrolní sestavy, 111
nastavení, 108
nativní dotazy, 110
úrovně ověření sestavy, 109
uživatelsky zaměřené, 118
zprávy, 108
protokolování nativního dotazu, 110
protokoly
databázové tabulky zpráv, 913
služba, 142
služby, 140
zpracování zpráv, 107
provedení dotazu
souběžné, 183
Průvodce importem obsahu
nelze otevřít, 835
prvky uživatelského rozhraní, 873
předávací ověření uživatele, Microsoft Analysis
Services, 213
předdefinované položky, 302
počáteční přístupová oprávnění, 862
předměty dotazu
DB2, 749
předvolby
styly, 608
zobrazení skrytých položek, 322
předvolby, 329
přecházení, 513
balíky, 515
cesty, 514
cílová sestava, 456
členy a hodnoty, 516
definování přístupu v balících, 521
formáty sestav, 515
koncepty, 514
kontexty výběru, 515
krychle do relačních dat, 796
krychle PowerCube a balíky, 520
nastavení cílových parametrů, 523
nastavení cílů v Analysis Studio, 524
nastavení v balících, 521
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neaktivní odkazy ve webových prohlížečích
Safari, 796
obchodní klíče, 519
odstraňování problémů s krychlemi PowerCube, 798
použití jedinečných názvů členů, 517
použití kalendářních dat, 520
použití odkazů URL, 516
použití rozsahu v sestavách na základě modelu, 519
použití záložek, 516
předání více hodnot, 457
přístup na základě modelu, 514
přístup na základě sestavy, 514
relační data do krychlí, 797
se souhlasnými dimenzemi, 518
sestavy IBM Cognos Visualizer, 537
sestavy PowerPlay, 537
tvorba sestav, 534
určování textu přechodu, 537
více hodnot, 47, 534
změna chování filtru, 199
přechod na
jedna cílová sestava, 47
přechod, 513
přechody
cíl nefiltruje správně, 800
data nejsou filtrována v cílové sestavě, 802
data se nezobrazí v cílové sestavě, 801
definice přechodu není dostupná, 800
detailní buňky nezobrazeny pro vyloučené položky
v PowerPlay Studio, 799
chybná data se zobrazí v cílové sestavě, 801
ignorován parametr v PowerPlay Studio, 799
odstraňování problémů, 795
prázdné buňky vráceny v cílové sestavě, 801
vnořená kontingenční tabulka filtruje pouze některé
položky, 801
výpočty se nezobrazí v cílové sestavě, 800
přejmenování
dispečerů, 152
položky, 318, 320
přenos ID hesla jako parametru URL, 587
přepnutí
více dispečerů, 154
přepočet
odvozené hodnoty metrik pro Metric Studio, 490

Rejstřík
přesměrování URL
uživatelské odhlášení, 654
přesouvání
položky, 319
přesun
data, 259
dispečerů, 148
přesun dat, 259
spouštění, 260
vlastnosti, 260
vyrovnávání zátěže provádění, 169
zobrazení, 261
přesunutí
archivy rozmístění, 397
převod číselných řetězců hledání na řetězce v
dotazech, 187
přidávání
komentáře, 449
přihlášení
zdroje dat, 235, 282
přihlášení ke zdrojům dat
tvorba, 235
změny, 235
přihlašovací údaje
zdroj dat, 235, 282
změna plánu, 372
přihlašování, 307
více prostorů jmen, 278
příkazy
databáze, 908
nativní SQL, 910
obslužný program pro správu stylů, 604
zahájení relací proxy, 908
zastavení relací proxy, 909
příkazy URL
skrytí příkazů uživatelského rozhraní, 631
příklady
kódování Shift-JIS, 842
přizpůsobení titulku výzvy k zadání, 652
testování instalace, 683
přílohy
IBM Lotus Notes, 672
připojení
dispečery, 170
ladění Metric Studio, 181
nastavení počtu, 170

správa, 156
vzdálené servery, 570
zdroj dat, 89, 201
zdroje dat OLAP, 95
připojení databáze
bloky příkazů, 240
připojení k serveru SQL, 736
připojení k databázi
nelze vybrat ODBC jako typ, 735
vytvoření, 735
připojení proxy
databáze Oracle, 239, 243
připojení zdrojů dat
změna, 232
připojení zdrojů dat k databázi Sybase
odstraňování problémů, 753
přípona souboru
změna pro Excel 2002, 674
přípony multiscript, 869
přístup
další dokumentace, 44
přístup k přechodu
nové funkce ve verzi 8.4, 42
přístup přechodem
asistent přechodu, 531
ladění, 531
přístupová oprávnění, 275, 292
anonymní, 301
definice, 962
k položkám odepřena, 725
nastavení, 279
počáteční, 847
portlety, 547
pověření, 280
předdefinované položky, 862
sestavy produktu Series 7 z IBM Cognos
Connection, 63
stránky, 339
udělení nebo odepření, 277
uživatelé, 276
vestavěné položky, 861, 862
vlastnictví položek, 277
zabezpečené funkce a vlastnosti, 292, 849
přístupová práva, 275
přístupové oprávnění
styly, 553
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Rejstřík
přizpůsoben IBM Cognos Connection
přidání uživatelského loga, 613
přizpůsobení
akce objektů v portálu IBM Cognos Connection, 637
barva pozadí záhlaví v IBM Cognos Connection, 612
barvy nabídek Query Studio, 616
barvy nabídek Report Studio, 615
formáty stránky výzvy, 621
funkčnost IBM Cognos BI, 629
grafické prvky portálu, 613
grafické prvky Query Studio, 616
grafické prvky Report Studio, 615
IBM Cognos Connection, 611, 630, 631
IBM Cognos Viewer, 619
ikony uživatelských šablon sestav, 623
písma na stránkách, 614
písma Report Studio, 615
portály, 329
portlety Cognos pro WebSphere Portal, 561
rozhraní Report Studio, 615
seznamy stylů Report Studio, 614
stránka přihlášení IBM Cognos Connection, 648
stránky Uvítání, 611, 642
styly, 602
šablony sestav, 621
tlačítka panelu nástrojů Query Studio, 617
výstupní formáty sestav, 645
vzhled IBM Cognos BI, 601
značka záhlaví v IBM Cognos Connection, 612
přizpůsobení
akce objektů v portálu IBM Cognos Connection, 637
barva pozadí záhlaví v IBM Cognos Connection, 612
barvy nabídek Query Studio, 616
barvy nabídek Report Studio, 615
formáty stránky výzvy, 621
funkčnost IBM Cognos BI, 629
grafické prvky portálu, 613
grafické prvky Query Studio, 616
grafické prvky Report Studio, 615
IBM Cognos Connection, 611, 630, 631
IBM Cognos Viewer, 619
ikony uživatelských šablon sestav, 623
písma na stránkách, 614
písma Report Studio, 615
portály, 329
portlety Cognos pro WebSphere Portal, 561
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rozhraní Report Studio, 615
seznamy stylů Report Studio, 614
stránka přihlášení IBM Cognos Connection, 648
stránky Uvítání, 611, 642
styly, 602
šablony sestav, 621
tlačítka panelu nástrojů Query Studio, 617
výstupní formáty sestav, 645
vzhled IBM Cognos BI, 601
značka záhlaví v IBM Cognos Connection, 612
přizpůsobení uživatelského rozhraní
přidání prvků, 880
skrytí prvků, 873
přizpůsobování
odhlášení z IBM Cognos Connection, 654
publikované dokumenty
nelze otevřít v IBM Cognos Connection, 817
otevření v Microsoft Office, 816
publikování
balíky v nekořenových složkách, 45
definice, 962
publikování krychlí PowerCube
odstraňování problémů neúspěšné publikace, 760
původ
akce klesání úrovněmi, 432
IBM InfoSphere Metadata Workbench, 194
IBM Metadata Workbench, 431
konfigurace, 194
zobrazení, 42, 431

