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Poznámka
Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v tématu “Upozornění” na stránce 239.

Informace o produktu
Tento dokument se vztahuje na produkt IBM Planning Analytics verze 2.0 a případně na jeho další vydání.
Licencované materiály - vlastnictví IBM.
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IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Úvod
Komponenta IBM® Cognos TM1 Performance Modeler slouží k vytvoření modelů, které
používají dimenze, krychle, odkazy a pravidla. Můžete vytvářet aplikace na základě zobrazení
krychlí, přiřazovat sledy prací a nastavovat zabezpečení. Poté můžete aplikace
implementovat, spravovat a udržovat.

Hledání informací
Chcete-li vyhledat dokumentaci na webu (včetně přeložených příruček), navštivte web IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Funkce usnadnění přístupu
Funkce usnadnění přístupu usnadňuje uživatelům s fyzickým postižením, jako je omezená
hybnost nebo vada zraku, používat produkty informačních technologií. Produkt IBM Cognos
TM1 má některé komponenty, které podporují funkce usnadnění přístupu. Funkce usnadnění
přístupu mají komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos Insight a
Cognos TM1 Operations Console.
Další informace naleznete v tématu Dodatek A, “Funkce usnadnění přístupu”, na stránce 193.

Prohlášení o záměrech
Tato dokumentace popisuje aktuální funkce produktu. Může obsahovat i odkazy na funkce,
které nyní nemusí být k dispozici. Nelze z toho vyvozovat žádné závěry o jejich budoucí
dostupnosti. Žádný z těchto odkazů nepředstavuje závazek, slib nebo právní povinnost dodat
některý materiál, kód či funkci. Vývoj, verze a uvádění vlastností či funkcí zůstávají výhradně
na vlastním uvážení společnosti IBM.

Právní omezení pro ukázky
Názvy Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, další variace názvů
Sample Outdoors a Great Outdoors a ukázky plánování slouží k ilustraci fiktivních
obchodních operací s ukázkovými daty použitými k vývoji ukázkových aplikací pro
společnost IBM a zákazníky společnosti IBM. Tyto fiktivní záznamy obsahují ukázková data
pro prodejní transakce, distribuci produktů, finance a lidské zdroje. Jakákoli podobnost se
skutečnými jmény, adresami, kontaktními čísly nebo hodnotami transakcí je zcela náhodná.
Jiné ukázkové soubory mohou jako ukázková data pro vytváření ukázkových aplikací
obsahovat fiktivní počítačově generovaná data, reálná data z vědeckých nebo veřejných
zdrojů nebo data použitá se souhlasem vlastníka autorských práv. Uvedené názvy produktů
mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků. Neoprávněná duplikace je zakázána.
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Kapitola 1. Začínáme s produktem Cognos TM1 Performance
Modeler
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete navrhnout modely, které se
dají poté použít k vytváření aplikací. Aplikace můžete sdílet širší cílovou skupinu pro další
použití.
Model je navržen tak, aby odpovídaly aktuálním obchodním potřebám. Společnost chce
například naplánovat náklady pro následujících dvanáct měsíců. Společnost shromaž uje
informace z různých oddělení, které jsou rozmístěny ve velké geografické oblasti. Model se
skládá z těchto základních stavebních bloků: dimenze, krychle a odkazy. Obchodní logika je
zabudována pomocí výpočtů krychle a dimenze. Pomocí procesů jsou vytvořena a spravována
data a metadata.
Vytvoříte aplikaci z modelu. Aplikace je uživatelské rozhraní, ve kterém lze interaktivně
spolupracovat s modelem. Pomocí komponenty Cognos TM1 Performance Modeler můžete
tyto aplikace spravovat, přiřazovat zabezpečení a vytvářet sled prací.
Vícedimenzionální krychle jsou centrální pro model. Vytvořte pohledy na základě krychlí a
předložte uživateli pouze informace, které potřebuje. Můžete využít mnoho různých zobrazení
stejné krychle. Například regionální manažer může chtít přezkoumat data na konsolidované
úrovni, manažer oddělení může chtít zadat podrobné údaje o svém oddělení. Používají stejnou
krychli, ale různé pohledy.
Dimenze dávají krychlím strukturu. vKrychle musí mít alespoň dvě dimenze, ale celkový
počet možným dimenzí krychle je určen jejím využitím. Krychle, do které se ukládají data,
může mít mnoho dimenzí. Krychle, která je zobrazena uživateli, by měla mít dostatek dimenzí
pro definování dat, ale ne tolik, aby bylo obtížné se v ní orientovat.
Pokud dvě krychle sdílejí data, lze vytvořit odkaz a dynamicky sdílet data, nebo přesunout
data mezi krychlemi a poté zrušit propojení.
Můžete rychle přidat obchodní logiku a formáty, jako například odkazy a výpočty, pomocí
komponenty TM 1 Performance Modeler. Při vytváření odkazů, výpočtů krychle a výpočtů
dimenzí jsou automaticky vytvořena pravidla a definice výpočtů. Můžete psát pravidla a
definice výpočtů ručně a přizpůsobit a rozšířit model, ale nejčastěji používané logiky lze
vytvořit pomocí automatických výpočtů. Některé často používané loginy jsou k dispozici jako
funkce v rámci výpočtů.
Data můžete do aplikací načíst pomocí funkce Řízený import. Řízený import automaticky
vytvoří procesy nástroje Turbo Integrator, který může být bu spuštěn ručně, nebo v
naplánovaných úlohách.
Aplikaci vytvoříte výběrem pohledů z modelu jako dodatek k určité dimenzi (schvalovací
hierarchie), sloužící k nastavení sledu prací. Aplikaci přiřazujete skupinám uživatelů pomocí
schvalovací hierarchie, což určí, jak mohou přispěvatelé tuto aplikaci používat. Ne všechny
aplikace vyžadují schvalovací hierarchii, například typ centrální aplikace nevyžaduje
schvalovací hierarchie. Můžete sdílet schvalovací hierarchii mezi aplikacemi pomocí dimenzi
řídicí krychle.
Můžete definovat výchozí prezentaci aplikace, včetně použitého rozvržení a jazyků.
Nastavením zabezpečení na základě skupin lze definovat akce, které mohou členové skupiny
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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v rámci aplikace provádět. Můžete použít zabezpečení produktu IBM Cognos Access
Manager nebo zabezpečení produktu Cognos TM1.
Jako administrátor můžete měnit existující aplikace. Můžete například aktualizovat objekty
modelu, přidávat a odebrat uživatele či měnit přístupová nastavení. Také můžete spravovat
aktualizace běhových krychlí, včetně importování dat a metadat.

Použití komponenty Performance Modeler v síti WAN
Komponentu Performance Modeler se nedoporučuje používat v síti WAN (Wide Area
Network) nebo v síti s velkou latencí.
Komponentu Performance Modeler sice lze poskytnout klientským počítačům z portálu TM1
Applications, toto doručení je však primárně určeno k jednodušší implementaci pro modeláře,
kteří pracují v síti LAN (Local Area Network). Uživatelé pracující vzdáleně ze serveru TM1
Server by měli přistupovat ke komponentě TM1 Performance Modeler použitím relace
vzdálené plochy (nebo podobné klientské technologie) k počítači, který se nachází v lokální
síti se serverem TM1.

Přihlášení ke komponentě Cognos TM1 Applications
Před spuštěním komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler v prostředí IBM
Cognos TM1 Applications je nutné určit několik konfiguračních parametrů pro vaši
specifickou implementaci.
Jsou-li tyto parametry nastaveny, stačí při dalším pokusu o přihlášení zadat pouze platné
jméno uživatele a heslo serveru IBM Cognos TM1 server, na kterém je umístěna komponenta
Cognos TM1 Applications.

Postup
1. Do webového prohlížeče zadejte webovou adresu instalace prostředí Cognos TM1
Applications, což bývá http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Zadejte jméno uživatele a heslo a klepněte na volbu OK.
Chcete-li vytvářet a spravovat aplikace plánování prostředí Cognos TM1 Applications,
musí být zadané jméno uživatele členem skupiny ADMIN na serveru Cognos TM1.
Chcete-li vytvářet a spravovat aplikace na více serverech Cognos TM1, je nutné na všech
serverech použít stejné administrativní jméno uživatele a heslo.
3. V seznamu polí Aplikace plánování jsou uvedeny všechny servery Cognos TM1
registrované na administrativním serveru. Vyberte server, který chcete použít pro aplikaci
plánování prostředí Cognos TM1 Applications a klepněte na volbu OK.

Spuštění komponenty Cognos TM1 Performance Modeler z prostředí
TM1 Applications
Komponentu IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete spustit přímo z portálu IBM
Cognos TM1 Applications. Poté můžete použít komponentu Performance Modeler k
vytvoření a správě prostředí TM1 Applications.

Než začnete
Pro vytváření a spravování komponenty Cognos TM1 Applications musíte být členem
skupiny ADMIN na serveru TM1.
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Postup
1. Přihlaste se ke komponentě Cognos TM1 Applications.
spuste komponentu Cognos TM1
2. Klepnutím na ikonu Performance Modeler
Performance Modeler.
Pokud vyberete tuto ikonu na panelu nástrojů, budete vyzváni k výběru serveru TM1,
který má být použit.
Poznámka:
Pokud otevřete komponentu Performance Modeler vůči serveru TM1, který obsahuje
zobrazení poškozených krychlí, je vygenerováno varování a pro ovlivněnou krychli se
nezobrazí žádné zobrazení, a to bez ohledu na to, zda je zobrazení platné či neplatné.

Spuštění komponenty Cognos TM1 Performance Modeler z nabídky
Start systému Windows nebo pomocí zástupce na ploše
Komponentu IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete spustit z nabídky Start systému
Windows nebo pomocí ikony na ploše. Při použití této procedury při spouštění komponenty
Performance Modeler budete ověřeni na aplikační serveru TM1, což vám umožňuje používat
komponentu Návrh aplikace v komponentě Performance Modeler.

Než začnete
Komponentu Performance Modeler lze připojit pouze k serveru, který je spuštěn na stejné
verzi produktu TM1 jako instalace komponenty Performance Modeler. Pokud je například
verze komponenty Performance Modeler 10.2.2, server musí být spuštěn na verzi 10.2.2
instalace produktu TM1. Pokud tomu tak není, uživatelé na nižší verzi komponenty
Performance Modeler nemusí být schopni otevřít model.

Postup
1. Zahajte proceduru přihlášení jednou z následujících metod:
v V nabídce Start klepněte na volby IBM Cognos TM1, IBM Cognos Performance
Modeler.
v Poklepejte na zástupce komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler na
ploše.
2. V dialogovém okně Připojit k systému IBM Cognos TM1 potvr te adresu URL vašeho
systému IBM Cognos TM1. Adresa URL určuje umístění aplikačního serveru TM1 ve
vašem systému a používá formát http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/services.
3. Klepněte na volbu Přihlásit se jako, zadejte platné jméno uživatele a heslo a klepněte na
volbu Přihlásit.

Přímé připojení k serveru TM1
Komponentu Performance Modeler můžete spustit přímým připojením k serveru TM1. Při
použití této procedury při spouštění komponenty Performance Modeler není dostupná
komponenta Návrh aplikace, protože k serveru TM1 je přistupováno přímo bez zahrnutí
aplikačního serveru. Chcete-li používat komponenty Návrh modelu a Návrh přenosu, připojte
se přímo ke komponentě Performance Modeler.

Postup
1. Zahajte proceduru přihlášení jednou z následujících metod:
v V nabídce Start klepněte na volby IBM Cognos TM1, IBM Cognos Performance
Modeler.

Kapitola 1. Začínáme s produktem Cognos TM1 Performance Modeler
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2.
3.
4.
5.

v Poklepejte na zástupce komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler na
ploše.
V dialogovém okně Připojit k systému IBM Cognos TM1 klepněte na volbu Připojit
přímo.
Potvr te administrativního hostitel TM1 a pokud je to třeba, prove te změny.
Vyberte sever TM1, ke kterému se chcete připojit.
Zadejte platné jméno uživatele a heslo pro server TM1. Při otevření komponenty Cognos
TM1 Performance Modeler jsou zpřístupněny pouze komponenty Návrh modelu a Návrh
přenosu komponenty Performance Modeler.

Uspořádání obsahu pomocí složek
Ke kategorizaci a uspořádání obsahu použijte složky.
Existující objekty na serveru TM1 jsou standardně seskupeny do složek uspořádaných podle
typu obsahu následujícím způsobem:
v dimenze
v krychle
v odkazy
v procesy
v
v
v
v

časové kapsle
Řídicí objekty
Zabezpečení modelu
Záznamy s vyhodnocením

Následně budou nové objekty přesunuty do kořenového adresáře, pokud jste je specificky
nevytvořili ve složce. Můžete je založit do složky.
Způsob uspořádání obsahu můžete změnit podle potřeby. Můžete například pojmenovat
složky podle aplikací, které vytváříte. Veškerý obsah jednotlivých aplikací lze poté uložit do
příslušných složek. Případně můžete vytvořit složku s názvem Sdílené dimenze obsahující
dimenze používané více aplikacemi.
Struktura složek by měla odpovídat způsobu práce v organizaci. Pak může struktura složek
zvýšit efektivitu řady souběžných uživatelů.
Můžete změnit zobrazení tak, aby zobrazovalo objekty seskupené podle dimenze, krychlí,
odkazů, procesů, časových kapslí a diagramů toku dat klepnutím na tlačítko Přepnout
v podokně Návrh modelu.
zobrazení složek návrhu modelu

Vytváření složek
Pomocí složek můžete ukládat obsah způsobem, který vám vyhovuje.

Postup
1. V podokně Návrh modelu v seznamu Nový
klepněte na volbu Složka.
2. Zadejte název nové složky a klepněte na tlačítko OK.

Zobrazení řídicích objektů
Řídicí objekty jsou generovány serverem IBM Cognos TM1 k provádění speciálních úloh. Při
zviditelnění se řídicí objekty zobrazí v podokně Návrh modelu. Jejich názvy vždy začínají
pravou složenou závorkou (}). Můžete například konfigurovat zabezpečení buněk v krychli s
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názvem plánovaný_rozpočet. V části Řídicí objekty > Krychle se zobrazí krychle
zabezpečení buňky s názvem }CellSecurity_plánovaný_rozpočet.

Postup
1. Klepněte na ikonu Nabídka Akce
a poté klepněte na volbu Zobrazit řídicí
objekty. Vedle názvu volby se zobrazí zaškrtnutí. Zobrazí se složka Řídicí objekty s
podsložkami, které obsahují řídicí objekty.
2. Chcete-li vytvořit zobrazení pro řídicí krychli, poklepejte na příslušnou řídicí krychli.
a poté klepněte na
3. Chcete-li řídicí objekty skrýt, klepněte na ikonu Nabídka Akce
volbu Zobrazit řídicí objekty. Zmizí zaškrtnutí vedle názvu volby i složka Řídicí
objekty.

Zobrazení podrobností o objektech
Podrobnosti o objektech můžete zobrazit v prohlížeči objektů a v podokně Vlastnosti.
Uspořádejte objekty v podokně Návrh modelu nebo Návrh aplikace. Při navrhování modelu
nebo aplikace lze určitý objekt poklepáním zobrazit v podrobnějším pohledu v podokně. Po
poklepání na objekt se podrobnosti o daném objektu zobrazí na dvou místech:
v v prohlížeči objektů
v v podokně Vlastnosti

Prohlížeč objektů
Každý prohlížeč objektů má kartu s názvem objektu a ikonou, která označuje jeden z typů
objektů zobrazených v následující tabulce:
Tabulka 1. Ikony typu objektu
Typ objektu

Ikona

Dimenze
Dílčí sada

Krychle

Zobrazení krychle

Odkaz

Proces

Časová kapsle

Pravidla

Pod kartou se zobrazí také vizuální znázornění struktury objektu. Toto zobrazení se u každého
typu objektu liší. Například portlet Cube Viewer zobrazuje mřížku dvou dimenzí a kontextové
Kapitola 1. Začínáme s produktem Cognos TM1 Performance Modeler
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filtry pro další dimenze. Prohlížeče dimenzí zobrazují mřížku členů a vlastností. Prohlížeče
odkazů zase zobrazují dva propojené objekty se směrovými šipkami, které udávají, jakým
způsobem jsou propojeny prvky těchto objektů.

Podokno Vlastnosti
Podokno vlastností obsahuje seznam vlastností aktuálně vybraného objektu, jako je název, typ
objektu, počet prvků a související objekty. Některé ze souvisejících objektů obsahují
hypertextové odkazy. Klepnete-li na hypertextový odkaz, otevře se propojený objekt v
prohlížeči objektů.
Podokno Vlastnosti můžete využít například k porovnání objektu v prohlížeči s objektem v
podokně Návrh modelu. V prohlížeči objektů je například zobrazena krychle. Jednou klepnete
na druhou krychli v podokně Návrh modelu. V podokně Vlastnosti se zobrazí dimenze druhé
krychle. Nyní můžete porovnat dimenze v podokně Vlastnosti s dimenzemi v prohlížeči
objektů.

Prozkoumání více zobrazení
Prozkoumejte více zobrazení a rozhodněte, které zobrazení je nejvhodnější, nebo vytvořte
nové zobrazení prezentující data přesně podle vašich představ.

Postup
1. Otevřete objekt. Objekt se zobrazí v prohlížeči objektů.
2. Zopakujte krok 1 pro další objekty. V podokně jsou zobrazeny karty pro jednotlivé
prohlížeče. Zobrazí se však pouze obsah naposledy otevřených zobrazení. Pokud se v
tomto uspořádání zobrazí zobrazení, lze v každém okamžiku zobrazit pouze jedno
zobrazení.
3. Umístěte zobrazení nad sebe.
a. Klepněte na kartu zobrazení a přetahujte ji, dokud se ukazatel myši nezmění z ikony
vrstveného objektu

na šipku dolů

.

b. Uvolněte tlačítko myši.
c. Zopakováním těchto kroků můžete nad sebe umístit další zobrazení.