Q
QE-DEF-0177, 748
QE-DEF-0259, 749
Query Studio
deaktivace ukládání relace do mezipaměti, 189
definice sestavy, 683
přizpůsobení barev nabídek, 616
přizpůsobení formátů dat, 656
přizpůsobení grafických prvků, 616
přizpůsobení panelu nástrojů a nabídek, 617
přizpůsobení stylů, 601
sestavy, 421
spuštění v režimu náhledu, 656
úpravy seznamů stylů, 615
vlastnosti sestavy, 314
vytváření sestav bez údajů, 430

Rejstřík
zabezpečené funkce a vlastnosti, 285
změna výchozí šablony, 661

R
RDS-ERR-1047, 833
RDS-ERR-1048, 833
RDS-ERR-1049, 834
RDS-ERR-1050, 834
RDS-ERR-1053, 834
RDS-ERR-1055, 834
RDS-ERR-1057, 834
relace
definice, 962
zahájení proxy, 908
zastavení proxy, 909
relace
definice, 962
zahájení proxy, 908
zastavení proxy, 909
relace proxy
zahájení v databázích, 908
zastavení v databázích, 909
relace s vypršelou platností, 825
relační tvorba sestav
odstraňování problémů přecházení do krychlí, 797
relační zdroje dat
chybějící či nedostupné členy, 719
relevantnost
úprava, 501
relevantnost výsledků
úprava, 501
Report Data Service (RDS)
číslované chybové zprávy, 827
chyby Překročen datový limit, 821
konfigurace, odstraňování problémů, 831
limit velikosti sestavy, 181
načitatelnost národního prostředí, odstraňování
problémů, 829
nedostupný server, odstraňování problémů, 821
nelze se připojit k serveru PowerPlay Enterprise
Server, 829
odstraňování problémů vytvoření zobrazení
sestavy, 831
stornování požadavků, 832
zpracování požadavků, odstraňování problémů, 824

Report Studio
barvy nabídek, 615
deaktivace ukládání relace do mezipaměti, 189
Map Manager, 56
nelze spustit, 703
nerovnoměrné hierarchie, 759
nevyvážené hierarchie, 759
odstraňování problémů, 795
písma rozhraní, 615
profil profesionální tvorby, 293
přizpůsobení grafických prvků, 615
přizpůsobení stylů, 601
režimy tvorby, 45
sestavy, 421
testování, 683
tvorba sestav přechodu, 534
uložení změn v úkolu, 819
úpravy seznamů stylů, 614
uživatelské šablony sestav, 621
vlastnosti sestavy, 314
zabezpečené funkce a vlastnosti, 285
Report Studio Professional URL, 944, 946
ReportNet
soubor upgradu na IBM Cognos BI, 679
resetování
metriky, 137
metriky systému, 137
Resources.xml, soubor, 624
režim kompatibility s klastry, 168
režimy náhledu
Query Studio, 656
režimy tvorby
Report Studio, 45
režimy tvorby Report Studio
aktivace, 45
role, 270
IBM Cognos Controller, 272
IBM Cognos Series 7, 271
nasazení, 385
předdefinované, 302
přidávání a odebírání členů, 273
přidávání rozesílacích seznamů, 272
přizpůsobení uživatelských rozhraní v IBM Cognos
Connection, 631
spouštění sestav, 271
úprava nastavení po instalaci, 304
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Rejstřík
vestavěné, 301
vytváření, 272
zabezpečení, 269
role IBM Cognos
aktualizace, 273
vytváření, 272
rozesílací seznamy
členství ve skupinách a rolích, 272
vytváření, 454
rozhraní
změna vzhledu komponent, 608
rozmístění, 379
aktualizované krychle PowerCube, 231
Cognos iView na portálu SAP Enterprise Portal
6.0, 562
definice, 962
omezení detailů, 45
portletů Cognos na serveru SharePoint Portal
Server, 571, 579
portletů Cognos v portálu Oracle WebCenter
Interaction Portal, 566
portletů Cognos v portálu WebSphere Portal, 557
portletů v jiných portálech, 557
pravidla, 388
přerušené odkazy, 745
SAP Enterprise Portal 6.0, 562
vytvoření specifikace exportu, 394
zabezpečení, 278, 380
rozmístění, 379
aktualizované krychle PowerCube, 231
Cognos iView na portálu SAP Enterprise Portal
6.0, 562
definice, 962
omezení detailů, 45
portletů Cognos na serveru SharePoint Portal
Server, 571, 579
portletů Cognos v portálu Oracle WebCenter
Interaction Portal, 566
portletů Cognos v portálu WebSphere Portal, 557
portletů v jiných portálech, 557
pravidla, 388
přerušené odkazy, 745
SAP Enterprise Portal 6.0, 562
vytvoření specifikace exportu, 394
zabezpečení, 278, 380
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rozmisťován
archivy, 380
rozmisťování
balíky, 383
celé úložiště obsahu, 381
částečné rozmístění, 383
data, 393
export, 394
importování, 397
konfigurační objekty, 399
neúspěšné na aplikačním serveru Oracle či
WebSphere, 705
nezbytné předpoklady, 393
obsah adresáře, 383
odkazy na externí prostory jmen, 380, 381
oprávnění, 393
přesunutí archivů, 397
příkazové řádky, 379
sestavy, 379
specifikace, 379
testování, 400
veřejné složky, 383
zdroje dat, 386
rozsah
použití při přístupu přechodem, 519
rozšířená konfigurační nastavení
RSVP.RENDER.VALIDATEURL, 942
rozšířená nastavení indexu, 509
rozšířené vlastnosti
služba sestavy, 667
RSS
definice, 962
RSV-CM-2005 (chybová zpráva), 822
RSVP.FILE.EXTENSION.XLS, 674
RSVP.PROMPT.RECONCILIATION, nastavení, 185
RSVP.RENDER.VALIDATEURL, 942

Ř
řadicí posloupnost
rozlišuje velká a malá písmena, 693
řazení
neanglických národních prostředí, 157
položky, 325
složky, 325
řetězce
změna, 659

Rejstřík
řetězce formátů, 210
řetězce v dotazech, převod z číselných klíčů hledání, 187
řídicí panel
portlet Vícestránkový, 343
vytvoření, 343
řídicí panely, 49, 343
akce stoupání a klesání úrovněmi, 351
globální filtry, 346
problémy se zobrazením sestav, 744
přidání interakce, 346
skrytí prvků uživatelského rozhraní, 632

S
sady členů
vnořené či paralelní sady se překrývají, 765
SAP
zásada hesel, 728
SAP BW
balíky, maximum objektů, 407
balíky, úpravy, 406
chybný jazyk v dotazu, 748
chyby při spuštění sestav, 745
nelze identifikovat pověření SAP, 731
nelze určit verzi, 744
použití jiných textových hodnot než ASCII, 787
tvorba balíků, 406
SAP EP
přizpůsobení portletů Cognos, 564
rozmístění portletů Cognos, 562
sdílení
stránky, 339
SDK
nelze volat SDK z aplikace Event Studio, 775
sekce
tvorba na sestavách se zdroji dat SAP BW, 766
server Active Directory
chybějící členství ve skupině, 719
server IBM Cognos BI
nelze spustit, 692
server sestav
nastavení, 185
server sestavy
správa časových limitů připojení zdrojů dat, 233
servery
administrace, 139
názvy skupin, 165

souběžné provedení dotazů, 183
spuštění vzdáleného serveru v portálu Oracle
WebCenter Interaction Portal, 566
změna konfigurace vzdáleného serveru v portálu
Oracle WebCenter Interaction Portal, 567
seskupení
dispečerů, 148
odstraňování mezisoučtů v seskupených
seznamech, 765
odstraňování problémů s nesprávnými
mezisoučty, 789
odstraňování problémů sestav vnořeného
seznamu, 764
sestava neobsahuje žádná data, 774
sestavy, 308, 421
aktivace komentářů, 448
aktivace pravidel sledování, 445
aktivní, 422
Analysis Studio, 421
cílení, 47
deaktivace jako příloh e-mailů, 671
definice, 962
diferencování, 453
distribuce, 452
formát PDF, 434
formát sestav na výzvu, 824
formáty, 433
formáty CSV, 435
formáty Excel, 435
formáty HTML, 434
formáty XML, 434
chybějící objekty sestavy, 822
IBM Cognos Series 7, 459
IBM Cognos Series 7 v IBM Cognos
Connection, 458
import, PowerPlay Studio, 818
klesání úrovněmi, 455
komentáře, 448
komentáře v uložených sestavách, 41
konfigurace pro více jazyků, 57
kontrola použití, 116
migrace IBM Cognos Series 7 do IBM Cognos
BI, 164
možnosti aktuálního spuštění, 424
na výzvu k zadání, odstraňování problémů, 822
nastavení limitů fronty, 172
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Rejstřík
názvy sestav s uvozovkami, 824
nelze získat přístup k sestavám Series 7, 736
nelze zobrazit sestavy v IBM Cognos pro Microsoft
Office, 827
neobsahuje žádná data, 774
nové odeslání nezdařených, 48
nové spuštění nezdařených, 366
odebrání uživatelů ze seznamu výstrah, 444
odebrání ze seznamu výstrah, 443
odstraňování problémů chybějících grafů či
obrázků, 822
odstraňování problémů importu obsahu sestavy, 824
odstraňování problémů vnořených sestav, 835
odstraňování problémů vykreslení sestav, 820
otevírání, 422
plánování, 369
plánování posledního dne měsíce, 372
pohledy plánování, 369
použití upozornění, 47
povolení seznamů výstrah, 442
pravidla sledování, 444
problémy se zobrazením v řídicích panelech, 744
překročení datových limitů RDS, 821
přidání do seznamu výstrah, 443
přidávání uživatelských šablon, 621
přidávání vícejazyčných vlastností, 436
přizpůsobení sestav pomocí stylů, 610
přizpůsobení výstupních formátů v IBM Cognos
Connection a Cognos Viewer, 645
Query Studio, 421
Report Studio, 421
rozmisťování, 379
rozšířené možnosti aktuálního spuštění, 425
řízení interaktivních funkcí, 45
sestavy na výzvu k zadání v IBM Cognos pro
Microsoft Office, 824
spouštění, 308
spuštění, 422
spuštění sestav IBM Cognos pro Microsoft Office
po vypršení platnosti relace, 825
stoupání úrovněmi, 455
tisk, 453
tvorba usnadněných, 193, 439
ukládání, 452
uložení výstupů sestavy do souboru, 48
úpravy, 432
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určení výchozích hodnot výzvy, 437
usnadnění přístupu pro invalidy, 421
uživatelský přístup k produktu Series 7 z IBM
Cognos Connection, 63
vícejazyčné vlastnosti IBM Cognos Series 7, 462
volba jazyků, 436
výchozí jazyky, 437
výchozí možnosti, 423
vyloučení prázdných stránek v PDF, 451
vytváření, 429
vytváření rozesílacích seznamů, 454
vytváření v aplikaci Query Studio bez údajů, 430
vytváření zobrazení, 430
založené na buňkách s chybami #NAME?, 820
zasílání e-mailem, 453
změna výchozího nastavení produktu
PowerPlay, 461
zobrazování, 422
zobrazování starších verzí, 441
sestavy Excel
Analysis Studio, 782
formátování, 435
sestavy IBM Cognos Series 7
nelze získat přístup, 736
sestavy IBM Cognos Visualizer
nastavení přístupu k přechodu do IBM Cognos
BI, 537
sestavy na výzvu
chybové zprávy, 830
nesprávný formát pro hodnotu výzvy, 824
sestavy na výzvy k zadání
odstraňování problémů odpovědí na výzvy k
zadání, 832
sestavy PowerPlay
nastavení přístupu přechodem do IBM Cognos
BI, 537
sestavy ReportNet
změny formátování při upgradu, 789
sestavy s přechody
skrytí, 41
sestavy Series 7 PowerPlay Web
obousměrná bezpečnost, 845
sestavy seznamu
chyby Více nebo Vše, 826
sestavy vnořeného seznamu
nelze spustit po upgradu, 764