Návrh modelu
V podokně Návrh modelu komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete
vytvářet dimenze, krychle a odkazy k definování obchodní logiky pro aplikaci.
Karta Návrh modelu zobrazuje souhrn kroků nutných k sestavení modelu. Kroky pro
sestavení modelu:
Dimenze návrhů
Chcete-li data zpřístupnit pro vstup a analýzu, je nutné nejprve vytvořit dimenze.
Některé příklady dimenzí jsou Graf účtů, Produkty, Čas a Verze.
Více informací naleznete v části Kapitola 3, “Vytváření a formátování dimenzí”,
na stránce 19.
Sestavení krychlí
Použijte definované dimenze k sestavení krychlí. Krychle je vícedimenzionálním
úložištěm dat v rámci modelu. Obsahuje řádky, sloupce a libovolný počet stránek. K
vytvoření aplikace lze použít jednu nebo více krychlí. Některé příklady krychlí jsou:
Plánování prodeje a analýza výdajů.
Více informací naleznete v části Kapitola 4, “Vytváření krychlí”, na stránce 37.
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Odkazování krychlí
Odkazy vytváří vztah, který přesouvá data mezi krychlemi. Můžete vytvářet odkazy,
například odkazy na data předpokladů v krychli plánování.
Odkazy lze implementovat jako pravidla či procesy. Pokud je odkaz implementován
jako pravidlo, data budou uložena pouze ve zdrojové krychli, ale podle potřeby
budou použita a zobrazena i v cílové krychli. Pokud je odkaz implementován jako
proces, data ze zdrojové krychle budou zkopírována do cílové krychle.
Více informací naleznete v části Kapitola 5, “Vytváření odkazů”, na stránce 59.
Vytvoření výpočtů krychle
Výpočty krychle zjednodušují vytváření pravidel při dokončování běžných operací
modelování, jako je správa a údržba modelu. Přidáním výpočtu můžete ze zdroje dat
odvodit další informace a zvýšit vypovídací hodnotu modelu.
Více informací naleznete v části “Výpočty krychle” na stránce 49.
Vytváření pravidel a procesů
Výpočty dimenzí, výpočty krychlí a odkazy generují pravidla automaticky a budou
generovat výpočty, pokud tato vlastnost nebyla pro server zakázána (standardně je
povolena). Odkazy mohou generovat také procesy. Volitelně můžete vytvořit
pravidla pro rozšířené výpočty a procesy pro správu a údržbu daného modelu.
Procesy poté lze seskupit do časových kapslí kvůli probíhající údržbě.
Více informací naleznete v části Kapitola 6, “Správa pravidel a definic výpočtů”,
na stránce 69.

Filtrování a hledání objektů v zobrazení Návrh modelu
Hledat a filtrovat objekty splňující konkrétní kritéria lze v zobrazení Návrh modelu.
Můžete například najít všechny objekty obsahující řetězec prodej, a to včetně pravidel,
krychlí, procesů, dílčích sad, odkazů, zobrazení, dimenzí a časových kapslí. Můžete provádět
i selektivní hledání, při kterém určíte, které objekty chcete hledat. Můžete například vypsat
všechna pravidla obsahující slovo stan.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na název serveru ve stromu a vyberte volbu Hledat v
modelu.
2. Vyberte typy objektů, které chcete hledat: krychle, zobrazení, dimenze, dílčí sada, odkaz,
proces, diagram nebo časová kapsle.
3. Vyberte, zda chcete zahrnout řídicí objekty.
4. Zadejte znaky, které chcete hledat, a klepněte na tlačítko OK.

Návrh aplikace
Po modelování obchodního procesu v podokně Návrh aplikace komponenty IBM Cognos
TM1 Performance Modeler můžete vytvořit aplikaci, aby ji uživatelé mohli zkontrolovat a
přispívat do ní.
Tato aplikace identifikuje zobrazení krychle, webové listy a další objekty, které recenzent
nebo přispěvatel vyžaduje k provedení práce. Po vytvoření návrhu je aplikace
implementována, aby byla zpřístupněna, a dále je definováno zabezpečení, aby uživatelé měli
přístup pouze k vyžadované části plánu.
Kroky k vytvoření aplikace:

Kapitola 1. Začínáme s produktem Cognos TM1 Performance Modeler
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Definice zobrazení a webových listů
Pro recenzenta a přispěvatele můžete navrhnout různá zobrazení.
Cílová zobrazení také pomáhají při nasazení krychlí určených k vytváření sestav.
Tyto krychle pomáhají zlepšit výkon v případech, kdy je potřeba zkontrolovat velký
počet uzlů. Chcete-li dosáhnout zvýšení výkonu, nastavte proces nástrojeTM1 Turbo
Integrator založený na krychli s mnoha pravidly tak, aby vytvářel sestavy do krychle
s omezeným počtem pravidel určených pro kontrolu.
Další informace viz část “Definice zobrazení krychle” na stránce 43 a část “Webové
listy v produktu Cognos TM1 Applications” na stránce 83.
Definice schvalovací hierarchie
Schvalovací hierarchie určuje sled prací aplikace. Pro schvalovací aplikace nebo
aplikace odpovědnosti zadejte dílčí sadu dimenzí, které chcete použít jako
schvalovací hierarchii. Ostatní typy aplikací nevyžadují schvalovací hierarchii.
Více informací naleznete v části “Definice schvalovací hierarchie” na stránce 84.
Definice dimenze řídicí krychle
Chcete-li sdílet schvalovací hierarchii napříč aplikacemi, definujte dimenzi řídicí
krychle.
Další informace viz “Definice dimenze řídicí krychle” na stránce 85.
Nasazení aplikace
Než mohou kontroloři nebo přispěvatelé danou aplikaci používat, musí být
implementována ve službě komponenty IBM Cognos TM1 Application.
Implementujte aplikaci na portál a zpřístupněte ji uživatelům z vybraných klientů.
Více informací naleznete v části “Ověřování a implementace aplikace” na stránce
96.
Nastavení práv aplikace
Po implementaci aplikace produktu TM1 je nutné definovat práva pro všechny
skupiny uživatelů, které mají mít přístup k dané aplikaci.
Více informací naleznete v části “Správa práv pro aplikaci” na stránce 97.
Aktivace aplikace
Konečným krokem je aktivace aplikace v portálu IBM Cognos Applications.
Aktivace aplikaci zviditelní pro uživatele, kteří nemají oprávnění administrátora.
Více informací naleznete v části “Aktivace aplikace v portálu” na stránce 100.
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Kapitola 2. Import data
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete importovat zdrojová data,
provést jejich mapování na cílová data a okamžitě přidat nové objekty do podokna Návrh
modelu.
Pomocí importu můžete rychle vytvořit a naplnit krychle a dimenze.
Při importu dat průvodce importem uloží provedené akce jako proces nástroje Turbo
Integrator. Tento proces se zobrazí v podokně Návrh modelu jako objekt. Chcete-li provedené
kroky později opakovat, můžete spustit tento proces, abyste nemuseli znovu určovat stejné
nastavení.
Dále můžete vytvořit proces, který v případě spuštění provede import zdrojových dat, jejich
mapování na cílová data a přidání nových objektů do podokna Návrh modelu. Tento proces se
zobrazí v podokně Návrh modelu jako objekt a spustí se pouze v případě, že jej vyvoláte.
Proces lze před spuštěním dále upravovat. Můžete také naplánovat automatické provádění
administrativních úloh pomocí procesů. Více informací naleznete v části “Správa procesů”
na stránce 183.
Dále můžete přenášet dimenze mezi komponentami IBM Cognos TM1 Performance Modeler
a IBM Cognos Business Viewpoint.

Jak komponenta Cognos TM1 Performance Modeler mapuje data
Při importu dat komponenta IBM Cognos TM1 Performance Modeler mapuje data v
závislosti na tom, jaký typ dat importujete. Během importu můžete přepsat volby, které byly
nastaveny pro mapování dat.
Pokud importujete balík nebo sestavu seznamu Cognos, bude použit model definovaný ve
zdroji. Data z ostatních zdrojů dat jsou standardně mapována následujícím způsobem:
v V kontingenční tabulce se zobrazí první sloupec zdrojového souboru a měřítka. Ostatní
sloupce budou v oblasti přehledu k dispozici jako dimenze.
v Sloupce textu jsou přidány jako dimenze.
v Sloupce čísel jsou přidány jako měřítka, pokud mají nějakou hodnotu. Sloupec s názvem
Výnos například může být interpretován jako měřítko a sloupec s názvem Telefonní číslo
může být interpretován jako atribut.

Import zdrojů dat
Chcete-li vytvořit nebo naplnit krychle a dimenze, v komponentě IBM Cognos TM1
Performance Modeler můžete importovat data z různých zdrojů.
Pokud pro všechny zdroje dat s výjimkou relačních zdrojů dat obsahují zdrojová data
desetinné hodnoty, ale v prvních 100 záznamech žádné desetinné hodnoty nejsou, data budou
považována za celá čísla. Desetinná místa však jsou zachována a můžete upravit formátování
a zobrazit desetinná místa.
Do komponenty Performance Modeler můžete importovat následující typy dat:
Soubory textu s oddělovači
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Můžete také importovat soubory v následujících formátech: CSV, TAB, CMA, ASC
a TXT.
Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler nepodporuje import souborů TXT
a CSV se starším kódováním, pokud místní nastavení a národní prostředí systému
Microsoft Windows neodpovídají kódování souboru. Chcete-li tento problém vyřešit,
uložte soubor s kódováním UTF-8 nebo změňte místní nastavení a národní prostředí
systému Microsoft Windows tak, aby odpovídalo kódování souboru.
Soubory aplikace Microsoft Excel
Některé vzorce a funkce používané v sešitech aplikace Microsoft Excel nejsou
importovány. Řešením je vytvořit kopii příslušných sloupců v sešitu aplikace
Microsoft Excel a pomocí příkazu Vložit jinak vložit hodnoty těchto sloupců. Dále
můžete sešit uložit jako soubor s příponou .csv a poté importovat tento soubor s
příponou .csv.
Relační zdroje dat (ODBC)
Chcete-li do komponenty Cognos TM1 Performance Modeler importovat relační
data, je důležité porozumění relačním zdrojům dat a mít schopnost definovat dotazy.
Zároveň ověřte, zda jsou připojení ODBC nastavena pro zdroje dat, ze kterých chcete
importovat.
IBM SPSS Statistics
Před importem z datového zdroje IBM SPSS je třeba ověřit, zda jste stáhli ovladač
ODBC, který je součástí balíku IBM SPSS Access Pack. Balík SPSS Access Pack je
k dispozici po zakoupení aplikace IBM SPSS Statistics nebo IBM SPSS Modeler. Po
stažení ovladače ODBC je třeba také definovat připojení ODBC k datovému zdroji.
Další informace o definování připojení ODBC najdete v uživatelské dokumentaci ke
svému operačnímu systému.
sestavy produktu IBM Cognos
Importovat lze pouze sestavy seznamu, které byly vytvořeny v aplikaci IBM Cognos
Report Studio a IBM Cognos Workspace Advanced. Pokud sestava obsahuje výzvy,
je nutné před importováním sestavy na tyto výzvy reagovat. Výzvy s výchozími
hodnotami mohou být prostě přijaty. Výzvy s jedinou hodnotou a výzvy s více
hodnotami poskytují seznam možných odpovědí, ze kterých si můžete vybrat. Pro
ostatní typy výzev, jako například textové či datové výzvy, musíte odpovědět na
výzvy zadáním hodnoty výzvy ve formátu, jaký výzva očekává.
Pokud importujete sestavu produktu Cognos, která zahrnuje výpočty rozvržení, tyto
výpočty nebudou importovány. Důvodem je, že sestavy jsou během importu
převáděny do formátu CSV a tento formát výpočty rozvržení nepodporuje. Chcete-li
tento problém vyřešit, změňte před importem libovolné výpočty rozvržení na
výpočty dotazu.
Při importu sestavy je výkon extrakce dat podobný exportu sestavy produktu Cognos
Report Studio do souboru CSV.
Balíky produktu IBM Cognos
Při importu balíku je výkon extrakce dat podobný exportu sestavy produktu Cognos
Report Studio do souboru CSV.
Poznámka: Balíky produktu IBM Cognos nejsou k dispozici jako zdroj dat, pokud
používáte produkt Performance Modeler v prostředí cloudu.
Zobrazení krychle produktu IBM Cognos TM1
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Jsou dostupné dva zdroje importu: Zobrazení krychle Cognos TM1 a Dílčí sada
dimenze IBM Cognos TM1. Zobrazení krychle a dílčí sady dimenze produktu
Cognos TM1 jsou definovány administrátorem serveru Cognos TM1.
Chcete-li importovat krychli obsahující dimenzi v nasazené aplikaci, je třeba být
vlastníkem schvalovací hierarchie nebo aplikaci deaktivovat.

Import dat s použitím řízeného importu
Pokud zdroj dat zahrnuje mnoho sloupců, prozkoumejte jej a zjistěte, které sloupce by měly
být definovány jako dimenze, úrovně, atributy nebo měřítka. Můžete vybrat pouze import
dimenzí nebo import dimenzí a měřítek do krychle. Zdrojovými daty může být soubor,
sestava seznamu, zobrazení krychle, dílčí sada dimenze nebo relační zdroj dat.

Postup
1. Klepněte na kořen modelu v podokně Návrh modelu a poté klepněte na volbu Řízený
import.
2. Vyberte bu volbu Dimenze, nebo volbu Krychle.
3. Volitelné: Vytvořený import je uložen jako proces nástroje Turbo Integrator. Zadejte
název do rámečku Název procesu.
4. V okně Importovat data - vybrat zdroj dat prove te jednu z následujících akcí:
Tabulka 2. Typy zdrojů
Cíl

Akce

Import souboru aplikace Microsoft Excel

V poli Typ vyberte položku Soubor.
Procházením vyhledejte soubor, který chcete
importovat.
Rozbalením volby Podrobnosti souboru určete
podrobnosti souboru, který importujete.

Import textového souboru s oddělovači

V poli Typ vyberte položku Soubor.
Procházením vyhledejte soubor, který chcete
importovat.
Rozbalením volby Podrobnosti souboru určete
podrobnosti souboru, který importujete.
Pokud chcete použít desetinný oddělovač a
oddělovač tisíců pro specifické národní prostředí,
vyberte národní prostředí v poli Formát.
Pokud pracujete v připojeném režimu a chcete
naplánovat spuštění procesu, který znovu
importuje data, zadejte umístění, kde může k
souboru získat přístup vzdálený server IBM
Cognos TM1.

Kapitola 2. Import data
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Tabulka 2. Typy zdrojů (pokračování)
Cíl

Akce

Importujte data sestavy z jednoduchého
tabulkového seznamu, který byl vytvořen v
produktu IBM Cognos Business Intelligence a
který neobsahuje nevyřešené výzvy.

V poli Typ vyberte možnost Data sestavy IBM
Cognos.
Určete podrobnosti připojení pro sestavu v poli
Adresa serveru IBM Cognos BI v následujícím
formátu: http://<hostitel>/ibmcognos/cgi-bin/
cognos.cgi. Připojení můžete otestovat.
Do pole Umístění sestavy zadejte umístění a
název sestavy, kterou chcete importovat, nebo ji
vyberte klepnutím na volbu Vybrat.

Import zobrazení krychle Cognos TM1

V poli Typ vyberte možnost Zobrazení krychle
IBM Cognos TM1.
Vyberte krychli, kterou chcete importovat.

Import ze sady nástrojů IBM SPSS Statistics. Na
serveru musí být určen zdroj ODBC.

V poli Typ vyberte položku IBM SPSS Statistics.
V poli Podrobnosti připojení zadejte podrobnosti
o připojení zdroje dat.
Chcete-li definovat nebo změnit dotazy pro zdroj
dat, otevřete tvůrce dotazů.

Import dílčí sady dimenze Cognos TM1
Tato volba je k dispozici pouze v případě, že
používáte příkaz Importovat dimenze.
Import z relačního zdroje dat

V poli Typ vyberte možnost Dílčí sada dimenze
IBM Cognos TM1.
Vyberte dimenzi a dílčí sadu, kterou chcete
importovat.
Další informace naleznete v tématu “Import dat z
relačního zdroje dat” na stránce 16.

5. Ve výchozím nastavení jsou všechny sloupce ve zdroji dat vybrány k importu. Zaškrtněte
nebo zrušte zaškrtnutí políček na panelu Import tak, aby byly vybrány pouze sloupce,
které chcete importovat.
6. Pouze pro import krychlí: Pokud je sloupec mylně identifikován jako běžná dimenze nebo
dimenze ukazatele, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí všech políček Měřítko. Pokud je
zaškrtnuto políčko Měřítko, se sloupcem se pracuje jako s dimenzí metrik a data ve
sloupci jsou použita k naplnění krychle. Pokud je zaškrtávací políčko Měřítko vymazáno,
se sloupcem se pracuje jako se základní dimenzí.
7. Chcete-li určit další podrobnosti, postupujte podle pokynů v části “Výběr rozšířených
voleb importu” na stránce 13.
8. Klepněte na volbu Dokončit.

Výsledky
Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler vytvoří novou dimenzi pro každý vybraný
sloupec. Zahrnují-li zdrojová data popisky sloupce, jsou popisky použity jako názvy dimenzí.
Nezahrnují-li zdrojová data popisky sloupců, dimenze jsou pojmenovány sloupec1, sloupec2,
sloupec3 atd.
Pokud importujete novou krychli, komponenta Cognos TM1 Performance Modeler ji naplní
daty a otevře krychli v portletu Cube Viewer.
Řízený import je uložen jako proces nástroje Turbo Integrator s použitím názvu, který jste
zadali při identifikaci zdroje dat.
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Související pojmy:
“Správa procesů” na stránce 183
Při správě procesů lze vytvářet, upravovat a plánovat způsob importu dat a jejich využití v
komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Výběr rozšířených voleb importu
Rozšířené volby můžete určit v průvodci řízeným importem v komponentě IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Rozšířené volby vám umožňují přizpůsobit mapování k vytvoření více
dimenzí, přidání úrovní do dimenzí, identifikaci atributů a identifikaci nebo vytváření
měřítek. Můžete také vytvořit krychli z vámi vytvořeného mapování.

Než začnete
Definujte zdroj dat importu. Další informace viz “Import dat s použitím řízeného importu”
na stránce 11

Postup
1. V průvodci řízeným importem klepněte na tlačítko Rozšířené. Okno Importovat dimenze
zobrazuje následující podokna:
v Náhled dat - zobrazuje sloupce a obsah zdroje dat.
v Mapování - zobrazuje sloupce, které mají být importovány (zdrojové položky), a
umožňuje identifikovat obsah sloupce jako dimenzi, úroveň, nebo atribut. Podokno
Mapování také ilustruje, jak se sloupce ve zdroji (mapované zdrojové položky) mapují
na objekty (cílové položky) na serveru TM1.
Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler vytváří mapování pro sloupce, u kterých
je nejpravděpodobnější, že budou importovány. Můžete upravit libovolné mapování, které
bylo vytvořeno.
2. Klepněte na tlačítko Zobrazit vlastnosti v pravém dolním rohu obrazovky.
V podokně vlastnosti můžete zobrazit a nastavit vlastnosti pro vybranou zdrojovou
položku nebo cílovou položku.
3. Chcete-li mapování upravit, prove te jednu z následujících akcí:
v Chcete-li odebrat výchozí mapování, klepněte na příkaz Vymazat všechna mapování.
v Chcete-li při importu sestav nebo souborů mapoval data na jednu úroveň, klepněte na
volbu Znovu vytvořit všechna mapování a pak na volbu Nezjišovat hierarchie.
v Chcete-li při importu sestav nebo souborů vrátit mapování na výchozí mapování,
klepněte na volbu Znovu vytvořit všechna mapování a pak na volbu Zjišovat
hierarchie.
v Mapování můžete také upravit přetažením položky ze sekce Zdrojové položky
podokna Mapování do nového umístění v sekci Cílové položky. Podobně můžete
přetáhnout položku z umístění v sekci Cílové položky do nového umístění v sekci. Při
přetahování položky kurzor určuje, kde a jak bude položka umístěna. Můžete ji umístit
jako novou dimenzi, jako existující dimenzi nebo jako atribut.
4. Chcete-li přidat vypočítaný sloupec, prove te následující akce:
a. Klepněte na tlačítko Přidat vypočtený sloupec.
b. V sekci Zdrojové položky podokna Vlastnosti zadejte název zdrojové položky pro
sloupec a vyberte datový typ pro sloupec.
c. Určete typ mapování pro vypočítaný sloupec.
d. Zadejte výraz, který určuje vypočítaný sloupec do pole Výraz. Výrazy musí končit
středníkem (;).
Chcete-li například přidat vypočtený sloupec Jméno zaměstnance, který bude
obsahovat zřetězené hodnoty Příjmení a Jméno, definujte následující výraz:
Kapitola 2. Import data
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v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Dále můžete k přejmenování členů použít vypočítaný sloupec, například aby zdroj
odpovídal cílovým názvům nebo k odebrání nadbytečných znaků ze zdroje.
Další informace o vzorcích pro výrazy naleznete v příručce Referenční příručka
produktu IBM Cognos TM1.
e. Chcete-li zobrazit výsledek výrazu, klepněte na volbu Náhled.
5. Chcete-li přizpůsobit vlastnosti dimenze, vyberte dimenzi v sekci Cílové položky
podokna Mapování. Více informací naleznete v části “Úprava vlastností dimenze při
importu dat”.
6. Chcete-li upravit úroveň, vyberte úroveň v sekci Cílové položky podokna Mapování.
a. V sekci Cílové položky podokna Vlastnosti zadejte název pro úroveň.
b. Chcete-li určit dimenzi, do které tato úroveň náleží, vyberte v sekci Rozšířené
podokna Vlastnosti volbu Dimenze vlastníka.
c. Chcete-li přesunout úroveň ve struktuře, změňte hodnotu volby Index úrovně.
7. Chcete-li upravit atribut, vyberte atribut v sekci Cílové položky podokna Mapování.
a. V sekci Cílové položky podokna Vlastnosti vyberte volbu Typ atributu. Pokud
mapování do atributu obsahuje číselné hodnoty, volba typ atributu musí mít hodnotu
Číselný.
Pokud mapování do atributu obsahuje text, typ atributu může mít následující hodnoty:
v Text - poskytuje popisné informace.
v Popisek - poskytuje lokalizovaný název pro objekt, jak je popsáno v tématu
Kapitola 12, “Překládání modelu”, na stránce 189. Popisek nevyžaduje jedinečný
název.
v Alias - může být použit jako alternativní jméno. Každý alias musí být jedinečný.
b. Pokud vyberete volbu Popisek, vyberte odpovídající Národní prostředí. Pokud
například mapování sloupce do atributu Popisek obsahuje názvy produktů v brazilské
portugalštině, vyberte národní prostředí Portugalština (Brazílie).
c. V sekci Rozšířené v podokně Vlastnosti vyberte dimenzi Vlastník a úroveň
vlastníka, ke kterému tento atribut náleží.
8. pokud jste zahájili řízený import klepnutím na volby Řízený import > Krychle, můžete
přizpůsobit vlastnosti krychle. Více informací naleznete v části “Úprava vlastností krychlí
při importu dat” na stránce 16.
9. Klepněte na volbu Dokončit.

Výsledky
Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler vytvoří dimenze, úrovně a atributy
definované v řízeném importu. Chcete-li vytvořit krychli, bude vytvořena také krychle a bude
volitelně naplněna daty.
Definice importu je uložena jako proces nástroje Turbo Integrator s použitím názvu, který jste
zadali při identifikaci zdroje dat.

Úprava vlastností dimenze při importu dat
Při určování rozšířených voleb v průvodci řízeným importem v komponentě IBM Cognos
TM1 Performance Modeler můžete upravit vlastnosti dimenze.

Než začnete
Definujte zdroj dat importu. Další informace viz “Import dat s použitím řízeného importu”
na stránce 11
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Postup
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

V průvodci řízeným importem klepněte na tlačítko Rozšířené.
Klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
Vyberte dimenzi v sekci Cílové položky podokna Mapování.
V sekci Cílové položky podokna Vlastnosti upravte dle potřeby Název dimenze a Typ
dimenze. Dimenze benefitů může být například dimenzí výpočtů. Více informací
naleznete v části “Vytváření nových dimenzí” na stránce 19.
Určete akci Aktualizovat dimenze. Chcete-li připojit nové prvky ve zdroji do existující
dimenze, vyberte volbu Přidat nové prvky. Chcete-li zcela znovu sestavit dimenzi
pouze s použitím prvků ve zdroji, vyberte volbu Opětovně naplnit dimenzi. Chcete-li
ponechat dimenzi v současném stavu bez aktualizací ze zdroje, vyberte volbu
Neaktualizovat.
Pokud importujete dimenzi s více úrovněmi a názvy prvků nejsou jedinečné, zaškrtněte
políčko Zahrnout názvy nadřazených prvků a určete znak oddělovače. Znak
oddělovače odlišuje název nadřízeného prvku od názvu prvku.
Příkladem prvků na stejné úrovni, které nejsou jedinečné, je dimenze Roky. Každý rok
obsahuje první čtvrtletí a každé první čtvrtletí obsahuje Leden.
Příkladem prvků na různých úrovních, které nejsou jedinečné, je dimenze Severní
Amerika. Ontario je uvedeno jako město ve státě Kalifornie i jako provincie v Kanadě.
Chcete-li vytvořit výchozí popisky pro každý prvek, vyberte volbu Použít názvy prvků
jako popisky, pokud jsou jedinečné.
Chcete-li vytvořit prvek, který zobrazí celkovou hodnotu pro danou dimenzi,
zkontrolujte zaškrtnutí políčka Vytvořit prvek součtu.

9. Chcete-li vytvořit pojmenované úrovně, zaškrtněte políčko Vytvořit pojmenované
úrovně.
10. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nevyváženou hierarchii, zaškrtněte políčko
Nevyvážená zdrojová data a vyberte, zda chcete hierarchii vyvážit nastavením stejné
hloubky pro všechny podřízené členy, nebo ji ponechat nevyváženou.
11. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nezarovnanou hierarchii, zaškrtněte políčko
Nezarovnaná zdrojová data a vyberte, zda chcete zachovat nezarovnanou strukturu, a
jaká data zástupných symbolů se mají vložit do prázdných buněk.
12. Chcete-li přesunout dimenzi ve struktuře, změňte hodnotu pole Index dimenze.
Dále můžete přetáhnout dimenzi do nového umístění.
13. Určete způsob řazení nejnižších prvků dimenze nebo podřízených prvků v nabídce
Řazení prvků.
14. Určete způsob řazení prvků komponenty v nabídce Řazení komponenty. Další
informace viz “Řazení prvků a komponent v dimenzích”.
15. Úrovně, atributy a krychle můžete také upravovat v okně Vlastnosti. Pod dokončení
všech změn klepněte na volbu Dokončit.
Řazení prvků a komponent v dimenzích:
Při importu dat s použitím řízeného importu a výběru volby Rozšířené můžete určit, jak
budou prvky v dimenzi řazeny a jak mají být řazeny komponenty v prvcích.
Řazení prvků
Řazení prvků určuje pořadí nadřízených položek v dimenzi. Výchozí nastavení řazení prvků
Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly prvky zadány ze zdroje dat. Řazení podle úrovně
nebo podle hierarchie lze použít pro účely rozšířeného skriptování. Příklad: v rámci dimenze
Produktová řada máte následující prvky: Golfové vybavení, Kempovací vybavení a
Outdoorová ochrana. Můžete tyto prvky seřadit podle názvu, nebo je ponechat v tomto pořadí.
Kapitola 2. Import data
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Řazení komponent
Řazení komponent určuje pořadí podřízených položek prvků v dimenzi. Výchozí nastavení
řazení komponent Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly komponenty zadány ze zdroje
dat. Komponenty lze také řadit abecedně podle názvu. Příklad: prvek Kempovací vybavení
nahrnuje následující komponenty: Stany, Spacáky a Lampy. Můžete tyto komponenty seřadit
podle názvu, nebo je ponechat v tomto pořadí.

Úprava vlastností krychlí při importu dat
Pokud při zahájení řízeného importu v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler
vyberete volby Řízený import > Krychle, můžete upravit vlastnosti krychlí.

Než začnete
Definujte zdroj dat importu. Další informace viz “Import dat s použitím řízeného importu”
na stránce 11.

Postup
1. V průvodci řízeným importem klepněte na tlačítko Rozšířené.
2. Klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
3. Vyberte první krychli v sekci cílových položek podokna Mapování.
4. Zadejte název krychle. Může se jednat o název existující krychle nebo název nové
krychle.
5. Pokud mapování neidentifikuje žádné dimenze ukazatele v zdroji dat, klepněte na volbu
Vytvořit dimenzi ukazatele. Pokud vaše zdrojová data obsahují pouze jeden ukazatel,
můžete odebrat výchozí dimenzi ukazatelů zrušením zaškrtnutí políčkaVytvořit dimenzi
ukazatele.
Důležité: Pokud se rozhodnete odebrat při importu výchozí dimenzi měřítek, nebude již
možné později do této krychle přidat nová měřítka.
6. Vyberte chování Aktualizovat data pro operaci importu.
v Volba Přidat data přidá hodnoty ve zdroji dat do hodnot libovolné existující krychle.
v Volba Nahradit data nahradí hodnoty libovolné existující krychle hodnotami ve
zdroji.
7. Chcete-li změnit měřítko dimenze, klepněte v nabídce Typ mapování na volbu Atribut
člena. Objekt se stane dimenzí v rámci dané krychle.
8. Chcete-li do krychle přidat existující dimenze, klepněte na volbu Vybrat dimenzi v
sekci Rozšířené podokna Vlastnosti.
9. Vyberte dimenze, které chcete přidat, poté klepněte na volbu Přidat do krychle.
10. Dimenze, úrovně a krychle můžete také upravovat v okně Vlastnosti. Pod dokončení
všech změn klepněte na volbu Dokončit.

Import dat z relačního zdroje dat
Než začnete s importem dat z relačního zdroje dat, seznamte se podrobně s použitým relačním
zdrojem dat a s principy sestavování dotazů SQL. Ujistěte se, že jsou definována propojení
ODBC. Pokud pracujete v připojeném režimu, můžete použít relační zdroje dat ODBC
definované na serveru.

Postup
1. Pokud vytváříte proces, přejděte k dalšímu kroku. Spouštíte-li řízený import, prove te
jeden z následujících kroků:
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v Pokud importujete pouze dimenze, klepněte pravým tlačítkem na kořen modelu v
podokně Návrh modelu, poté klepněte na volby Řízený import > Dimenze.
v Pokud importujete novou krychli, klepněte pravým tlačítkem na kořen modelu v
podokně Návrh modelu, poté klepněte na volby Řízený import > Krychle.
2. V poli Typ vyberte volbu Relační zdroj dat (ODBC) a zadejte podrobné údaje o
připojení.
3. Vyberte ze seznamu relační zdroj dat ODBC, který je definován v systému.
4. Otevřete nástroj Tvůrce dotazů.
Také můžete přímo zadat kód SQL dotazu.
5. Chcete-li zadat sloupce, které mají být použity v dotazu pro získání dat, klepněte na
kartu Zobrazení dat a přetáhnete do mřížky sloupce nebo tabulky z pole Průzkumník
metadat.
Můžete přidat samotné sloupce nebo tabulky. Sloupce, které přidáte přímo do mřížky,
použije dotaz k načtení dat. V dotazu budou použity i sloupce z tabulek, které přidáte do
mřížky.
6. Chcete-li vytvořit spojení na základě vztahů mezi sloupci v tabulkách, klepněte na kartu
Diagram dotazu a prove te následující akce:
a. Přetáhněte do diagramu tabulky z pole Průzkumník metadat.
V dotazu budou použity tabulky, které přidáte do diagramu, pro připojení dalších
tabulek. Sloupce těchto tabulek nebudou použity k načtení dat.
.
b. Vyberte položky pro vztah a klepněte na ikonu Vytvořit vztah
c. Určete kardinalitu vztahu.
Kardinalita slouží k eliminaci dvojího započtení dat faktu, k zajištění podpory
cyklických spojení, která se běžně vyskytují v modelech s hvězdicovým schématem,
k optimalizaci přístupu k systému základního zdroje dat a k identifikaci položek,
které se chovají jako fakta nebo jako dimenze.
Další informace o vztazích a mohutnosti naleznete v Uživatelské příručce produktu IBM
Cognos, která je k dispozici sekci obsahující dokumenty ve formátu PDF na úvodní
stránce produktu Cognos Business Intelligence na webu IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J/welcome).
7. Chcete-li ručně upravit dotaz SQL, klepněte na kartu Zobrazení SQL. Na kartě
Zobrazení SQL se projeví akce, které provedete na kartách Zobrazení dat a Diagram
dotazu.
8. Pokud jste s dotazem spokojeni, klepněte na tlačítko OK.
9. Chcete-li zobrazit náhled dat vrácených dotazem, který jste vytvořili ručně nebo pomocí
nástroje Tvůrce dotazů, klepněte na volbu Aktualizovat.
10. Chcete-li nastavit mapování dimenzí, klepněte na tlačítko Další.
Další informace o mapování naleznete v části “Výběr rozšířených voleb importu”
na stránce 13.
11. Klepněte na volbu Dokončit.

Výsledky
Dojde k importu zdrojových dat, jejich mapování na cílová data a přidání do podokna Návrh
modelu. Vaše kroky jsou rovněž uloženy ve formě procesu, který se zobrazí v podokně Návrh
modelu.
Pokud jste vytvářeli proces, zobrazí se v podokně Návrh modelu jako objekt a spustí se pouze
v případě, že jej explicitně vyvoláte.
Kapitola 2. Import data

17

Jak pokračovat dále
Proces můžete změnit úpravou jeho procedur nebo můžete proces naplánovat jako součást
časové kapsle. Další informace naleznete v tématech “Úprava procedur” na stránce 186 a
“Plánování procesů” na stránce 187.
Související pojmy:
“Správa procesů” na stránce 183
Při správě procesů lze vytvářet, upravovat a plánovat způsob importu dat a jejich využití v
komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Kapitola 3. Vytváření a formátování dimenzí
Chcete-li data zpřístupnit pro vstup a analýzu, je nutné nejprve vytvořit dimenze.
Dimenze je široké seskupení souvisejících dat týkajících se významného aspektu vašeho
podnikání, jako je například produkt, čas nebo oblast. Každá dimenze obsahuje úrovně členů
v jedné nebo více hierarchiích a volitelně sadu vypočítaných členů nebo zvláštních kategorií.
Dimenze definují mřížku karty v prostředí IBM Cognos TM1 Applications a tvoří řádky,
sloupce a kontext. Před vytvořením dimenze je třeba určit související aspekty dat a
rozhodnout, která data budou nezbytná v řádcích a sloupcích plánů. Komponenta IBM
Cognos TM1 Performance Modeler vám poskytne relevantní vlastnosti pro jednotlivé typy
dimenzí.