Rejstřík
sestavy založené na buňkách
chyby #NAME?, 820
Seznam metrik, 50
Seznam metrik IBM Cognos, 890
seznamy
mezisoučty v seskupených seznamech, 765
seznamy sledování
definice, 962
seznamy stylů
formátování, 609
úpravy IBM Cognos Viewer, 619
úpravy Query Studio, 615
úpravy stránek výzev, 621
seznamy stylů
formátování, 609
úpravy IBM Cognos Viewer, 619
úpravy Query Studio, 615
úpravy stránek výzev, 621
seznamy výstrah
odebrání ze sledovaných položek, 332
odstranění pro agenty, 466, 467
povolení pro agenty, 466
povolení pro sestavy, 442
sestavy, 443
zobrazení v IBM Cognos Connection, 332
SharePoint Portal Server
konfigurace Microsoft Internet Information
Manager, 580
rozmístění portletů Cognos, 571, 579
shromažďování dat
nastavení výchozích hodnot, 500
schéma
příkazy zdrojů dat, 907
schémata protokolů
Portal Services, 588
schopnosti
definice, 962
schvalování
požadavky schválení, 479
SiteMinder
přihlášení k prostoru jmen, 828
skóre metrik v podokně Záznam s vyhodnocením, 133
skóre metriky
atributy, zobrazení, 135
skript C8DB2.sh
chyba, 716

skripty
k odstranění tabulek z databáze, 708
skripty SQL
k odstranění databází, 708
skryté položky, 321
zobrazení, 322
skrytí
akce objektů, 639
nedostupné karty, 648
položky, 41, 321
prvky uživatelského rozhraní, 631, 632, 873
prvky uživatelského rozhraní na stránkách a v
řídicích panelech, 632
sestavy s přechody, 41
skupiny, 270
definice, 962
chybějící členství na serveru Active Directory, 719
IBM Cognos Controller, 272
nasazení, 385
přidávání a odebírání členů, 273
přidávání rozesílacích seznamů, 272
přizpůsobení uživatelských rozhraní v IBM Cognos
Connection, 631
úprava nastavení po instalaci, 304
vestavěné, 301
vytváření, 272
zabezpečení, 269
skupiny IBM Cognos
aktualizace, 273
vytváření, 272
sledované položky
odebrání seznamů výstrah, 332
zobrazení v IBM Cognos Connection, 332
sledování
služby, 140
události, 108
složené závorky ve výrazech, 749
složky
deaktivace při rozmisťování, 384
konfigurace, 148
Moje složky, 325
osobní, 325
rozmisťování veřejných, 383
řazení, 325
veřejné, 325
vytváření, 325
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služba
aktualizace indexu, 141
data indexu, 141
graphics, 141
lidská úloha, 141
prohledání indexu, 141
služba agenta, 140
služba Content Manager, 140
služba dat indexu
změna výchozích nastavení, 510
služba dat sestavy, 140, 143
určení mapování bran, 151
služba dávkové sestavy, 140
služba doručení, 141
nastavení komprese pro přílohy, 180
přizpůsobení zpracování chyb na serveru SMTP, 668
služba dotazu
administrace ukládání do mezipaměti, 253
analýza využití mezipaměti, 253
časový limit nečinnosti připojení, 251
deaktivace ukládání plánu dotazu do
mezipaměti, 251
správa, 251
spuštění stromového trasování, 251
trasování plánování dotazu, 251
trasování provedení, 251
vlastnosti, 251
vymazání mezipaměti, 253
vytvoření a plánování úloh administrace, 254
využití mezipaměti, 253
zápis modelu do souboru, 251
služba graphics, 141
služba IBM Cognos
server nedostupný, 693
spuštění, 715
služba index data, 141
služba index search, 141
služba index update, 141
služba integrace dat, 141
služba lidské úlohy, 141
nasazení, 401
služba Metadata, 142
služba Metrics Manager, 142
Služba migrace, 142
služba monitoru, 142
služba plánování dat, 143
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služba plánování konzoly pro správu, 143
služba plánování úkolu, 143
služba plánování webu, 143
služba prezentace, 143
služba správy událostí, 141
služba systému, 143
služba úkolu, 141
služby, 139, 140
agenta, 140
aktivace, 146
anotace, 140
Content Manager, 140, 156
dat sestavy, 143
dávkové sestavy, 140
doručení, 141
dotazy, 143
IBM Cognos BI, 143
integrace dat, 141
Metadata, 142
Metrics Manager, 142
Migrace, 142
monitoru, 142
nelze spustit, 691
nelze spustit po výpadku sítě, 697
plánování dat, 143
prezentace, 139, 143
protokolu, 142
protokoly, 139
sestavy, 139, 143
služby agenta, 139
služby doručení, 139
služby monitorování, 139
služby správy událostí, 139
služby úkolu, 139
správy událostí, 141
systému, 143
úkolu, 141
zastavení a spuštění, 144
služby prezentace, 140
služby sestav
rozšířené vlastnosti, 667
služby sestavy, 140, 143
připojení, 137
rozšířená nastavení, 790
služby správy událostí, 140

Rejstřík
směrování sestav
nastavení názvů skupin serverů, 165
Solaris
JRE 1.5, 717
souběžné provedení dotazů, 183
soubor cogformat.xml
odebraní formátů dat pro národní prostředí, 659
přidání formátů dat pro národní prostředí, 660
úpravy, 657
soubor cogroot.link, 713
soubor cogstartup.lock, 678
soubor jar
chyba při spuštění konfigurace, 715
soubor p2pd.war pro WebLogic, 706
soubor portletových aplikací
instalace v produktu WebSphere Portal, 558
soubor qrsvpproperties.xml.sample, 661
soubor system.xml
deaktivace sestav jako příloh e-mailů, 671
soubor výpisu metrik, 681
odstraňování problémů, 681
soubor web.config
konfigurace webových částí Cognos, 574, 582
web.config.sample, 574, 582
souborové zdroje dat
cesty, 229
soubory
nenalezeny, 701
soubory .otl, 94
soubory IQD
nelze použít, 754
soubory oddělené tabulátory
chyby, 809
soubory protokolu, 677
běhové, 679
chyby brány, 679
konfigurace národního prostředí, 679
Metric Studio, 805
neúspěch úlohy udržování metrik, 808
odinstalace, 679
přenos, 678
souhrn přenosu, 678
spouštěcí konfigurace, 678
tichý režim, 679
soubory překladu
problémy importu do Map Manager, 803