Vytváření nových dimenzí
Při vytváření dimenze určíte určete její typ dimenze.

Výpočtové dimenze
Výpočtová dimenze obsahuje vzorce, které provádějí matematické a jiné operace nad daty.
Výpočtové dimenze můžete například použít pro nastavení výkazu zisků a ztrát společnosti,
nebo můžete při použití výběrových seznamů poskytnout koncovým uživatelům položku
strukturovaných dat.

Časové dimenze
Časová dimenze obsahuje časové členy, které jsou smysluplné pro uživatele, například účetní
období či data obchodních transakcí. Mezi ně patří:
v
v
v
v

obvyklá časová období, jako například roky, čtvrtletí, měsíce a týdny
období specifická pro dané odvětví, jako například 13týdenní výrobní období
vlastní období, jako například fiskální roky
lunární časová období, jako například lunární roky či měsíce

Dimenze verzí
Dimenze verzí obsahuje data z různých iterací určitého člena v aplikaci. Můžete například
požadovat zobrazení rozdílů v nákladech na dodávky mezi aktuálními verzemi rozpočtu a
porovnání rozpočtů s náklady v předchozích letech. Pro data v dimenzích verzí není vhodné
provádět agregaci, protože obsahují několik datových položek pro tutéž položku.

Dimenze hierarchie
Dimenze hierarchie obsahuje reprezentaci struktury podřízenosti společnosti, oddělení či
podniku. Tato dimenze určuje sled prací aplikace. S dokončováním práce na koncových
uzlech ve schvalovací hierarchii odesílá logika sledu prací informace do vyšších úrovní sledu
prací, až je nakonec dosažen nejvyšší uzel. V každém kroku mohou uživatelé během vzestupu
schvalovací hierarchií a v závislosti na přístupových právech výběrově upravit, zkontrolovat
či odeslat zobrazení v aplikaci.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Generické dimenze
Generická dimenze obsahuje obecné členy, jako jsou například seznamy oddělení, produktů či
zákazníků. Generickou dimenzi lze použít v případě, že neznáte přesný typ dimenze. Typ
dimenze lze později změnit.

Dimenze metrik
Dimenze metrik obsahuje kolekci důležitých měřítek nebo klíčových ukazatelů výkonu, které
chcete monitorovat v rámci společnosti nebo organizace. Dimenze metrik se používají v
řešeních vytváření záznamů s vyhodnocením produktu Cognos TM1. Více informací
naleznete v části “Dimenze metriky” na stránce 141.

Dimenze indikátorů metrik
Poskytují dimenze indikátorů metrik další informace týkající se klíčových ukazatelů nebo
metrik výkonu. Příklady indikátorů metrik zahrnují Skóre, Stav a Trend. Dimenze indikátorů
metrik se používají v řešeních vytváření záznamů s vyhodnocením produktu Cognos TM1.
Více informací naleznete v části “dimenze indikátorů metrik” na stránce 143.

Vytváření výpočtových dimenzí
Výpočtovou dimenzi vytvořte, pokud potřebujete provést výpočty a měření číselných dat.
Výpočtová dimenze obsahuje vzorce, které provádějí matematické operace nad daty. Pomocí
výpočtové dimenze můžete například vytvořit výsledovku dané společnosti. Výpočtovou
dimenzi lze také považovat za dimenzi, jež má být používána pro dimenze měřítek.
Výpočtová dimenze má dva typy N a C. Výpočet N je jednoduchým výpočtem prováděným
na úrovni dimenze mezi dvěma členy dané dimenze se vstupními hodnotami. Výpočet C je
výpočtem prováděním pro agregované výsledky, který poskytuje konsolidovaný souhrn.
Výpočtová dimenze má následující atributy:
v
v
v
v

Název - název člena.
Formát - definovaný uživatele: formáty čísel, data a času a textu.
Výběrový seznam - odkaz na předdefinovanou dimenzi nebo dílčí sadu.
Charakter kladné odchylky - příznivý nebo nepříznivý výsledek kladné hodnoty. Tento
atribut je používán pouze spolu s dimenzí verzí. Například kladná hodnota prodejů a cen je
příznivá, zatímco kladná hodnota odbytových nákladů by byla nepříznivá.
v Výpočet N - jednoduchý výpočet provedený na úrovni nejnižších prvků dimenze odvozený
ze dvou vstupních hodnot. Příklad: Plánovaný výnos = Množství * Cena
v Výpočet C - výpočet provedený na agregovaných výsledcích. Konsolidovaný výpočet je
odvozen z výsledků jednoduchých výpočtů. Příklad: Průměrná cena = Celkový výnos /
Celkové množství. Editor výrazů usnadňuje výběr běžně používaných chování agregace
pro výpočet C: Vynutit nulovou hodnotu, Vážený průměr a Časový průměr.
v Váha - koeficient obvykle s hodnotou -1, který mění kladnou hodnotu na zápornou.
Například pokud je jednotková cena produktu 50 EUR a sleva je 5 EUR, při použití váhy s
hodnotou -1 bude další výsledek logický.
v Index - číselná hodnota umožňující rychlý přístup ke členům.

Typy agregace pro výpočet C
Editor výrazů obsahuje 3 typy agregace na pomoc rozlišení součtů nejnižších prvků na
konsolidované úrovni pro rozlišení těchto konsolidovaných hodnot.
v Vážený průměr: Konsolidovaná hodnota má další výpočty, pokud je konsolidována
hodnota A, hodnota B čitatel a hodnota C je jmenovatel, takže A = B/C.
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v Časový průměr: Součet hodnot za všechna období / počet období.
v Vynutit nulovou hodnotu: Konsolidovaná hodnota je vynucená nulová hodnota.
Příklad 1: Máte-li pro produkt na úrovni nejnižších prvků dimenze zobrazenu pevnou cenu,
neměla by tato hodnota být agregována pro všechny měsíce na konsolidované úrovni.
Chcete-li získat výpočet ve formátu A = B/C, pak A je jednotková prodejní cena, B je hrubá
cena a C je objem prodeje. Jednotková prodejní cena = hrubá cena / množství. V tomto
případě je vážená hodnota množství.
Příklad 2: Pokud máte Zisk % z produktu pro každý měsíc, na agregované úrovni součet
těchto hodnot vyžaduje další výpočty. Časový průměr je kumulativní hrubý zisk / počet
časových období. Agregace 4 čtvrtletních období pro Zisk % dává P1 = 4,5 %, P2 = 6,4 %, P3
= 3,6 %, P4 = 5,2 %. Časový průměr dává 19,7 / 4 = 4,93 %.
Příklad 3: Pokud nechcete konsolidovanou hodnotu pro dimenzi, můžete nastavit konsolidaci
na hodnotu nula.

Vytváření výpočtových dimenzí u aritmetických výpočtů N
Výpočet N je jednoduchým výpočtem prováděným na úrovni dimenze mezi dvěma členy
dané dimenze se vstupními hodnotami.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku Dimenze a pak
klepněte na ikonu Nový

.

.
2. Klepněte na na ikonu Dimenze
3. Zadejte název nové dimenze a ze seznamu Typ dimenze vyberte volbu Výpočet.
4. Přidejte členy dimenze do atributu Název pomocí zadání seznamu nebo prostřednictvím
akcí kopírování a vložení. Příklad: Quantity, Price, Revenue, Cost of Sales, Net
Sales.
5. Uložte dimenzi.
6. Otevřete výpočtovou dimenzi, kterou chcete upravit. Bu můžete přidat jednoduché
vzorce přímo do příslušných členů, nebo můžete vzorce přidat pomocí editoru výrazů.
7. Chcete-li přidat vzorec pro jednoduchý výpočet přímo, zadejte do sloupce Výpočet N pro
člena hodnotu =<člen1>*<člen2>, kde <člen1> a <člen2> jsou členy se vstupními
hodnotami. Výsledkem je součin členů na úrovni nejnižších prvků dimenze.
8. Chcete-li přidat vzorec pomocí editoru výrazů, klepněte na buňku, kam tento vzorec
chcete přidat.
a.
b.
c.
d.

V buňce klepněte na tlačítko Více. Otevře se editor výrazů.
V poli Typ operace vyberte volbu Aritmetická.
Vyberte typ operace +(součet)-(rozdíl)*(násobení)/(dělení)
V poli Výraz poklepejte ve výrazu ('<operand1>'*'<operand2>') na hodnotu
operand1. Zadejte název členu daného pro operand1. Název členu musí být identický
s názvem členu v atributu názvu. Pokud se název skládá ze dvou slov, zobrazí se v
jednoduchých uvozovkách. Členy můžete také přetáhnout do editoru výrazů, a to bu
jednotlivě, nebo výběrem více členů najednou.
e. Zopakujte předchozí krok pro <operand2>.
9. Uložte dimenzi.
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Vytváření výpočtových dimenzí s výpočty N s použitím funkcí
dimenze
Výpočet N s použitím funkce dimenze je výpočtem prováděným na úrovni dimenzí mezi
vstupní hodnotou členu dané dimenze a vybranou funkcí.
Editor výrazů obsahuje vestavěné funkce používající hodnoty členů jako vstupní hodnoty pro
výpočty. Výraz funkce je odvozen od funkce dimenze, vstupní hodnoty a v některý instancích
i hodnoty argumentu Pad. Editor výrazů pomáhá při výběru funkcí dimenze.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku Dimenze a pak
.

klepněte na ikonu Nový

.
2. Klepněte na na ikonu Dimenze
3. Zadejte název nové dimenze a ze seznamu Typ dimenze vyberte volbu Výpočet.
4. Přidejte členy dimenze do atributu Název pomocí zadání seznamu nebo prostřednictvím
akcí kopírování a vložení. Příklad: Quantity, Price, Revenue, Cost of Sales, Net
Sales.
5. Uložte dimenzi.
6. Otevřete výpočtovou dimenzi, kterou chcete upravit.
7. Chcete-li přidat funkci pomocí editoru výrazů, klepněte na buňku, kam tuto funkci
chcete přidat.
8. V buňce klepněte na tlačítko Více. Otevře se editor výrazů.
9. Klepněte na kartu Funkce a rozbalte strom Funkce dimenze.
10. Vyberte typ funkce a přetáhněte funkci do editoru výrazů. Při klepnutí na kartu Tipy se
otevře podpora rozšířených úprav poskytující podrobný popis vybrané funkce.
11. V poli Výraz přetáhněte člen do editoru výrazů nad prostřednictvím pole <Input>. Dále
můžete zadat název členu pro dané pole. Název členu musí být identický s názvem členu
v atributu názvu. Pokud se název skládá ze dvou slov, zobrazí se v jednoduchých
uvozovkách.
12. Uložte dimenzi.
Související pojmy:
“Funkce” na stránce 222
Jsou popsány funkce, které jsou k dispozici pro výpočty na úrovni koncových uzlů a
konsolidace.

Vytváření výpočtových dimenzí u aritmetických výpočtů C
Výpočet C je výpočtem prováděním pro agregované výsledky, který poskytuje konsolidovaný
souhrn.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku Dimenze a pak
klepněte na ikonu Nový

.

.
2. Klepněte na na ikonu Dimenze
3. Zadejte název nové dimenze a ze seznamu Typ dimenze vyberte volbu Výpočet.
4. Přidejte členy dimenze do atributu Název pomocí zadání seznamu nebo prostřednictvím
akcí kopírování a vložení. Příklad: Množství/rok, Jednotková cena, Celkové výnosy,
Celkové náklady na prodej, Celková čistá tržba.
5. Uložte dimenzi.
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6. Otevřete výpočtovou dimenzi. Bu můžete přidat jednoduché vzorce přímo do
příslušných členů, nebo můžete vzorce přidat pomocí editoru výrazů.
7. Chcete-li přidat vzorec poskytující přímo agregované výsledky, zadejte do sloupce
Výpočet C pro člena hodnotu =<člen3>/<člen4>, kde <člen3> a <člen4> jsou
vypočítané hodnoty. Výsledkem je konsolidovaný výpočet agregovaného souhrnu.
8. Chcete-li přidat vzorec pomocí editoru výrazů, klepněte na buňku, kam tento vzorec
chcete přidat.
a. V buňce klepněte na tlačítko Více. Otevře se editor výrazů.
b. V poli Typ operace vyberte volbu Aritmetická.
c. Vyberte typ operace +(součet)-(rozdíl)*(násobení)/(dělení)
d. V poli Výraz poklepejte ve výrazu ('<operand1>'*'<operand2>') na hodnotu
operand1. Zadejte název členu daného pro operand1. Název členu musí být identický
s názvem členu v atributu názvu. Pokud se název skládá ze dvou slov, zobrazí se v
jednoduchých uvozovkách. Členy můžete také přetáhnout do editoru výrazů, a to bu
jednotlivě, nebo výběrem více členů najednou.
e. Zopakujte předchozí krok pro <operand2>.
9. Uložte dimenzi.

Vytváření časových dimenzí
Časová dimenze definuje časová období, která definují sled prací dané aplikace.
Časová dimenze obsahuje časové členy, jako je například účetní období či data obchodních
transakcí. Časovou dimenzi potřebují téměř všechny aplikace. Pomocí nástroje Časová
dimenze můžete přidat více úrovní členů, například čtvrtletí, měsíce a dny.
Poznámka: Pokud je v krychli použito více časových dimenzí, výpočet času se vztahuje
pouze na první časovou dimenzi v dané krychli.
Časová dimenze má následující atributy:
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Název - název člena.
Výpočet N - jednoduchý výpočet provedený na úrovni nejnižších prvků dimenze.
Počáteční datum - první datum dimenze.
Koncové datum - poslední datum dimenze.
Poslední období - konečné období v posloupnosti.
První období - počáteční období v posloupnosti.
Předchozí období - předchozí období v posloupnosti.
Další období - další období v posloupnosti.
Váha - koeficient obvykle s hodnotou -1, který mění kladnou hodnotu na zápornou.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku Dimenze a pak
klepněte na ikonu Nový

.

.
2. Klepněte na na ikonu Dimenze
3. Zadejte název nové dimenze a ze seznamu Typ dimenze vyberte volbu Čas.
4. Časovou dimenzi můžete naplnit pomocí nástroje Naplnit časovou dimenzi nebo ručním
přidáním členů. Další informace o nástroji Naplnit časovou dimenzi najdete v tématu
“Přidání členů pomocí nástroje Naplnit časovou dimenzi” na stránce 24. Chcete-li přidat
členy ručně, prove te následující kroky.
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5. Přidejte členy dimenze do atributu Název pomocí zadání seznamu nebo prostřednictvím
akcí kopírování a vložení v tabulce. Příklad: Rok, Q1, Q2, Q3, Q4
6. Pomocí zobrazeného příkladu pro člen Rok, vyberte atribut První období a zadejte
hodnotu Q1.
7. Pro stejný člen vyberte atribut Poslední období a zadejte hodnotu Q4.
8. Ve stejném příkladu vyberte člen Q1 a poté vyberte atribut Počáteční datum. V
rozevíracím kalendáři vyberte první datum pro člen Q1.
9.
10.
11.
12.
13.

Zopakujte tuto volbu pro atribut Koncové datum a zadejte poslední datum pro člen Q1.
Zopakujte dané kroky pro členy Q2, Q3 a Q4.
Pro člen Q1 vyberte atribut Další období zadejte hodnotu Q2.
Pro člen Q2 vyberte atribut Předchozí období zadejte hodnotu Q1.
Pro stejný člen vyberte atribut Další období a zadejte hodnotu Q3.

14. Zopakujte tyto kroky pro členy Q3 a Q4.
15. Uložte dimenzi.

Přidání členů pomocí nástroje Naplnit časovou dimenzi
Pomocí nástroje Naplnit časovou dimenzi můžete přidat více úrovní členů a zadat hierarchii
členů. Jeho použití přidání členů zjednodušuje. Můžete například přidat čtvrtletí, měsíce a
dny.
Před použitím nástroje Přidat časové období a atributy vytvořte časovou dimenzi.

Postup
1. V podokně Návrh modelu poklepejte na časovou dimenzi.
2. Na panelu nástrojů v prohlížeči objektů klepněte na ikonu Naplnit časovou dimenzi
.
3. Klepněte
na volbu 1. Úroveň období.
4. Výběrem požadovaných úrovní zvolte, zda mají být v dimenzi zahrnuty roky, čtvrtletí,
měsíce a dny.
5. Pokud jste zvolili přidání roků, pozastavte ukazatel myši nad volbou Rok. V případě, že
vaše organizace používá kalendářní roky, vyberte volbu Kalendářní roky o 365 (366)
dnech. V případě, že vaše organizace používá lunární roky, vyberte volbu Lunární roky
o 52 týdnech. Volby, které jsou k dispozici pro čtvrtletí, měsíce a týdny, závisejí na
volbě provedené pro roky. Pokud jste zvolili kalendářní roky, budou čtvrtletí vždy
obsahovat tři měsíce a měsíce budou vždy odpovídat kalendáři. Pokud jste zvolili použití
roků lunárních, budou čtvrtletí vždy obsahovat 13 týdnů.
6. Pokud jste zvolili použití lunárních roků, pozastavte ukazatel myši nad volbou Měsíce.
Vyberte, jak jsou v měsících určitého čtvrtletí rozděleny týdny.
7. Pokud jste zvolili použití kalendářních roků, pozastavte ukazatel myši nad volbou
Týdny. Zvolte, jak má být týden, který zasahuje do dvou měsíců, mezi těmito měsíci
rozdělen.
8. Klepněte na volbu 2. Trvání.
9. V poli Počáteční datum nastavte počáteční datum prvního období, které má být v
dimenzi zahrnuto. Může se například jednat o první den fiskálního roku.
10. V poli Koncové datum nastavte koncové datum posledního období, které má být v
dimenzi zahrnuto. Může se například jednat o poslední den fiskálního roku.
11. Vyberte datum přepnutí. Datum přepnutí může být počáteční datum nebo může být mezi
počátečním datem a koncovým datem. Pokud datum přepnutí spadá do definovaného
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časového období nebo před něj, je toto období považováno za budoucí období. Pokud
datum přepnutí nastane po konci definovaného časového období, je toto období
považováno za minulé období.
12. Chcete-li vynutit ukončení měsíce ke koncovému datu kalendáře, klepněte ve volbě
Sladit konec měsíce s kalendářem na tlačítko Ano.
13. Klepněte na volbu 3. Názvy členů. Můžete nastavit volby formátování pro úrovně členů
zahrnuté do dimenze.
14. Vyberte úroveň členů, pro niž chcete volby formátování použít. Můžete například
formátování použít pro roky.
15. V poli Formát vyberte formátování, které chcete pro danou úroveň členů použít.
16. V polích Předpona a Přípona můžete volitelně nastavit předpony a přípony, které
budou přidány k prezentaci dat. Příklad: Řetězec FR použitý jako předpona k rokům
může označovat fiskální roky. Rok 2011-2012 by se tak zobrazil jako FR 2011-2012.
17. Podle potřeby použijte volby formátování pro ostatní úrovně členů. Klepněte na tlačítko
OK.
18. Uložte dimenzi.

Vytváření dimenzí verzí
Dimenzi verzí vytvořte, pokud potřebujete porovnat různé verze podobných dat.
Dimenze verzí obsahuje různé verze podobných dat pro účely porovnání, například rozdíly
mezi aktuálním rozpočtem a náklady v předchozích letech. Data v dimenzích verzí obvykle
nejsou agregována, protože je zahrnuto několik datových položek pro tutéž položku. Dimenze
verzí má následující atributy:
v Název - název člena.
v Formát - definovaný uživatele: formáty čísel, data a času a textu.
v Výpočet verze.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku Dimenze a pak
klepněte na ikonu Nový

.

.
2. Klepněte na na ikonu Dimenze
3. Zadejte název nové dimenze a ze seznamu Verze vyberte volbu Generické.
4. Přidejte členy dimenze do atributu Název pomocí zadání seznamu nebo prostřednictvím
akcí kopírování a vložení v tabulce. Příklad: Fiskální rok 2004 - rozpočet, Fiskální rok
2005 - rozpočet, Fiskální rok 2004 - předpově, Fiskální rok 2005 - počáteční
hodnoty.
5. Uložte dimenzi.

Jak pokračovat dále
Po vytvoření dimenze verzí můžete psát jednoduché výrazy. Například =Budget - Forecast
pro porovnání podobných typů dat nebo pomocí funkcí VARIANCE a
VARIANCEPERCENT dimenze využít atribut “Povaha kladné odchylky” v dimenzi
Výpočet.

Vytváření dimenzí hierarchie
Vytvořte v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler dimenzi hierarchie
obsahující seznamy členů v hierarchické struktuře.
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Je možné, že je třeba, aby aplikace obsahovala seznamy položek, které vyžadují hierarchickou
strukturu. Příklad: Kontinent, Oblast a Město. Dimenze hierarchie využívá funkce Zvýšit
úroveň a Snížit úroveň. Můžete také přetáhnout člen do nadřízeného členu. Pomocí
kopírování a vložení nebo pomocí přetažení členu s použitím klávesy Ctrl do nadřízeného
členu nebo skupiny členů můžete vytvořit více nadřízených hierarchií. Příkazy kontextové
nabídky Rozbalit a Sbalit poskytují možnost zobrazení a skrytí členů hierarchie. Dimenze
hierarchie má následující atributy:
v Název - název člena.
v Váha - koeficient obvykle s hodnotou -1, který mění kladnou hodnotu na zápornou.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku Dimenze a pak
klepněte na ikonu Nový

.

.
2. Klepněte na na ikonu Dimenze
3. Zadejte název nové dimenze a ze seznamu Typ dimenze vyberte volbu Hierarchie.
4. Přidejte členy dimenze do atributu Název pomocí zadání seznamu nebo prostřednictvím
akcí kopírování a vložení v tabulce. Příklad: Afrika, Egypt, Súdán, Uganda.
5. Pomocí příkladu zvýrazněte členy Egypt, Súdán, Uganda a klepněte na ikonu Snížit
úroveň vybraných položek. Vybrané členy se stanou členy člena Afrika.
6. Uložte dimenzi.

Jak pokračovat dále
Po vytvoření dimenze hierarchie v ní můžete ručně vytvořit další členy nebo je do ní
importovat. Můžete také nastavit zabezpečení.

Vytváření generických dimenzí
Pokud si nejste jisti přesným typem dimenze, vytvořte v komponentě IBM Cognos TM1
Performance Modeler generickou verzi dimenze.
Pokud jsou v krychli používány dimenze, v krychli bude vytvořena posloupnost podle typu
dimenzí. Je tedy vhodné nepoužívat příliš mnoho dimenzí generického typu. Generická
dimenze má následující atributy:
v
v
v
v
v
v

Název - název člena.
Formát - definovaný uživatele: formáty čísel, data a času a textu.
Výběrový seznam - odkaz na předdefinovanou dimenzi nebo dílčí sadu.
Výpočet N - jednoduchý výpočet provedený na úrovni nejnižších prvků dimenze.
Výpočet C - výpočet provedený na agregovaných výsledcích.
Váha - koeficient obvykle s hodnotou -1, který mění kladnou hodnotu na zápornou.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku Dimenze a pak
klepněte na ikonu Nový

.

.
2. Klepněte na na ikonu Dimenze
3. Zadejte název nové dimenze a ze seznamu Typ dimenze vyberte volbu Generické.
4. Přidejte členy dimenze do atributu Název pomocí zadání seznamu nebo prostřednictvím
akcí kopírování a vložení.
5. Uložte dimenzi.
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Jak pokračovat dále
Generický typ dimenze by měl být před použitím v krychli změněn na vyžadovaný typ.

Změna typu dimenze
Po vytvoření generické dimenze můžete změnit typ dimenze z generického na typ dimenze,
který potřebujete.
Generický typ dimenze můžete změnit před použitím v krychli. Je k dispozici pro případ, že
není známý výsledný typ dimenze. Při vytvoření krychle je v této krychli vytvořena
posloupnost s následujícím pořadím:
1. Základní
2. Hierarchie
3. Obecné
4. Čas
5. Verze
6. Výpočet
Toto pořadí je vždy konzistentní a typy Verze a Výpočet jsou uvedeny jako poslední, protože
tyto dimenze mohou obsahovat řetězcové prvky ve tvaru výběrového seznamu nebo členy s
formáty textu. Za standardních okolností nejsou dimenze typu Verze a Výpočet používány
najednou.

Postup
1. Otevřete generickou dimenzi.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na název dimenze a poté klepněte na volbu Změnit typ
dimenze.
3. Vyberte ze seznamu nový typ dimenze. Klepněte na tlačítko OK.
4. Uložte dimenzi.

Úprava dimenzí
Editor dimenzí v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler lze použít k přidání,
odstranění nebo změně atributů a členů dimenze.
Do sloupců dostupných atributů můžete přidat další atributy typu Číslo, Text a Alias.
Do dimenze je možné přidat nové skryté nebo zobrazené členy, pro které lze změnit pozici a
definovat hierarchii. Členy lze přidat jednotlivě nebo vložit z tabulky.

Vytvoření číselného atributu
Vytvořte číselný atribut pro účely výpočtů.
Číselný atribut lze nastavit pro členy na nejnižší a na konsolidované úrovni. Hodnoty na
nejnižší úrovni lze použít pro výpočty na konsolidované úrovni pro výpočet nebo obecný typ
dimenze. Textové řetězce nelze rozdělit na číselné atributy. Číselné atributy lze použít pro
účely výpočtů v dimenzi typu výpočtu nebo v obecné dimenzi.

Postup
1. Otevřete danou dimenzi.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši ve sloupci Název a vyberte volbu Přidat nový atribut.
3. Zadejte název atributu do pole Zadat název pro nový atribut.
Kapitola 3. Vytváření a formátování dimenzí
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4.
5.
6.
7.

Klepněte na volbu Číslo v nabídce Typ atributu.
Potvr te výběr klepnutím na tlačítko OK. Zobrazí se sloupec se stejným názvem.
Nyní můžete zadat hodnoty atributu pro každý člen na nejnižší úrovni.
Uložte dimenzi.

Vytvoření textového atributu
Pomocí přidání atributů můžete provést textové výběry pro členy v dimenzi.
Textové atributy jsou určeny pro hodnoty řetězců. Textové atributy lze použít k rozlišování
členů. Můžete například použít textový atribut k označení členů, kteří byli ukončeni, ale stále
je třeba je zahrnout do konsolidace.

Postup
1. Otevřete danou dimenzi.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši ve sloupci Název a vyberte volbu Přidat nový atribut.
3. Zadejte název atributu do pole Zadat název pro nový atribut.
4. Klepněte na volbu Text v nabídce Typ atributu.
5. Potvr te výběr klepnutím na tlačítko OK.
6. Klepněte na buňku členu v rámci nového atributu, který jste právě vytvořili, zadejte
řetězec a potvr te volbu stisknutím klávesy Enter.
7. Uložte dimenzi.

Vytvoření atributu aliasů v dimenzi
Aliasy lze ve výrazech a odkazech použít namísto názvů členů.
Alias je alternativní jméno pro objekty v modelu. V editoru výrazů lze použít název aliasu i
název titulku a editor výrazů přitom odkazuje zpět na název členu. Pokud dojde k chybě při
použití názvu aliasu, editor výrazů daný text zobrazí červeně s červeným podtržením. Ve
vlastnostech dané dimenze můžete vytvořit nový název aliasu.

Postup
1. Otevřete danou dimenzi.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši ve sloupci názvu a vyberte volbu Přidat nový atribut.
3. Do pole Zadat název pro nový atribut zadejte hodnotu Alias.
4. Klepněte na volbu Alias v nabídce Typ atributu.
5. Potvr te výběr klepnutím na tlačítko OK. Zobrazí se sloupec s názvem Alias.
6. Klepněte na buňky členů v rámci nového atributu, který jste vytvořili, zadejte požadovaný
alias a potvr te volbu stisknutím klávesy Enter.
7. Uložte dimenzi.

Příklad
V případě názvu členu invariantu Q1 sales je použit titulek členu First quarter sales a
název aliasu Q1. Všechny tři tyto názvy lze použít v editoru výrazů. Následující výrazy se
tedy shodují.
Tabulka 3. Člen, popisek a názvy aliasu ve výrazu
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Název člena

Popisek

Alias

Q1 sales

First quarter sales

Q1

='Q1 sales' * Price

='First quarter sales' * Price

=Q1 * Price
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Při umístění kurzoru nad název titulku nebo aliasu v editoru výrazů se zobrazí název členu.

Úprava voleb zobrazení dimenze
Dimenze zahrnuje volby zobrazení, které lze změnit podle toho, jak se mají tyto atributy
zobrazit v editoru dimenzí.
Musí existovat platná dimenze. Atributy lze změnit v dialogovém okně atributů.

Postup
1. Otevřete dimenzi.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Název a poté klepněte na volbu Všechny
volby zobrazení.
3. V dialogovém okně Dimenze vyberte atributy, které chcete zobrazit.
4. Klepněte na tlačítko OK.
5. Uložte dimenzi.

Přidání jednoho členu do dimenze
Jednotlivé členy do dimenze můžete přidat úpravou dané dimenze. Do dimenze můžete přidat
nový textový nebo podřízený člen.

Postup
1. Otevřete danou dimenzi.
2. Poklepejte na pole <Přidat nový člen> ve sloupci Název.
3. Zadejte název nového členu.
4. Přetáhněte nový člen na správné místo v seznamu členů.
5. Pomocí volebSnížit úroveň vybraných členů a Zvýšit úroveň vybraných členů vložte
nový člen na správné místo v hierarchii.
6. Uložte dimenzi.

Přidání více členů do dimenze
Pokud je seznam členů tabulka uveden v tabulce, můžete je přidat pomocí akce vložení ze
schránky.

Postup
1. Otevřete dimenzi.
2. Zkopírujte členy z otevřené tabulky.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na člen, kam chcete členy ze schránky vložit.
4. Můžete vybrat následující možnosti: Vložit ze schránky nad Vložit ze schránky
podřízený objekt Vložit ze schránky pod.
5. Uložte dimenzi.

Odebrání člena z konsolidace
Pokud se v konsolidaci nachází dvě instance člena, můžete jednu z těchto instancí odebrat a
zajistit tak správnost konsolidace.
Pokud se člen zobrazí ve dvou různých hierarchiích ve stejné konsolidaci, jednu instanci je
nutné odebrat, aby celkový součet konsolidace zůstal správný. Při odebrání člena s více

Kapitola 3. Vytváření a formátování dimenzí

29

nadřízenými prvky z konsolidace dojde k odebrání všech vybraných členů. Pokud členové
mají pouze jeden nadřízený prvek, budou přesunuti na nejvyšší úroveň a podřízené prvky si
zachovají pozici ve vztahu k tomuto prvku.

Postup
1. Otevřete danou dimenzi.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na člena a poté klepněte na volbu Odebrat členy z
konsolidace. Je možné vybrat více členů.
3. K odebrání člena klepněte na tlačítko OK.

Hledání ve velkých dimenzích
Při úpravách velkých dimenzí může být navigace složitá. Aby pro vás byla snazší, můžete
hledat napříč existujícími prvky dimenze, která je otevřená v editoru dimenzí.
Když se prvek zobrazí ve více než jedné hierarchii, můžete při hledání tohoto prvku získat
více výsledků. Výsledky hledání zobrazují všechny hierarchie, které obsahují odpovídající
prvky. U vysoce vnořených prvků může být navigace mezi těmito výsledky hledání složitá.
Při hledání mezisoučtů můžete zobrazit nejvyšší úroveň vnořených výsledků hledání a jejich
rozbalením odhalit jejich podřízené prvky.

Postup
1. Otevřete dimenzi nebo ukazatel, který chcete upravit, v podokně obsahu.
2. Do vyhledávacího pole zadejte vyhledávací kritéria pro prvky, které chcete vyhledat, a
klikněte na ikonu hledání. Hledání vrátí prvky, které aktuálně odpovídají kritériím.
Můžete rozbalit podřízené prvky a dále je zkoumat.
3. Chcete-li vymazat hledání a zobrazit všechny prvky v dimenzi, klikněte na tlačítko pro
vymazání hledání.

Formátování členů
Formát je vlastností členů definovanou uživateli. Pomocí editoru formátů můžete definovat
styl čísel, datum, čas a text.
Vlastnost formátu je k dispozici v dimenzích verzí a ve výpočtových dimenzích. Vlastnost
formátu zahrnuje dialogové okno Formát pro položku, ve kterém můžete vybrat požadovaný
formát a nastavit parametry formátu.

Formátování členu
V dimenzích verzí a ve výpočtových dimenzích můžete formátovat členy. Pokud nastavíte
formát pro člen s nastaveným výběrovým seznamem, operace tento výběrový seznam
odebere.

Postup
1. Otevřete danou dimenzi.
2.
3.
4.
5.
6.
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Poklepejte na buňku členu v atributu formátu.
Klepněte na požadovaný typ formátu.
Nastavte vyžadované vlastnosti pro vybraný formát.
Klepněte na tlačítko Použít.
Uložte dimenzi.
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Vlastní formáty
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete určit vlastní formáty
zobrazení v dimenzích výpočtu a verzí.
Upozornění: Vlastní vzory formátování se ukládají s daty. Pokud tato data zobrazí ostatní
uživatelé, jejich předvolby uživatele budou tímto vzorem přepsány. Vlastní vzory formátování
používejte, pouze pokud požadovaný formát není v seznamu Typ formátu.
K dispozici jsou dva různé typy syntaxe vlastního formátu: formátování ICU a vlastní
formátování MDX.
Ve verzích produktu Cognos TM1 před verzí 10.2 bylo používáno výhradně formátování
MDX. Ve verzi 10.2 a novějších, v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler a Cognos
Insight lze používat formátování ICU i MDX.
V prostředí Cognos Performance Modeler a Cognos Insight je jako výchozí používána
syntaxe ICU. Chcete-li použít syntaxi MDX, musí být nastaven následující příznak v souboru
config.ini pro Cognos Performance Modeler a IBM Cognos Insight. Umístění souboru
config.ini závisí na vaší instalaci, například: C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\
perfmodeler\configurations\config_číslo_verze\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Není-li tento příznak nastaven nebo určen, musí být použita syntaxe ICU.

Nastavení vlastních formátů
Chcete-li formátovat člena dimenze, postupujte následovně:
1. Otevřete dimenzi a poklepejte na volbu Formát v buňce člena.
2. Vyberte volbu Typ formátu Vlastní.
3. Vyberte volbu Číslo, nebo volbu Datum.
4. Zadejte výraz formátu, který se má použít, a klepněte na tlačítko Použít.
Můžete si prohlédnout náhled vlastního formátu, který jste zadali, v části Ukázky.