soubory system.xml
migrace, 630
nastavení aktivačních událostí pro plánování, 673
použití k přidání prvků uživatelského rozhraní, 634
použití při odebírání akcí, 638
použití při přidávání akcí se zástupci, 641
použití při přidávání uživatelských akcí, 639
skrytí prvků uživatelského rozhraní, 631, 632
soubory výpisu, 680
soubory výpisu paměti, 118, 680
soubory výstupu
metriky systému, 681
soubory výstupu sestav
uložení, 190, 438
uložení v IBM Cognos BI, 192
uložení vně IBM Cognos BI, 191
soubory XML
zdroje dat, 227
součty
odstraňování problémů s mezisoučty, 789
souhrny
klauzule FOR, 770
odstraňování problémů, 777
specifikace
rozmístění, 379
specifikace sestav
upgradování, 401
uživatelská šablona, 622
specifikace sestav
upgradování, 401
uživatelská šablona, 622
specifikace sestavy
definice, 963
chybějící obsah, 836
odstraňování problémů analýzy stylu sestavy, 833
specifikace sestavy
definice, 963
chybějící obsah, 836
odstraňování problémů analýzy stylu sestavy, 833
spojení
úplná vnější, 748
sponzorované odkazy, 501
spouštění
komponenty IBM Cognos pomocí odkazů URL, 943
metrické úlohy pro Metric Studio, 486
přesun dat, 260
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sestavy, 308, 422
sestavy produktu PowerPlay, 460
spouštění projektů
plánované sestavy se nezdaří, 782
spouštění sestav
dotazu dlouho trvá filtrování jiného textu než
ASCII, 787
chyby DPR-ERR-2082, 779
chyby ORA-00907, 782
nelze najít chyby databáze, 780
nelze vybrat více formátů, 783
nespustí se podle očekávání, 781
nespustí se podle plánu, 783
odstraňování problémů, 777
pomalá aplikace Query Studio, 787
Report Studio je pomalé, 787
role, 271
tabulku nebo zobrazení nelze najít ve slovníku, 782
výkonnostní problémy, 786
správa
metriky pro Metric Studio, 485
prohledání indexu, 495
server, 46
správci
vylepšené uživatelské rozhraní, 44
spravování
balíky v nekořenových složkách, 45
spuštění
agenty, 463
DB2 vrací chybu SQL1224N při připojení ze systému
AIX, 698
historie položek, 364
nelze otevřít IBM Cognos Connection, 701
nelze spustit službu, 691
nelze stáhnout cognos.xts, 704
neúspěšné bez chyby, 692
požadavky schválení, 479
problémy, 689
Report Studio nelze spustit, 703
skript neúspěšný, 705
služba IBM Cognos, 715
služeb, 144, 146
soubor zámku konfigurace, 678
stažení prostředku neúspěšné, 698
stránka nenalezena, 701
úlohy ad hoc, 479
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spuštění aktualizace indexu, 497
spuštění stromového trasování
služba dotazu, 251
SQL
přidávání kontextu aplikace do dynamického
SQL, 41
příkazy inner join, 750
SQL Server
nelze najít, 736
nelze připojit pomocí připojení OLE DB, 736
vytvoření připojení zdrojů dat, 735
SQL Server 2005
chyba při pokusu o spuštění Metric Studio, 807
SQL, 247
SSAS 2005, krychle
odstraňování problémů, 767
SSL
konfigurace pro IBM Cognos pro Microsoft
Office, 418
stahování dokumentů IBM Cognos pro Microsoft Office
v IBM Cognos Connection, 418
standard WSRP
portlety, 546
statistika
přístup do systému, 44
statistiky
sběr, 509
stav
snímek systému, 44
stav v podokně Záznam s vyhodnocením, 133
stavová stránka v IBM Cognos Administration, 133
stažení prostředku neúspěšné, 698
stornování
požadavky schválení, 480
úlohy ad hoc, 480
stoupání úrovněmi
odstraňování problémů, 779
stoupat úrovněmi, 455
definice, 963
stránka Jít na
další informace, 50
stránka přihlášení
aktivace uživatelské, 649
funkce JavaScript pro přizpůsobení, 653
makra obsahu, 650
nastavení a konfigurace, 649

Rejstřík
názvy prvků UI, 650
popis, 648
potlačení názvů prvků UI, 650
přizpůsobení IBM Cognos Connection, 648
styly CSS, 652
ukázky, 654
vytvoření pro národní prostředí, 649
stránka Uvítání
přizpůsobení, 611, 642
stránky, 337
akce přechodu, 351
akce stoupání a klesání úrovněmi, 351
domů, 343
globální filtry, 346
obsah, 335
odstranění, 337
odstranění karet, 342
přidání interakce, 346
přístupová oprávnění, 339
přizpůsobení písem, 614
sdílení, 339
skrytí prvků uživatelského rozhraní, 632
správa v IBM Cognos Connection, 335
úpravy, 338
uživatelská stránka Uvítání, 642
více karet, 49
vlastnosti, 317
vytvoření, 337
vytvoření karet, 341
stručné přehledy, 31
studia
změny Oracle Essbase, 765
stylový soubor XML
úpravy, 607
stylu Netisknout
řízení ve výstupu sestavy Excel 2007, 675
styly, 541, 552, 608
podnikový, 608
použity nesprávné styly, 793
profily uživatele, 411
profily uživatelů, 552
předdefinované, 601
předvolba produktu, 608
přístupová oprávnění, 553
ruční tvorba uživatelských, 608
stránky, 337

tvorba uživatelských, 602
úpravy, 554
volba v IBM Cognos Connection, 329
vytváření, 552
styly analýz
v panelech dashboard, 625
styly dotazů
v panelech dashboard, 625
styly IBM Cognos Connection, 329
styly sestav
v panelech dashboard, 625
Sybase Adaptive Server Enterprise, zdroje dat, 224
synchronizace
pohotovostní Content Manager, 157
uživatelé metrik pro Metric Studio, 490
systém
přístup do statistiky, 44
snímek stavu, 44
výkon, 121
šablona přihlášení
vytvoření, 649
šablony
barvy pozadí se nezobrazují, 765
definice, 963
Report Studio, 621
specifikace uživatelských sestav, 622
změna výchozí pro Query Studio, 661
šablony sestav
uživatelské ikony, 623
šifrovací informace nelze zašifrovat, 711
šifrovací klíče
znovuvygenerování, 712
šifrování
chyby konfigurace, 711

T
tabulku či zobrazení nelze najít ve slovníku, chyby, 782
tabulky
databáze zpráv protokolu, 913
odstranění z databáze, 708
templates.xml, soubor, 623
testování
dispečerů, 153
komponenty, 683
předměty dotazu, 748
příklady instalace, 683
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rozmístění, 400
text
překlad, 608
přidání, 608
změna řetězců, 659
tisk
nastavení tiskáren, 58
po restartu dispečeru, 810
příručky PDF, 687
tisk příručky ve formátu PDF, 687
tisk sestav, 453, 794
nevyhovující výsledky tisku sestav v HTML, 795
odstraňování problémů, 777
přizpůsobení pro tiskové servery se systémem UNIX
a Linux, 655
sestavy v PDF, 794
v PDF chybí obrázky, 794
tiskárny
nastavení, 58
TM1, zdroje dat, 225
Transformer
nové sestavení krychle PowerCube vyvolá chybu
TR0787, 756
soubor IQD nelze otevřít, 754
vytvoření vypočítaných sloupců, 755
transliterace vícejazyčných dat, 869
trasování plánování dotaz
služba dotazu, 251
trasování provedení
služba dotazu, 251
trasování ukládání plánu dotazu do mezipaměti
deaktivace, 251
tvorba
aktivace režimů Report Studio, 45
pravidla sledování pro různé indikátory stavu
podmínky, 446
pravidla sledování pro určitou podmínku, 445
tvorba balíků
pro krychle PowerCube, 405
pro SAP BW, 406
typ komprese obsahu v souborech PDF, 173
typy souborů
registrace, 816

U
UDA-SQL-0107, 748
1002 IBM Cognos Administration

UDA-SQL-0114, 748
události
definice, 963
prohlížení programu, zabezpečení a systémů, 682
protokolování, 108
záznamy, 108
zobrazení nejnovějších, 468
události systému, 682
udělení přístupu, 277
udržování metrik, neúspěch úlohy, 808
ukazatele
nefiltrované při přechodu, 534
řetězce formátů, 210
ukázky, 69, 677
obnova záložních souborů pomocí skriptů pro
db2, 79
obnova záložních souborů pomocí skriptů pro
Oracle, 84
balíky, 75
data prodeje a marketingu, 72
databáze, modely a balíky, 73
datový sklad GO, 73
Event Studio, 103
import, 99
InfoSphere Warehouse Cubing Services, 92
krychle, 74
krychle Essbase, 94
krychle MSAS, 91
Metric Designer, 75
Metric Studio, 98
modely, 102
nastavení, 75
nové kontrolní sestavy, 45
obnovování ukázkových databází, 76
odstraňování, 104
odstraňování problémů smíšených jazyků, 783
použití, 683
použití vícejazyčných dat, 869
připojení ke zdrojům dat, 89
The Great Outdoors Company, 70
TM1, 92
transakční databáze Prodej GO, 74
uživatelská stránka přihlášení, 654
zaměstnanci, 72
zdroje dat OLAP, 95
ukázky IBM Cognos, 75

Rejstřík
ukázky IBM Cognos BI, 683
ukládání
sestavy, 452
ukládání do mezipaměti
deaktivace pro relaci, 189
ukládání relace do mezipaměti
deaktivace, 189
úkoly, 48
definice, 963
kroky, 372
možnosti doručení, 316
nové spuštění nezdařených, 366
odeslání kroků, 316
plánování, 372
služby, 140
tvorba usnadněného výstupu, 439
vlastnosti, 316
úlohy
ad hoc, 472
archivace, 483
automatizace, 54
definice, 963
dokončení, 479
e-mailová oznámení, 473
filtrování, 471
komentáře, 472, 478
konečné termíny, 478
metriky pro Metric Studio, 485
odvolání vlastnictví, 478
potenciální vlastník, 476
potvrzení, 482
požadavky oznámení, 480
požadavky schválení, 472
priorita, 478
provádění v IBM Cognos pomocí odkazů URL, 939
schránka úloh, 471
spuštění, 479
stornování, 480
vlastník, 476
vyžádání, 476
zadání akcí, 475
zainteresované osoby, 476
zastavení, 479
zobrazení archivu, 483
úlohy ad hoc, 472
archivace, 483

dokončení, 479
komentáře, 472, 478
konečné termíny, 478
odvolání vlastnictví, 478
priorita, 478
přihlášení odběru e-mailových oznámení, 473
spuštění, 479
stornování, 480
tvorba, 473
vyžádání, 476
zadání akcí, 475
zastavení, 479
změna příjemců pro, 476
úlohy agenta
nové odeslání při neúspěchu, 49
úlohy ukládání do mezipaměti služby dotazu
plán, 253
uložené procedury
soubor IQD nelze použít, 754
uložení
výstup sestav vně IBM Cognos BI, 191
soubory výstupu sestav, 190, 438
soubory výstupu sestav v IBM Cognos BI, 192
trvá příliš dlouho, 775
úložiště metrik
neúspěch, 720
oprávnění, 810
úložiště obsahu
definice, 963
chyba inicializace v systému Oracle, 721
kompatibilní verze DB2 a Java, 692
neplatná nastavení, 693
odstranění tabulek z databáze, 708
rozmisťování, 381
údržba, 161
upgrade, 697
zabezpečení, 305
zálohování, 257
úložiště obsahu DB2
chyba při spuštění skriptu C8DB2.sh, 716
úložiště obsahu Oracle
chyba inicializace, 721
úrovně kompatibility, 721
umístění dočasných objektů, 160
umístění protokolů
typy, 107
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unicode, 790
UNIX
chyba: písmo nenalezeno, 718
vytvoření připojení zdrojů dat, 735
upgrade
problémy se šifrovacími klíči, 712
úložiště obsahu, 697
vliv na čínské, japonské či korejské znaky, 706
upgrade sestav
chyby aplikace, 764
není zachováno formátování, 789
sestavy nelze otevřít, 780
upgradování
specifikace sestav, 401
úplná vnější spojení, 748
úplná vnější spojení Oracle, 748
upozornění
sestava, 47
úprava relevantnosti výsledků, 501
úpravy
iView, 564
sestavy, 432
stránky, 338
URI
není přístup ke službě, 747
URI objevení spolupráce
konfigurace, 196
URL-příkazy
použití ke skrytí prvků uživatelského rozhraní, 631
úrovně
jedinečné názvy členů, 517
zabezpečení, 750
úrovně izolace
zdroje dat, 237
úrovně ověření sestavy, 109
úrovně protokolování
nastavení, 110
ovlivnění výkonu, 740
usnadněné sestavy
aktivace, 193
tvorba, 439
uspořádání
položky, 318
uživatelé, 269
anonymní, 301
anonymní přihlášení, 307
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definice, 963
diagnostika problému pro určité uživatele s
protokolováním, 118
IBM Cognos Series 7, 269
národní prostředí, 270
odstranění profilů, 413
odstraňování a obnovování, 269
ověření, 301
profily, 411
správci systémů, 302
třídy a oprávnění, 276
vestavění, 301
zabezpečení, 269
změna profilů, 412
uživatelská pověření
RDS-ERR-1020, 830
uživatelská rozhraní
prvky, 873
přidání prvků, 880
přizpůsobení prvků, 631
skrytí prvků, 873
skrytí prvků pomocí příkazů URL, 631
skrytí prvků pomocí souboru system.xml, 632
vylepšené pro administrátory, 44
zobrazení prvků, 634
uživatelská vlastnost
odstraňování problémů, 836
uživatelské logo
přidání k banneru portálu, 613
uživatelské odhlášení
přesměrování url, 654
uživatelské styly
ruční tvorba, 608
tvorba, 602
úpravy stylového souboru XML, 607
vytvoření obslužným programem pro správu
stylů, 605
Uživatelský diagram IBM Cognos, 897