Syntaxe ICU pro vlastní formáty
Formátovací výrazy, které používají syntaxi ICU, sestávají ze vzoru a sady symbolů (znaků).
Můžete určit, jak budou formátována kladná a záporná čísla. Pokud neuvedete záporný
podvzor, budou záporná čísla používat formátování kladných čísel se znaménkem mínus.
Příklad: zadáte-li do pole vlastního formátování následující vzor: #,##0.00;(#,##0.00)
v Kladná čísla budou formátována jako: 123,456,789.00
v Záporná čísla budou formátována jako: (123,456,789.00)
Středník (;) odděluje kladné a záporné podvzorce.
Další příklad ukazuje, jak můžete změnit oddělovač seskupení, která slouží k tomu, aby byl
text lépe čitelný.
Zadejte do pole vlastního formátování následující vzor: #,##,##0
Tento vzor formátuje čísla takto:
v Kladná: 12,34,56,789
Kapitola 3. Vytváření a formátování dimenzí
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v Záporná: -12,34,56,789
Chcete-li získat další informace, přejděte na následující web: http://icu-project.org/apiref/
icu4c/classDecimalFormat.html a vyhledejte stránku “Speciální znaky vzorů”.
Pro vlastní formáty dat použijte vzor data. Ve vzoru data jsou řetězce znaků nahrazeny datem
a časem.
Příklad: hh:mm a formátuje čas takto
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Jiný příklad: EEE, MMM d, ’’yy formátuje datum takto:
Mon, Oct 30, ’15
Chcete-li získat další informace příklady, přejděte na následující web:
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime a vyhledejte část “Syntaxe formátu data
a času”.

Syntaxe MDX pro vlastní formáty
Příklady výrazů se syntaxí MDX naleznete v tématu “Číselné hodnoty” v dokumentaci k
produktům IBM Cognos TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web.

Vytvoření dílčích sad
Dílčí sady jsou omezené skupiny položek z dimenze.
Některé příklady, jak můžete použít dílčí sady, jsou uvedeny níže:
v Vytvořte dílčí sadu, kterou chcete použít s výběrovým seznamem ve výpočtové dimenzi k
omezení počtu položek ve výběrovém seznamu.
v Vytvořte dílčí sadu z časové dimenze k omezení počtu měsíců zobrazených uživatelům v
pohledu.
v Vytvořte dílčí sadu za účelem skrytí souhrnu ze seznamu produktů.
Dílčí sada je výběrem z nadřízené dimenze. Dílčí sady mohou být statické nebo dynamické.
Pokud jsou pomocí komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler otevřeny
dynamické dílčí sady z jiných rozhraní produktu IBM Cognos TM1, například Cognos TM1
Architect a Cognos TM1 Perspectives, ve vlastnostech se zobrazí výraz MDX a uživatel bude
varován. Upravíte-li dynamickou dílčí sadu, bude tato dílčí sada je uložena jako statická dílčí
sada.
V dílčích sadách můžete použít filtry. Máte-li například atribut poštovní směrovací číslo,
můžete vyhledat všechny vlastnosti s poštovním směrovacím číslem začínajícím na “SW”.
Můžete použít filtry a přidat nebo odebrat členy z existující dílčí sady.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na název dimenze v podokně Návrh modelu a poté
klepněte na volbu Nová > Dílčí sada
2. Zadejte název dílčí sady a klepněte na tlačítko OK.
3. Vyberte členy, které chcete zahrnout do dílčí sady. To lze provést různými způsoby:
v Skrýt členy, které nechcete v dílčí sadě, nebo
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v Použijte filtr
k výběru prvků, které mají být v dílčí sadě. Další informace naleznete
v tématu “Použití filtru pro dílčí sadu” na stránce 34.
Postup při skrytí členů:
a. Klepněte pravým tlačítkem myši na reprezentativní člen pro úroveň, kterou chcete
použít pro danou dílčí sadu. Například pokud máte časová období Rok, Měsíce a
Týdny a chcete použít pouze měsíce, klepněte pravým tlačítkem myši na libovolný
člen úrovně Měsíce.
b. Vyberte odpovídající příkaz Skrýt v oblasti výběru.
Poznámka: Skryjete-li člen v dílčí sadě, člen není odstraněn.
4. Vyberte, jak mají být členy dílčí sady zobrazeny. Můžete například provést níže uvedené
operace:
v Seřadit členy v dílčí sadě klepnutím pravým tlačítkem myši na člena a výběrem jedné z
voleb řazení.
v Rozbalit všechny nebo sbalit všechny členy v dimenzi.
v Přesunout členy nahoru a dolů.
5. Uložte dílčí sadu.

Příklad
Vezměte dimenzi s názvem Země a oblast a vytvořte dílčí sadu s názvem Evropa.
Dimenze Země a oblast obsahuje následující členy:
v Všechny dceřiné společnosti
– Amerika
– Jihovýchodní Asie
– Evropa
- Centrální Evropa
- Severní Evropa
- Jižní Evropa
Chcete-li vytvořit dílčí sadu Evropa, prove te následující kroky:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi s názvem Země a oblast a vyberte volbu
Nová > Dílčí sada. Pojmenujte tuto dílčí sadu Evropa.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na člena Evropa a vyberte volbu Skrýt ostatní.
3. Rozbalte člena Evropa, aby byly zobrazeny nejnižší prvky dimenze, a uložte dílčí sadu.
Dílčí sada Evropa obsahuje následující položky:
v Evropa
– Centrální Evropa
– Severní Evropa
– Jižní Evropa

Vytváření dynamických dílčích sad
Členové dynamické dílčí sady se změní při přidání nebo odebrání členů z dimenze.
Dynamická dílčí sada využívá výraz k výběru členů dílčí sady. Při přidání nových členů do
dimenze a zařazení těchto členů do kategorie definované výrazem je nový člen přidán do dílčí
sady bez dalších úprav. Výrazy jsou upravovány v editoru MDX.
Kapitola 3. Vytváření a formátování dimenzí
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Statickou dílčí sadu lze změnit na dynamickou a naopak pomocí zaškrtnutí políčka
Dynamická dílčí sada. Dynamická dílčí sada musí obsahovat výraz. Statická dílčí sada může
být definována pomocí editoru výrazů a poté uložena jako statický seznam.
Výrazy MDX lze upravit přímo, lze je však také vyjmout a vložit z jiných zdrojů.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi a vyberte volby Nový > Dílčí sada.
2. Zadejte název nové dílčí sady a klepněte na tlačítko OK.
3. Klepnutím na název nové dílčí sady v podokně Návrh modelu zobrazte stránku
Vlastnosti pro dílčí sadu.
4. Klepněte na tlačítko Upravit v rámci vlastnosti Výraz. Otevře se editor výrazů MDX.
5. Zaškrtněte políčko Dynamický. Pokud není zaškrtnuto políčko Dynamická, dílčí sada
bude statickou dílčí sadou a nebude odrážet následné změny provedené v seznamu členů.
6. Můžete zadat nebo zkopírovat a vložit výraz MDX přímo do pole Výraz. Nebo můžete
vybrat některou volbu v části Základ dílčí sady a vybrat tak výchozí bod pro výraz:
Volba

Popis

Úroveň(n)

Úrovně, které jsou k dispozici pro členy.

Všechny členy

Všechny členy dimenze.

Aktuální členy

Aktuální členy dílčí sady.

Vybrané členy

Výběr ze seznamu členů ve sloupci Název.

7. Pomocí volby Řazení vyberte typ řazení, a to Vzestupně, Sestupně nebo Hierarchie.
8. Klepnutím na tlačítko OK použijete změny a zavřete editor, klepnutím na tlačítko Použít
použijete změny a ponecháte editor otevřený.

Použití filtru pro dílčí sadu
Filtr umožňuje vytvořit seznam vybraných členů pro statickou dílčí sadu na základě atributů
nebo hodnot sloupce.
Filtr lze použít pro statickou nebo dynamickou dílčí sadu. Při použití filtru pro dynamickou
dílčí sadu bude tato dílčí sada při uložení převedena na statickou.
Filtr se použije na všechny členy v dimenzi, nikoli pouze v dílčí sadě.
Některé příklady, jak můžete použít filtry, jsou uvedeny níže:
Příklad filtru
Výběhové položky mají textový atribut Výběh. Vygenerujte dílčí sadu všech
aktuálně prodávaných položek pomocí vyfiltrování slova Výběh.
Filtrování s řazením
Najděte všechny vlastnosti s méně než 100 kancelářskými zaměstnanci a smluvními
partnery a seřa te je v sestupném pořadí podle čísla pracovníka. V tomto příkladu
prohledejte číselný atribut s názvem “Celkem kancelářských zaměstnanců a
smluvních partnerů” a hledejte hodnotu 100, přičemž vyberte volby Méně než a
Řadit sestupně. Poté klepněte na volby Vybrat vše a Nahradit.
Filtrování pomocí řazení, odebrání
Najděte všechny nemovitosti s datem stavby dříve než 1900, seřa te je v sestupném
pořadí podle spotřeby energie a odeberte všechny členy s méně než 100 pracovními
stanicemi.
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POZOR:
U velkých dimenzí může být volba Odebrat hodně pomalá. To neplatí pro volby
Přidat a Nahradit.
Filtr seřadí členy podle názvu invariantu nebo atributu, nelze však použít atributy Index a
Váha.

Postup
1. Otevřete dílčí sadu.
2. Provádíte-li filtrování založené na atributu, klepněte na člena ve sloupci atributu, podle
kterého chcete filtrovat. V opačném případě název filtrován invariantní název.
Filtrovat podle sloupce.
3. Klepněte na tlačítko
4. Vyberte podmínku Zobrazit následující nebo NEZOBRAZOVAT následující.
5. V poli Klíčová slova nebo Číslo (při filtrování podle číselného atributu) zadejte klíčové
slovo nebo číslo.
6. Vyberte typ filtru Na začátku, Na konci nebo Obsahuje pro textovou hodnotu či Větší
než, Menší než nebo Rovná se pro číselnou hodnotu.
7. Vyberte řazení filtru Řadit vzestupně, Řadit sestupně nebo Neřadit.
8. Klepněte na volbu Hledat. Výsledek prvního filtru se zobrazí v poli Hodnoty.
9. Klepněte na hodnoty, které chcete uvést v dílčí sadě. K výběru více hodnot můžete
použít klepnutí s přidržením klávesy Ctrl nebo Shift, nebo vyberte volbu Vybrat vše.
10. Klepnutím na prvek > přesuňte hodnoty do oblasti Vybrané hodnoty a klepněte na
některou z následujících voleb:
v Nahradit nahradí aktuální členy v dílčí sadě vybranými členy.
v Přidat přidá vybrané členy na konec stávající dílčí sady.
v Odebrat odebere vybrané členy z dílčí sady.
v Storno
11. Uložte dílčí sadu.

Vytvoření výběrových seznamů
Výběrový seznam obsahuje hodnoty, které může uživatel vybrat v buňce. Výběrový seznam
obsahuje hodnoty odpovídající všem členům dimenze nebo dílčí sadě dimenze. Pokud se
členy dimenze nebo dílčí sady změní, změní se také hodnoty dostupné ve výběrovém
seznamu. Výběrový seznam může být také tvořen statickým seznamem hodnot, které určíte
při vytváření výběrového seznamu.
Atribut Výběrový seznam je k dispozici ve výpočtových dimenzích. Použití výběrových
seznamů má výhodu, že poskytuje strukturované uživatelské rozhraní a uživatel má lepší
přehled o vyžadovaném vstupu. Pokud například personální ředitelé provádějí plánování
výkonu, mohou mít za úkol přiřadit pracovníkům výkonnostní úroveň. Místo zadání
libovolného textového řetězce do pole použijí pevně stanovený seznam hodnocení, tj. Nízký,
Střední, Vysoký a Výjimečný. Pokud nastavíte výběrový seznam ve členu s existujícím
formátem, operace tento formát odebere.

Postup
1. V dimenzi výpočtu poklepejte na sloupec Výběrový seznam pro člena, pro kterého
chcete definovat výběrový seznam.
2. Chcete-li vytvořit statický výběrový seznam, vyberte položku Statický seznam a pak
zadejte hodnoty do pole Statický seznam. Hodnoty zadávejte na samostatné řádky v poli.

Kapitola 3. Vytváření a formátování dimenzí
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3. Chcete-li vytvořit dynamický výběrový seznam, který používá členy z dílčí sady nebo
dimenze jako hodnoty v seznamu, vyberte položku Dimenze nebo Dílčí sada.
a. Klepnutím na položku Další otevřete dialogové okno Vyberte dimenzi nebo dílčí
sadu.
b. Přejděte na dimenzi nebo dílčí sadu obsahující prvky, které chcete zobrazit ve
výběrovém seznamu, a pak klepněte na tlačítko OK.
4. Volbou Text nebo Číslo určete typ prvku, který se použije pro hodnoty výběrového
seznamu. Chcete-li vytvořit dynamický výběrový seznam, který má být použit v odkazu,
vyberte volbu Text. Pokud nevyberete volbu Text, odkaz se ověří, ale data nejsou vložena
do cílové krychle.
5. Klepněte na tlačítko OK.
6. Uložte dimenzi.
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Kapitola 4. Vytváření krychlí
Krychle je vícedimenzionálním úložištěm dat v rámci modelu. Obsahuje řádky, sloupce a
libovolný počet stránek. K vytvoření aplikace lze použít jednu nebo více krychlí.
Chcete-li vytvořit krychli pomocí importu dat, viz téma “Import dat s použitím řízeného
importu” na stránce 11. Chcete-li vytvořit krychli pomocí dimenzí, viz téma “Vytváření
krychle pomocí dimenzí” na stránce 39.

Pořadí dimenzí určené podle typu dimenze
Při vytváření krychle jsou dimenze řazeny podle typu. Nejprve jsou uvedeny základní
dimenze, zatímco výpočtové dimenze jsou uvedeny na konci. Dimenze se při výchozím
nastavení zobrazí v následujícím pořadí:
1. Základní dimenze
2. Dimenze hierarchie
3.
4.
5.
6.

Generické dimenze
Časové dimenze
Dimenze verzí
Výpočtové dimenze

Členové řetězce obsažení v krychli se musí zobrazit v poslední dimenzi. Vzhledem k tomu, že
typy výpočtová dimenze a dimenze verzí jsou uvedeny na konci, dimenze s členem řetězce je
často umístěna na konci.
Pokud krychle obsahuje dimenzi verzí i výpočtovou dimenzi, bude na konci uvedena
výpočtová dimenze. Pokud je nutné do dimenze, která není v krychli umístěna na konci,
přidat člena řetězce, můžete změnit pořadí dimenzí.

Pořadí výpočtu určené podle typu dimenze
Pokud krychle obsahuje výpočty dimenze, výpočty budou provedeny podle typu dimenze.
Dimenze verzí jsou vypočteny jako první, výpočtové dimenze jako poslední. Při výchozím
nastavení jsou výpočty prováděny v následujícím pořadí:
1. Výpočty dimenze verzí
2.
3.
4.
5.
6.

Výpočty časové dimenze
Výpočty dimenze hierarchie
Výpočty generické dimenze
Výpočty základní dimenze
Výpočty výpočtové dimenze

Příklad odůvodnění pořadí výpočtu
Tento příklad vysvětluje, proč jsou výpočty dimenze verzí prováděny před výpočty výpočtové
dimenze.
Existuje výpočtová dimenze s následujícím vzorcem:
Revenue(=Units*Price)
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Dále dimenze verzí s následujícím vzorcem:
Variance(=Actual-Budget)
A poté následující data:
Budget

Actual

Units

100

110

Price

5

4

Scénář 1
Pokud byla pravidla výpočtové dimenze zadána před pravidly dimenze verzí, výpočty budou
provedeny následovně:
Budget

Actual

Variance

Units

100

110

10

Price

5

4

-1

Revenue

500

440

-10

Hodnota { Revenue , Variance } je tedy vypočítána podle chybného vzorce 10 * -1 = -10.
Scénář 2
Pokud byla pravidla výpočtové dimenze zadána po pravidlech dimenze verzí, výpočty budou
provedeny následovně:
Budget

Actual

Variance

Units

100

110

10

Price

5

4

-1

Revenue

500

440

-60

Nyní dostaneme správný výsledek { Revenue , Variance } = { Revenue, Actual} - {Revenue,
Budget} = 440 - 500 = -60.

Omezení velikosti v krychlích
Počet buněk obsažených v krychli není softwarově nijak omezen. Existuje hardwarové
omezení, které závisí na paměti počítače. Omezení velikosti můžete určit vynásobením počtu
řádků počtem sloupců a počtem stránek. Počet buněk je určen počtem položek, které jsou
obsaženy v jednotlivých dimenzích. Obecný vzorec pro měření velikosti krychle je
následující:
Velikost = (počet položek v dimenzi 1) * (počet položek v dimenzi 2) * (počet položek v
dimenzi 3) * . . . * (počet položek v dimenzi n).
Omezení velikosti výrazně závisí na velikosti paměti, která je k dispozici v počítači. Krychle
obsahující dlouhé dimenze o 500 položkách spotřebují více paměti než krychle obdobné
velikosti, které obsahují dimenze se 100 položek. Obecně lze říci, že omezení velikosti se
projevují v krychlích o čtyřech a více dimenzí. Máte-li třídimenzionální krychli obsahující
400 stránek, zvětší přidání další dimenze o 20 položkách spotřebu paměti dvacetkrát.
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(Množství dat obsažených v krychli se zvýši ze 400 na 8000 stránek.) Přidání páté dimenze o
20 položkách znovu zvýši spotřebu paměti dvacetkrát, tj. na 160 000 stránek dat. Omezení
týkající se paměti lze překonat vytvořením řady dobře naplněných tří- až čtyřdimenzionálních
krychlí, spíše než jedné pětidimenzionální krychle, která je naplněna daty jen řídce.