V
vargrafický datový typ, 748
verze
rozmisťování výstupu sestavy, 385
zobrazování starších sestav, 441
veřejné složky, 325
rozmisťování, 383

Rejstřík
vestavěné položky
počáteční přístupová oprávnění, 861, 862
více formátů
nelze vybrat, 783
více hodnot
přechod, 47
Vícestránkový, 904
virtuální soukromé databáze
databáze Oracle, 239, 243
vlastník
požadavky schválení, 476
úlohy ad hoc, 476
vlastnosti
agenty, 316, 464
formáty, 314
historie spouštění, 311
hodnoty výzev, 314
jazyky, 311, 314
kontakty, 311
oprávnění, 314
položky, 311
portlet Navigační prohlížeč TM1, 893
portlet Prohlížeč krychlí TM1, 891
portlet Prohlížeč webových listů TM1, 893
pravidla, 318
přesun dat, 260
služba dotazu, 251
spuštění jako vlastník, 314
stránky, 317
tipy na obrazovce, 311
úkoly, 316
verze výstupu sestavy, 311
vícejazyčné, 436
vícejazyčné sestavy a krychle IBM Cognos Series
7, 462
vlastníci, 311
výstupy .csv, 662
zástupci, 311
zdrojové sestavy, 311
změna vlastností exportu metrik pro Metric
Studio, 494
změny úloh importu metrik pro Metric Studio, 489
vložený SQL, 749
vnější spojení
úplná, 748

vnořená kontingenční tabulka filtruje pouze některé
položky
odstraňování problémů přechodu, 801
vnořené sady
neočekávané hodnoty souhrnu, 769
vnořené sestavy
odstraňování problémů, 835
vrácené hodnoty
cogconfig.sh neodpovídá konvencím UNIX, 707
vrácené hodnoty cogconfig.sh
neodpovídají konvencím UNIX, 707
východoasijské znaky, 819
výchozí
vlastnosti agenta, 464
výchozí akce
pro agenty, 49
výchozí hodnoty
vlastnosti přesunu dat, 260
výchozí nastavení
hodnoty výzvy sestavy, 437
jazyky sestavy, 437
možnosti spuštění sestavy, 423
obsah a vzhled iView, 565
sestavy produktu PowerPlay, 461
služba, 146
výjimky
neošetřené, 680
výkon
doba špičky, 170
hodnocení systému, 134
ladění, 164
systém, 121
úroveň protokolování, 740
změna výchozích nastavení služby, 495
vyloučení
položky indexu, 498
vymazání
historie kontrol pro Metric Studio, 490
historie metrik a dat kalendáře pro Metric
Studio, 490
tabulky zamítnutých metrik pro Metric Studio, 490
výpadek sítě
služby nelze spustit, 697
vypnutí
procesy zůstávají v paměti, 740
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vypočítaný sloupec
převod na běžný sloupec, 755
výpočty
nevysvětlené rozdíly v číslech, 772
výpočty dotazu
hodnoty null v souhrnech počtu, 768
výpočty s dvojitými uvozovkami
chyby modelu, 754
výpočty se nezobrazí v cílové sestavě
odstraňování problémů přechodu, 800
vypršení časového limitu
chyby zpracování, 820
výrazy
složené závorky, 749
vyrovnávání zátěže, 166
dispečery, 168
faktor požadavku rozpracování, 166
kapacita zpracování, 166
vyrovnávání zátěže dispečeru
faktor požadavku rozpracování, 166
kapacita zpracování, 166
výskyty aktivačních událostí
nastavení aktivačních událostí pro plánování, 673
výsledky hledání
zabezpečení, 508
výstup CSV
opakování popisků kontingenční tabulky, 665
výstup seznamu sledování
uchování, 177
výstupy sestav
doba uchování, 442
zobrazování, 441
výstupy sestavy
definice, 963
uložení do souboru, 48
vytvoření
index, 495
konfiguračních složek, 148
vypočítané sloupce v aplikaci Transformer, 755
využití mezipaměti
služba dotazu, 253
vyvážené hierarchie
DB2 OLAP, 209
výzvy
data mezipaměti, 372
definice, 963
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formáty stránky, 621
klíčové hodnoty, 749
naplánované položky, 370
určení výchozích hodnot sestav, 437
výzvy
data mezipaměti, 372
definice, 963
formáty stránky, 621
klíčové hodnoty, 749
naplánované položky, 370
určení výchozích hodnot sestav, 437
výzvy k zadání
automatická změna velikosti, 666
vyžádání
požadavky schválení, 476
úlohy ad hoc, 476
vzdálené servery
připojení, 570
spuštění v portálu Oracle WebCenter Interaction
Portal, 566
změna konfigurace v portálu Oracle WebCenter
Interaction Portal, 567
vzhled
globální změny, 608
IBM Cognos Viewer, 619
migrace změn do budoucích verzí, 611
písma, 609
seznamy stylů, 610
změna značky, 609
vzhledy, 329, 793
Vždy vyzývat (hodnota vlastnosti), 824

W
WebLogic
nelze deserializovat atribut kontextu, 706
rozmisťování souboru p2pd.war, 706
spouštěcí skript neúspěšný, 705
třídu servletu nelze načíst, 722
webové části, 571, 579
IBM Cognos, 571, 579
webové prohlížeče
chyby při spuštění webového portálu, 701, 703
konfigurování, 59
nelze získat přístup k nápovědě, 687
webové prohlížeče Safari
odkazy přechodu nejsou aktivní, 796
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webové servery Microsoft IIS
doporučená nastavení brány, 721
webové služby pro vzdálené portlety (WSRP)
definice, 963
import portletů v IBM Cognos Connection, 546
webové služby pro vzdálené portlety, 546
webové vyhledávací služby
integrace s, 502
WebSphere
kolize analyzátoru s RDS (Report Data Service), 827
WebSphere Portal
instalace souboru portletových aplikací, 558
přizpůsobení portletů Cognos, 561
rozmístění portletů Cognos, 557
Windows IIS
doporučená nastavení brány, 721

X
XQE-DS-0006, 719

Z
zabezpečené funkce, 285
Administrace, 285
Analysis Studio, 285
Event Studio, 285
Glosář, 285
IBM Cognos Viewer, 285
Metric Studio, 285
Plánování, 285
počáteční přístupová oprávnění, 849
Popis chyb, 285
přístupová oprávnění, 292
Původ, 285
Query Studio, 285
Report Studio, 285
zabezpečené vlastnosti
počáteční přístupová oprávnění, 849
přístupová oprávnění, 292
zabezpečení
balíky metrik, 809
deaktivace widgetů toolboxu, 676
dispečerů, 155
funkce a vlastnosti, 285
hlediska pro podnikové vyhledávací programy, 505
IBM Cognos Application Firewall, 266
modely, 263

nastavení, 301, 304, 725
nastavení pro výstup PDF, 434
nelze se přihlásit, 725
nelze se přihlásit k portletům, 727
neplatná pověření, 725
nezobrazují se položky, 726
odepřen přístup k IBM Cognos Administration, 731
omezení přístupu k IBM Cognos BI, 64
ověření, 263
platnost hesla vypršela, 725
počáteční nastavení, 301
počáteční zásady, 301
Portal Services, 587
poskytovatelé, 263
problémy, 725
problémy s integrovaným ověřením Windows, 717
problémy s přihlášením k prostoru jmen SAP, 728
předdefinované položky, 302
přístup k položkám odepřen, 725
přístupová oprávnění, 275
role Správci systémů, 302
rozmístění, 278, 380
skupina Každý, 64
události, 682
úložiště obsahu, 305
úprava nastavení po instalaci, 304
upřesnění rozhraní, 508
úrovně, 750
úrovně aplikací, 266
uživatelé, skupiny a role, 269
vestavěné položky, 301
výchozí uživatelé, 301
výsledky hledání, 508
zdroje dat, 248
změna hesel, 725
zabezpečení PDF
nastavení v sestavách, 434
záhlaví
zobrazení v podokně obsahu IBM Cognos Business
Insight, 626
záhlaví informací zpravodajství
příjem, 467
zahrnutí
informace o řízení přístupu, 507
zainteresované osoby
požadavky schválení, 476
Příručka administrace a zabezpečení 1007

Rejstřík
úlohy ad hoc, 476
zálohování
data, 257
obnovení souborů, 257
záložky
tvorba pro položky IBM Cognos BI, 310
tvorba pro přístup přechodem, 516
zamítání
požadavky schválení, 479
zamítnutí zabezpečením firewallu, 825
zamykání
portlety, 547
zápatí
zobrazení v podokně obsahu IBM Cognos Business
Insight, 626
zápis modelu do souboru
služba dotazu, 251
zasílání sestav e-mailem, 453
deaktivace, 671
zastavení
požadavky schválení, 479
služeb, 144
úlohy ad hoc, 479
zástupci
přidání akcí, 641
vytvoření, 308
zdrojové sestavy, 308
zátěž
snížení zátěže Content Manager, soubory
uživatelských relací, 160
zdroj dat DB2, 202
zdroj dat SAP
odstraňování problémů s načítáním dat, 755
Zdroj HTML, 902
zdroj OLAP
nelze připojit, 738
zdroje
prostředí rozmístění, 379
zdroje dat, 201
výběr těch, které lze použít k vytvoření balíku, 410
bloky příkazů, 239, 244, 245
cesty k připojením souborových zdrojů dat, 229
časové limity připojení, 233
DB2, 202
DB2 OLAP, 208, 209
definice, 964
1008 IBM Cognos Administration

IBM Cognos Finance, 203
IBM Cognos Now! Real-time Monitoring, 203
IBM Cognos Planning - Contributor, 203
IBM Cognos Planning - Series 7, 203
IBM Cognos Virtual View Manager, 220
IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services, 211
Informix, 212
krychle, 203
krychle PowerCube, 203
Microsoft Analysis Services 2000 (MSAS), 213
Microsoft SQL Server, 217
Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 (SSAS
2005), 213
Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS
2008), 213
ODBC, 219
Oracle, 221
Oracle Essbase, 208
přidání připojení, 232
přihlášení, 235, 282
přihlašovací údaje, 235, 282
příkazy, 907
příkazy pro připojení, 908
příklady bloků příkazů, 242
rozmisťování, 386
SAP Business Information Warehouse (SAP
BW), 222
soubory XML, 227
Sybase Adaptive Server Enterprise, 224
TM1, 225
tvorba, 228
tvorba přihlášení, 235
ukázková připojení, 89
úprava připojení, 232
úpravy zdrojů, 235
úrovně izolace, 237
zabezpečení, 248
zabezpečení proti více prostorům jmen, 278
zobrazení pro balík, 408
zdroje dat IBM Cognos Finance, 203
zdroje dat IBM Cognos Monitoring, 203
zdroje dat IBM Cognos Planning - Contributor, 203
zdroje dat IBM Cognos Planning - Series 7, 203
zdroje dat Informix, 212
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zdroje dat iqd
odstraňování problémů s chybou připojení k
Sybase, 753
zdroje dat OLAP, 700
chybějící či nedostupné členy, 719
jazyky, 779
připojení, 95
zdroje dat Oracle, 221
odstraňování problémů, 782
zdroje dat SAP Business Information Warehouse (SAP
BW), 222
zdroje dat SAP BW
výsledky s hodnotou null, 769
zdroje dat SSAS 2005
ztráta datových formátů, 789
zdroje dat TM1
pořadí stromu metadat, 768
rozdíly v sestavách, 768, 771
zdrojové sestavy
zástupci, 308
zjednodušená čínština
odstraňování problémů, 819
zjednodušené rozmístění a správa
aktivace režimů tvorby Report Studio, 45
zlepšení
výkonu, 164
změna pořadí
karty, 343
změna značky, 609
změněné funkce
verze 8,3, 50
verze 8.4, 43
změny v počtu desetinných míst ve formátech, 759
znaky
kódování nepodporováno, 693
znaky -odstraňování problémů v sestavách, 766
znaky Han
odstraňování problémů, 819
znaky nesprávně zobrazeny, 707
znaky s diakritikou
nesprávné zobrazení, 707
znovuvytvoření prostorů jmen Cognos, 714
zobrazení
agent, 465
prvky uživatelského rozhraní, 634

přesun dat, 261
sestava, 430
smíšené měny, 421
zobrazení sestav, 422
chyba odezvy SOAP při zobrazení z e-mailového
odkazu, 790
odstraňování problémů, 777, 784, 789
zobrazení sestavy
definice, 964
zpracování chyb na serveru SMTP
služba doručení, 668
zpráva o načítání
uložení sestavy trvá příliš dlouho, 775
zprávy
protokolování, 108
zprávy protokolu, 107
zprávy protokolů
vzdálený server protokolů, 107
zrušení registrace
dispečerů, 147
prostory jmen, 264, 265
zrušení spuštění položky, 355
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