Chování zobrazení při změně struktury krychle
Pokud krychle obsahuje nějaká soukromá zobrazení, dojde při změně struktury v komponentě
Cognos Performance Modeler k jejich zničení. Strukturu krychle změní například tyto akce:
v Přidání dimenze do krychle
v Odebrání dimenze z krychle
v Změna pořadí dimenzí v krychli
Pokud dojde ke změně struktury krychle, všechny funkce sešitu (například DBRW), které
odkazují na krychli v aplikaci Microsoft Excel nebo v sešitu, musí být aktualizovány tak, aby
odpovídaly novým dimenzím krychle.

Změny struktury krychlí používané na portálu TM1 Applications
Pokud potřebujete změnit strukturu krychle, která se používá v aplikaci TM1, je nutné nejprve
deaktivovat aplikaci na portálu TM1 Applications.
Jestliže ke krychli přistupuje komponenta Cognos Insight v rozděleném režimu, aplikaci je
zapotřebí po změně struktury krychle znovu implementovat. Tímto krokem zajistíte, že
rezervaci dat používanou k vynucení vlastnictví uzlu bude možné správně odebrat a po změně
struktury krychli ji opět aktualizovat.
Po dokončení změny struktury krychle lze aplikaci znovu aktivovat.

Vytváření krychle pomocí dimenzí
K vytvoření krychle použijete dimenze. Dimenze provádějí výpočty, řídí popisky a formátují
vstup dat.
Pokud je v krychli použito více dimenzí, pravidla vygenerovaná z výpočtů dimenzí v krychli
budou v případě chování souvisejícího s časem, jako jsou například časové průměry,
odkazovat na atributy první časové dimenze. Další časové dimenze používané v krychli (po
první časové dimenzi) se budou chovat jako hierarchické dimenze na konsolidované úrovni.

Postup
1. V podokně Návrh modelu, stiskněte klávesu CTRL a klepněte na dimenze, které mají
přejít do krychle.
.
2. Klepněte na ikonu Nový
3. Klepněte na volbu Krychle.
4. Do pole Nová krychle zadejte název nové krychle. Klepněte na tlačítko OK.
.
Tip: V zobrazení krychle můžete povolit Automatický přepočet klepnutím na volbu
Není-li tato volba vybraná, potom pokaždé, když provedete změny v krychli nebo ji
znovu otevřete, musíte pro zobrazení dat v krychli ručně klepnout na tlačítko Přepočítat.

Vložení dimenzí do nové krychle
Dimenze lze přidat do nové krychle přetažením ze složky Dimenze.

Kapitola 4. Vytváření krychlí
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Postup
1. Klepněte na dimenzi a přetáhněte ji do oblasti Řádky. Hodnoty dimenze jsou uvedeny
jako záhlaví řádků v prohlížeči krychle.
2. Klepněte na jinou dimenzi a přetáhněte ji do oblasti Sloupce. Hodnoty dimenze jsou
zobrazeny jako záhlaví sloupců v prohlížeči krychle.
3. Klepněte na další dimenze a přetáhněte je do oblasti Kontext.
Poznámka: Při uspořádání dimenzí nezáleží na pořadí. Dimenze jsou řazeny podle typu.
Výchozí pořadí typů dimenzí můžete změnit.

Použití klávesnice k přidání dimenzí
Pomocí klávesnice můžete do nové krychle přidat dimenze.

Postup
1. V podokně Návrh modelu ve složce Krychle poklepejte na prázdnou krychli
,
kterou jste vytvořili. Prohlížeč krychle pro novou krychli se zobrazí jako nová karta.
2. V podokně Návrh modelu rozbalte nabídku Složka dimenze.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi a vyberte volbu Přidat dimenzi do krychle,
název_krychle. Členové dimenze jsou v prohlížeči krychle uvedeni jako záhlaví řádků.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na jinou dimenzi a vyberte volbu Přidat dimenzi do
krychle, název_krychle. Členové dimenze jsou v prohlížeči krychle uvedeni jako záhlaví
sloupce.
5. Klepněte pravým tlačítkem myši na další dimenze a vyberte volbu Přidat dimenzi do
krychle, název_krychle. Dimenze jsou do prohlížeče krychle přidány jako kontextové
filtry.
Poznámka: Při uspořádání dimenzí nezáleží na pořadí. Dimenze jsou řazeny podle typu.
Výchozí pořadí typů dimenzí můžete změnit.

Přidání dimenzí do existující krychle
Přidejte do krychle dimenzi, aby bylo možné podrobněji prozkoumat vztahy mezi daty v
krychli. Není nutné vytvořit všechny dimenze krychle najednou. Můžete dimenzi přidat
najednou, například pokud pro dimenzi při vytvoření krychle neexistovala žádná data.

Postup
1. Rozhodněte, kterou dimenzi chcete přidat do krychle.
Poznámka: Otevřením podokna Vlastnosti zobrazte seznam dimenzí, které již jsou
součástí dané krychle.
2. V podokně Návrh modelu rozbalte složku Dimenze.
3. Klepnutím přetáhněte dimenzi do oblasti Řádky, Sloupce nebo Kontext portletu Cube
Viewer.
4. Pokud buňky obsahují data, která nejsou vypočtena pomocí pravidel, zadejte způsob
distribuce existujících dat mezi členy nové dimenze.
a poté klepněte na volbu Uložit nebo Uložit
5. Klepněte na ikonu Nabídka Akce
jako. Krychle bude uložena a v podokně Vlastnosti a v portletu Cube Viewer se zobrazí
nová dimenze.
Poznámka: Počáteční pořadí dimenzí je určeno typem dimenze.
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Odebrání dimenzí z krychle
Pokud nepotřebujete vědět, jaký vztah má dimenze k datům krychle, odeberte ji z této
krychle.
Například krychle, kterou navrhujete, je určena pouze pro plánování na vysoké úrovni.
Odeberte dimenzi z krychle, protože uživatelé nepotřebují o této dimenzi vědět podrobnosti.

Postup
1. Rozhodněte, kterou dimenzi chcete odebrat z krychle.
Poznámka: Otevřením podokna Vlastnosti zobrazte seznam dimenzí, které jsou součástí
dané krychle.
2. Chcete-li při odebrání dimenze vytvořit souhrn všech dat na nejnižší úrovni v dané
krychli, přidejte do dimenze, kterou plánujete odebrat, konsolidovaný člen.
3. V oblasti Řádky, Sloupce nebo Kontext portletu Cube Viewer klepněte pravým
tlačítkem na dimenzi a vyberte volbu Odebrat.
4. Pokud buňky obsahují data, která nejsou vypočtena pomocí pravidel, určete, jaké
množství dat z odebraných členů chcete v krychli zachovat.
a. Vyberte volbu Zachovat pouze jednu výseč a poté klepnutím na volby
[název_dimenze].[název_členu] zachovejte data pouze z vybraného členu.
Poznámka: Pokud jste přidali konsolidovaný člen k vytvoření souhrnu všech dat na
nejnižší úrovni v dané krychli, vyberte tuto volbu a klepněte na daný konsolidovaný
člen.
b. Při výběru volby Vymazat všechna data nebudou zachována žádná zadat z
odebraných členů.
a poté klepněte na volbu Uložit nebo Uložit
5. Klepněte na ikonu Nabídka Akce
jako. Krychle bude uložena a dimenze bude odebrána z podokna Vlastnosti a z portletu
Cube Viewer.

Změna pořadí dimenzí
Pomocí změny pořadí dimenzí v krychli můžete upravit logickou strukturu této krychle.
Při vytváření krychle jsou dimenze standardně seřazeny podle typu v následujícím pořadí:
1. Základní
2.
3.
4.
5.
6.

Hierarchie
Obecné
Čas
Verze
Výpočet

Můžete změnit pořadí dimenzí v krychli, aby tato krychle odpovídala jiným krychlím.
Případně můžete dimenzi přesunout na konec seznamu, protože obsahuje textové řetězce, jež
se nemohou zobrazit, pokud nejsou členy nejnižšího prvku dimenze.

Poznámka: Změna pořadí dimenzí pomocí ikony Změnit uspořádání dimenzí
optimalizace paměti používané ikonou dimenzí

se liší od

.
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Než začnete
Krychle

se dvěma nebo více dimenzemi

se musí zobrazit v prohlížeči objektů.

Postup
1. Klepněte na ikonu Změnit uspořádání dimenzí
.
2. Klepněte na dimenzi a poté ji pomocí tlačítek posuňte v seznamu nahoru nebo dolů.
3. Klepněte na tlačítko OK.
4. Klepněte na ikonu Nabídka Akce
a poté klepněte na volbu Uložit nebo Uložit
jako. Krychle je uložena a dimenze se již nezobrazí v podokně Vlastnosti nebo v portletu
Cube Viewer.

Zobrazení pravidel krychle
Zobrazením pravidel krychle můžete zobrazit způsob výpočtu některých hodnot dat na
základě jiných hodnot dat.
Pravidla a definice výpočtů jsou vytvářena z výpočtů dimenzí a z odkazů. Pravidla jsou
umístěna v diskrétních blocích pravidel. Uživatelé tyto bloky pravidel nemohou upravit.
Mohou však změnit jejich uspořádání. Uživatelé mohou vytvořit vlastní pravidla k doplnění
automaticky generovaných pravidel.
Definice výpočtů jsou automaticky generovány, když vytvoříte výpočet. Tento mechanismus
zajišuje, že je provedena správná konsolidace všech hodnot odvozených od pravidel
Poznámka: Někteří uživatelé, například obchodní analytici, nepotřebují vědět, že k
provádění jejich výpočtů jsou používána pravidla.
Mezi nejběžnější výpočty v aplikacích OLAP patří agregace dat podél některé dimenze. V
produktu TM1 lze tyto výpočty vytvořit pomocí hierarchií konsolidace. Příklad: V dimenzi
Měsíc můžete definovat čtvrtletní souhrn, který bude představovat součet hodnot za leden,
únor a březen.
V mnoha aplikacích je nutné provést výpočty, které nezahrnují agregaci, jako jsou například
alokace nákladů. Pomocí pravidel krychle můžete vytvořit vzorce pro provedení těchto
výpočtů.
Pomocí pravidel krychle můžete provést následující úlohy:
v Násobení cen počtem jednotek s cílem zjistit objemy prodejů.
v Přepsání konsolidací (v případě potřeby). Můžete například zabránit tomu, aby v rámci
ceny za čtvrtletí byly zobrazeny kontrolní údaje o cenách za jednotlivé měsíce.
v Použití dat v jedné krychli k provedení výpočtů v jiné krychli nebo sdílení dat mezi
krychlemi. Můžete například stáhnout různé údaje o prodeji do krychle s údaji o výši zisků
a ztrát.
v Přiřazení stejné hodnoty více buňkám.

Postup
1. V podokně Návrh modelu rozbalte složku Krychle.
2. Rozbalte krychli
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, jejíž pravidla chcete zobrazit.

3. Poklepejte na objekt pravidel
pod krychlí. Editor pravidel se zobrazí v prohlížeči
objektů. Obsahuje dva typy sekcí: sekce pro pravidla a sekce pro definici výpočtů.

Jak pokračovat dále
Můžete vytvořit objekt pravidel nebo pokračovat v jiných úlohách modelování.
Podrobné informace o pravidlech naleznete v sekci Kapitola 6, “Správa pravidel a definic
výpočtů”, na stránce 69 nebo v dokumentaci Pravidla produktu IBM Cognos TM1. Tato
dokumentace obsahuje výukový program, který vás provede procesem vývoje pravidel v
obchodním prostředí.

Vytvoření objektu pravidel
Vytvořte objekt pravidel k ručnímu přidání pravidla krychle do jiných pravidel, která jsou
generována automaticky.

Postup
1. Poklepáním na objekt pravidel
pravidel.

pro krychli otevřete v prohlížeči objektů editor

zadejte jeden nebo více příkazů pravidel.
2. V editoru pravidel
Obecný formát příkazů pravidel je následující: [Oblast]=Vzorec;
Proměnná

Popis

Oblast

Určuje část krychle, na kterou má dané pravidlo
vliv.

Vzorec

Popisuje způsob, jak produkt TM1 vypočítá buňky
v oblasti krychle.

Dále je uveden příklad čtyř příkazů pravidel:
['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;
['Price']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Sales']\['Units']*1000;
['Sales']=N:['Price']*['Units']\1000;
Podrobné informace o vytváření pravidel naleznete v sekci Kapitola 6, “Správa pravidel a
definic výpočtů”, na stránce 69 nebo v dokumentaci Pravidla produktu IBM Cognos
TM1.
a poté klepněte na volbu Uložit data. Přidané
3. Klepněte na ikonu Nabídka Akce
pravidlo bude uloženo spolu s krychlí.

Definice zobrazení krychle
Můžete definovat, jak budou data zobrazena recenzentům a přispěvatelům. Nejprve definujte
zobrazení krychle v podokně Návrh modelu a poté v podokně Návrh aplikace přidejte
zobrazení recenzenta či přispěvatele do aplikace.
Chcete-li k aplikaci přidat zobrazení, přejděte k tématu “Přidání zobrazení přispěvatele a
recenzenta do aplikace” na stránce 82.
Zobrazení můžete upravit těmito způsoby:
Kapitola 4. Vytváření krychlí
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v

Rozbalení a sbalení konsolidovaných prvků
Otáčení dimenzí
Skrytí členů
Filtrování dat zobrazení
Úprava dílčích sad

Návrh zobrazení pro recenzenty a přispěvatele
Pro recenzenta a přispěvatele můžete navrhnout různá zobrazení.
Recenzentovi můžete například zobrazit celkové přehledy, zatímco přispěvatel bude pracovat
se zobrazeními, které budou obsahovat více podrobností.
Na kartě Návrh aplikace komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete určit,
která zobrazení jsou navržena jako zobrazení přispěvatele a recenzenta.
Cílová zobrazení také pomáhají při nasazení krychlí určených k vytváření sestav. Tyto krychle
pomáhají zlepšit výkon v případech, kdy je potřeba zkontrolovat velký počet uzlů. Chcete-li
dosáhnout zvýšení výkonu, nastavte proces TurboIntegrator založený na krychli s mnoha
pravidly tak, aby vytvářel sestavy do krychle s omezeným počtem pravidel určených pro
kontrolu.
Pokud nejsou určena žádná zobrazení recenzenta, pak všichni uživatelé s přístupem
recenzenta na konsolidované úrovni mají také přístup k zobrazením určeným pro přispěvatele
na nejnižších prvcích dimenze.
Chcete-li určit, které zobrazení bude k dispozici pro recenzenta a přispěvatele, přetáhněte
zobrazení z podokna Objekty produktu TM1 do umístění recenzenta nebo přispěvatele.

Obrázek 1. Umístění zobrazení

Vytvoření nového zobrazení krychle
Vytvoření nového zobrazení krychle pro recenzenta nebo přispěvatele.
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Než začnete
Krychle musí již existovat zobrazit v podokně Návrh modelu.

Informace o této úloze
Mějte na paměti, že změnit strukturu krychle můžete pouze v editoru krychlí, nikoli v
zobrazení krychle.

Postup
1. V podokně Návrh modelu rozbalte složku Krychle.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na krychli, z níž chcete vytvořit zobrazení, a klepněte na
> Zobrazení.
ikonu Nový
3. Zadejte název zobrazení krychle a klepněte na tlačítko OK. V podokně Návrh modelu se
pod původní krychlí zobrazí nové zobrazení krychle

.

Jak pokračovat dále
Zobrazení krychle můžete upravit pomocí metod popsaných v této sekci.

Rozbalení a sbalení konsolidovaných prvků
Klepnutím na ovládací prvek u názvu člena lze v portletu Cube Viewer rozbalit nebo sbalit
konsolidované hodnoty.
Rozbalit
Znaménko plus u názvu člena znamená, že se jedná o konsolidovaného člena.
Chcete-li přejít z konsolidací v dimenzi o úroveň níž a zobrazit podkladové detaily,
klepněte na znaménko plus. Znaménko plus se změní na znaménko minus.
Sbalit
Znaménko minus u názvu člena označuje rozbalený konsolidovaný prvek. Chcete-li
přejít o úroveň výš z členů nejnižší úrovně v dimenzi, klepněte na znaménko minus.
Znaménko minus se změní na znaménko plus.

Otáčení dimenzí
Chcete-li změnit prezentaci dat krychle, otočte dimenze v portletu Cube Viewer pomocí
přetažení do nového umístění.
v Přetáhněte dimenzi na pozici sloupce.
v Přetáhněte dimenzi na pozici řádku.
v Přetáhněte dimenzi na pozici nadpisu.
v Táhnete-li myší dimenzi Dimension1 a umístíte-li ukazatel do středu dimenze Dimension2,
po uvolnění tlačítka myši si obě dimenze vymění místa.
v Táhnete-li myší dimenzi Dimension1 a umístíte-li ukazatel na levou stranu dimenze
Dimension2, bude dimenze Dimension1 umístěna vlevo od dimenze Dimension2 do jejího
těsného sousedství.
v Táhnete-li myší dimenzi Dimension1 a umístíte-li ukazatel na pravou stranu dimenze
Dimension2, bude dimenze Dimension1 umístěna vpravo od dimenze Dimension2 do
jejího těsného sousedství.
Umístíte-li taženou dimenzi těsně zleva nebo zprava k existující dimenzi zobrazené v řádcích
či sloupcích, uvidíte ve sloupcích nebo v řádcích zobrazení podrobnější údaje. Můžete
Kapitola 4. Vytváření krychlí
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například přetáhnout dimenzi plan_time před dimenzi plan_department ve sloupcích
zobrazení a prohlédnout si ve sloupcích podrobné informace o časech a odděleních.

Skrytí členů
Chcete-li ušetřit místo na obrazovce, skryjte v portletu Cube Viewer řádky a slupce. Skryté
členy budou i nadále ovlivňovat zobrazená data, ale nebudou zabírat místo na obrazovce.

Postup
1. Klepněte na záhlaví sloupce nebo řádku. Dojde k výběru daného sloupce nebo řádku.
2. Na vybrané záhlaví sloupce nebo řádku klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu
Skrýt vybrané.

Definování zobrazení na základě dílčích sad a vybraných členů
Zobrazení krychle lze definovat na základě dílčích sad nebo členů dílčích sad, které jsou již
vytvořeny.
Pokud jste vy nebo kolega dříve definovali dílčí sadu, můžete ji přidat do zobrazení krychle
bez nutnosti opětovného definování dílčí sady.

Postup
1. Otevřete existující zobrazení krychle
nebo vytvořte nové zobrazení krychle.
Zobrazení krychle se zobrazí v prohlížeči objektů.
2. Klepněte na dílčí sadu a přetáhněte ji do prohlížeče objektů v existující dimenzi nebo
zobrazení.
Poznámka: Dílčí sadu můžete vložit pouze do nadřízené dimenze nebo do jiné dílčí sady
nadřízené dimenze.
Pokud dílčí sadu přetáhnete do řádku nebo sloupce, zobrazí se všechny členy dílčích sad.
Pokud ji přetáhnete do oblasti kontextu, zobrazí se první člen dílčí sady.
3. Chcete-li zachovat pouze vybrané členy dílčí sady přidané do zobrazení krychle, prove te
následující akce:
a. V prohlížeči objektů přetáhněte importovanou dílčí sadu do oblasti řádků nebo do
oblasti sloupců, pokud se tam dosud nenachází.
b. Klepněte se stisknutím klávesy Ctrl na záhlaví řádků nebo na záhlaví sloupců, které
chcete v zobrazení krychle zachovat. Vybrané řádky nebo sloupce jsou zvýrazněny.
c. Klepněte pravým tlačítkem myši na zvýrazněnou oblast a vyberte volbu Zachovat
vybrané. Řádky nebo sloupce, které jste nevybrali, zmizí.
a poté klepněte na volbu Uložit jako.
4. Klepněte na ikonu Nabídka Akce
5. Zadejte název zobrazení a klepněte na tlačítko OK. V podokně Návrh modelu se v části
název_krychle složky Krychle zobrazí nové zobrazení krychle

.

Úprava pracovní dílčí sady z určitého zobrazení
Zobrazení lze upravit prostřednictvím úpravy pracovní dílčí sady dimenze, na níž je zobrazení
založeno.

Informace o této úloze
Definovanou dílčí sadu lze upravit ze zobrazení krychle, aniž by bylo třeba danou dílčí sadu
znovu definovat.
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Postup
1. Otevřete existující zobrazení krychle
. Zobrazení krychle se zobrazí v prohlížeči
objektů.
2. Klepněte na rozevírací nabídku Pracovní dílčí sada a pak klepněte na volbu Upravit
dílčí sadu. Otevře se Editor dílčích sad. Při úpravě dílčí sady jsou k dispozici všechny
funkce filtrů.
3. Upravte dílčí sadu podle svých potřeb.
a. Klepnutím na volbu OK vyvolejte tuto dílčí sadu v daném zobrazení.
b. Chcete-li dílčí sadu uložit pro budoucí použití, klepněte na volbu Uložit jako a
zadejte nový název dané dílčí sady. Ve složce Dimenze se vytvoří nová dílčí sada.

Výsledky
Editor dílčích sad se ukončí a v zobrazení budou uvedena data vycházející z upravené dílčí
sady.

Změna pracovní dílčí sady určitého zobrazení
Zobrazení lze upravit změnou pracovní dílčí sady dimenze, na níž je zobrazení založeno.

Informace o této úloze
Definovanou dílčí sadu lze změnit ze zobrazení krychle, aniž by bylo třeba danou dílčí sadu
znovu definovat.

Postup
1. Otevřete existující zobrazení krychle
objektů.

. Zobrazení krychle se zobrazí v prohlížeči

2. Klepněte na rozevírací nabídku s názvem pracovní dílčí sady a pak klepněte na volbu
Upravit dílčí sadu. Otevře se Editor dílčích sad. Při úpravě dílčí sady jsou k dispozici
všechny funkce filtrů.
3. Klepněte na pole Dílčí sada a poté v seznamu dostupných dílčích sad klepněte na dílčí
sadu, kterou chcete použít.
4. Upravte dílčí sadu podle svých potřeb.
a. Klepnutím na volbu OK vyvolejte tuto dílčí sadu v daném zobrazení.
b. Chcete-li dílčí sadu uložit pro budoucí použití, klepněte na volbu Uložit jako a
zadejte nový název dané dílčí sady. Ve složce Dimenze se vytvoří nová dílčí sada.

Výsledky
Editor dílčích sad se ukončí a v zobrazení budou uvedena data vycházející ze změněné dílčí
sady.

Automatické rozložení dat v zobrazení krychle
Můžete použít volby automatického rozložení dat pro rozdělení číselných dat v buňkách v
zobrazení krychle. Můžete například rovnoměrně rozdělit hodnotu v určitém rozsahu buněk
nebo zvýšit všechny hodnoty v určitém rozsahu buněk o určité procento.
Některé volby automatického rozložení dat lze použít pouze v konsolidovaných buňkách k
automatickému rozložení dat napříč podřízenými buňkami: Relativní proporcionální, Nejnižší
prvky rovnoměrně a Opakování nejnižších prvků.
Kapitola 4. Vytváření krychlí
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Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku, z níž chcete zahájit rozložení dat, a klepněte
na volbu Automatické rozložení dat. Nebo zadejte hodnotu do konsolidované buňky.
2. Vyberte příslušnou volbu:
Relativní proporcionální
Automaticky rozloží hodnoty do listů proporcionální konsolidace do listů buňky
odkazu. Buňka odkazu musí sdílet stejné konsolidace jako buňka, ze které je
automatické rozložení zahájeno.
Následující tabulka například ukazuje konsolidovanou hodnotu 100 pro Brazílii
v 1. čtvrtletí, 10 v lednu, 20 v únoru a 70 v březnu.
Hodnoty pro Kanadu jsou aktuálně 0.
Země nebo region 1. čtvrtletí

Jan

Feb

Mar

Brazil

100

10

20

70

Canada

0

0

0

0

Pokud zahájíte relativní proporcionální automatické rozložení pro Kanadu v 1.
čtvrtletí s určením akce aktualizace nahrazení, rozložením hodnoty 400, použitím
Brazílie a 1. čtvrtletí jako buňky odkazu, získáte pro Kanadu následující
hodnoty:
Země nebo region 1. čtvrtletí

Jan

Feb

Mar

Canada

40

80

280

400

Nejnižší prvky rovnoměrně
Rozdělí určenou hodnotu rovnoměrně napříč nejnižšími podřízenými členy
konsolidované buňky. Můžete zvolit, zda to bude použito na všechny buňky
nejnižších prvků, nebo zaplněné buňky nejnižších prvků, a určit akci aktualizace:
nahradit, přidat nebo odečíst.
Rovnoměrné rozložení
Rozdělí určenou hodnotu rovnoměrně napříč všemi listy konsolidované buňky.
Opakování nejnižších prvků
Opakuje určenou hodnotu v buňkách nejnižšího prvku. Můžete zvolit, zda to
bude použito na všechny buňky nejnižších prvků, nebo zaplněné buňky
nejnižších prvků, a určit akci aktualizace: nahradit, přidat nebo odečíst.
Opakování
Nahradí vybrané buňky s hodnotami, přidá hodnotu do vybraných buněk nebo
odečte hodnotu z vybrané buňky.
Přímka
Zaplní buňky krychle lineární interpolací mezi dvěma zadanými koncovými
body. Můžete vybrat počáteční a koncovou hodnotu, zvolit směr rozložení a akci
aktualizace.
Následující tabulka například ukazuje výsledek přímkového rozložení dat v
rozsahu šesti buněk s počáteční hodnotou 100 a koncovou hodnotou 200.
Země nebo
region

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

Nárůst v %
Postupně přidává k hodnotám přírůstky v rozsahu procenta nárůstu. Určete
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hodnotu, která bude použita na aktuální buňku, poté bude procento nárůstu
použito na buňky ve vybraném směru s určenou akcí aktualizace.

Výpočty krychle
Výpočty krychle zjednodušují vytváření pravidel při dokončování běžných operací
modelování, jako je správa a údržba modelu. Přidáním výpočtu můžete ze zdroje dat odvodit
další informace a zvýšit vypovídací hodnotu modelu.
Pokud chcete vytvářet výpočty, které nezahrnují agregace, jako jsou například výpočty
směnných kurzů nebo výnosu, můžete v editoru výpočtů krychle sestavit výrazy výpočtu.
Používat lze funkce, které se vztahují na dimenze i krychle.
V editoru výpočtů lze zobrazit výpočty, které se vztahují k vybrané buňce, a změnit pořadí
výpočtů nebo pravidel v krychli. Pomocí editoru pravidel můžete změnit pořadí bloku
pravidel, který je přidružený k výpočtu krychle.
Následují vybrané výhody při sestavení výpočtů krychle:
v Sestavení výrazů výpočtů na základě dat získaných z jiných krychlí.
Můžete například použít atributy, které existují v jiné dimenzi, než je dimenze, ve které je
definován výpočet.
v Použití výpočtů na nejnižší prvky dimenze konsolidovaných úrovní.
v Použití výpočtů na řetězcové prvky.
v Odkazy na atributy prvku.
v Použití standardních funkcí TM1 pro nejnižší a konsolidované úrovně.
Informace týkající se funkcí TM1 naleznete v Referenční příručce produktu IBM Cognos
TM1.
Při psaní výpočtů počítejte s následujícími pravidly:
v Pokud používáte číslo, které je větší než nula ale menší než jedna, uve te před číslem
úvodní nulu. Například 0,10.
v Názvy atributů uvádějte v apostrofech a hranatých závorkách. Příklad: ['název_položky'].
v Můžete použít malá i velká písmena. V syntaxi nejsou rozlišována malá a velká písmena.
v Výraz řetězce musí začínat znaménkem rovná se (=).
v Pravidla jsou automaticky generována při vytvoření výpočtu krychle. Výpočty se také
vygenerují v případě, že je vlastnost serveru Generovat pravidla automaticky nastavena na
hodnotu Všechna pravidla nebo Pouze automaticky generovaná pravidla.

Rozsah výpočtu
Následuje rozsah nebo oblast, na kterou se výpočet vztahuje:
v pro specifickou buňku
v pro specifického člena dimenze
v pro odkazy na buňku nebo buňky v jiné krychli
v pro specifický n-dimenzionální řez
Rozsah výpočtu je odvozený od výběru v krychli nebo zobrazení krychle. Při vytváření
výpočtu jsou zahrnuty pouze řádkové a sloupcové dimenze. Výpočet se vztahuje na všechny
členy ve všech kontextových dimenzích. Pokud jsou vybráni všichni členové řádkové nebo
sloupcové dimenze, výpočet se použije na všechny členy dimenze. Dimenze není zahrnuta ve
výchozím názvu výpočtu nebo kontextu.

Kapitola 4. Vytváření krychlí
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Modelář může změnit rozsah výběru tak, že přidá, odebere nebo upraví výběr členů pro
dimenzi. Tuto akci může provést jedním z následujících způsobů:
v Použije oblast kontextu dimenze v editoru výpočtů.
v Přidejte nebo odeberte dimenze jejich přetažením do oblasti kontextu nadřízené krychle.

Uchování výpočtů krychle
Data a výpočty krychle zachovávají integritu i v případě, že v krychli přidáváte nebo
odebíráte dimenze s vytvářenými výpočty. Pokud však přidáte dimenzi, musíte podle nové
dimenze upravit odkazy. Toto uchování je užitečné v případě, že vytváříte prototyp nebo
měníte strukturu krychlí podle nových obchodních požadavků.

Vytvoření výpočtu krychle
Chcete-li vytvořit výpočet krychle, můžete kombinovat operátory, funkce, atributy a hodnoty,
jako jsou například textové řetězce nebo čísla, do výrazu, jehož vyhodnocením vznikne jedna
hodnota.

Informace o této úloze
Vzorce pro vypočítané datové položky mohou být jednoduché nebo složité. Jednoduché
vzorce se skládají z kombinace dalších členů dimenze, číselných konstant a aritmetických
operátorů. Složité vzorce mohou zahrnovat tyto prvky a funkce a dále odkazy na další data
krychle. Když přidáte vypočtená data do krychle, stanou se prvkem dimenze.
Definice výpočtů jsou automaticky generovány, když vytvoříte výpočet. Tento mechanismus
zajišuje, že je provedena správná konsolidace všech hodnot odvozených od pravidel.
Chcete-li automaticky vygenerovat výpočty, musíte nastavit vlastnost Generovat výpočty
automaticky na hodnotu Ano pro server TM1.
Pokud dimenze, kterou vyberete jako konstantu, zahrnuje atributy definované uživatelem,
můžete atributy (například typ produktu) používat jako prvky ve výrazu. Nezobrazí se atributy
definované systémem, jako jsou výpočty na úrovni koncových uzlů nebo atributy na
konsolidovaných úrovních pro dimenzi výpočtu. Atribut dimenze, který je odkazován ve
výpočtu krychle, představuje odkaz na hodnoty atributu pro všechny členy dimenze. Na členy
můžete také odkazovat z jiných dimenzí krychle.

Postup
1. V podokně Návrh modelu rozbalte složku Krychle a otevřete krychli nebo zobrazení, do
které chcete přidat výpočet.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo rozsah buněk, kde chcete vypočítat
hodnotu, a pak klepněte na položku Vytvořit výpočet krychle.
Příkladem rozsahu je výnos pro skutečné výsledky a rozpočty počítané pro čtyři fiskální
čtvrtletí.
Při výběru sloupce editor výpočtů předpokládá, že se výpočet bude vztahovat na všechny
dimenze. Můžete však vytvářet výpočty, které se týkají dimenze filtrované podle
konkrétního atributu.
3. Do pole Zadejte název pro výpočet krychle zadejte popisný název pro výpočet, který
vám umožní výpočet rozpoznat po klepnutí na buňky v zobrazení krychle, a pak klepněte
na tlačítko OK.
Výchozí název představuje název krychle, dimenze v řádku, člena řádku, dimenze ve
sloupci nebo člena sloupce. Výběr členů dimenze v kontextové oblasti je vyloučen.
4. V editoru výpočtu zkontrolujte, zda jsou v kontextové oblasti zobrazeni vybraní členové,
a vyberte typ výrazu, který chcete vytvořit:
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v Chcete-li použít výraz na koncovém uzlu, klepněte v části Výraz na kartu Výraz na
úrovni listu.
v Pokud chcete použít výraz na úrovni konsolidace, klepněte v části Výraz na kartu
Výraz na konsolidované úrovni. Všechny výpočty na konsolidované buňce
znamenají, že se výsledek výpočtu zobrazí v buňce, místo konsolidovaných hodnot
jejíchpodřízených prvků v buňce.
v Jestliže použijete stejný výraz pro výrazy na úrovni listu i konsolidované úrovni,
zaškrtněte políčko Kombinovat list a konsolidovanou hodnotu. Je-li výraz použit
pouze na na úrovni listu, na konsolidované úrovni se v buňce zobrazí konsolidované
hodnoty jejích podřízenýchprvků. To je v některých případech nežádoucí. Příklad:
pokud jsou hodnoty procentní části, nechcete, aby všechny hodnoty procentní částibyly
konsolidovány v kombinovaném poli. Místo nich chcete průměrné hodnoty. V případě
výběru volby Kombinovat list a konsolidovanou hodnotu je použit stejný výraz na
úrovni nejnižších prvků dimenze i na konsolidované úrovni a hodnoty nejsou
konsolidovány do konsolidované buňky.
Poznámka: Chcete-li zrušit tuto volbu, vymažte zaškrtávací políčko Kombinovat list
a konsolidovanou hodnotu. Pak odstraňte výraz z karet Výraz na úrovni listu nebo
Výraz na konsolidované úrovni.
v Chcete-li vrátit hodnotu řetězce, klepněte v oddílu Výraz na kartu Řetězcový výraz.
Poznámka: Pokud cílová oblast výpočtu zahrnuje číselné i řetězcové prvky, řetězcový
výraz se vztahuje pouze na buňky obsažené v rozsahu výpočtu, které jsou formátovány
jako řetězce. Chcete-li vrátit řetězcovou hodnotu, musí kontextová oblast obsahovat
stejné buňky formátované jako řetězce.
5. V poli Výraz zadejte vzorec, který definuje vypočtenou položku. Chcete-li vytvořit
vzorec, můžete použít kombinaci následujících prvků:
Cíl

Akce

Vložení prvku dimenze

Klepněte na kartu Podmínky.
Ve stromu se zobrazí všechny dimenze krychle.
Pokud existuje hierarchie, jsou dimenze v krychli
nebo zobrazení zobrazeny ve stromu podle
hierarchie.
Přetáhněte člena dimenze do pole Výraz. Tím jej
zahrnete do výrazu vzorce.
Členové jsou zobrazeni s plným určením. Pokud
název obsahuje znak mezery, je uveden v
hranatých závorkách.
Poznámka: Do pole Výraz nelze přetáhnout
dimenzi a všechny obsažené členy. Dimenzi je
nutné zadat ručně a uvést ji v hranatých
závorkách. Chcete-li například zahrnout dimenzi
Region, zadejte řetězec [Region].
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Cíl

Akce

Sčítání, odčítání, násobení a dělení hodnot

Klepněte na kartu Jednoduché.
V části Typ operace vyberte položku
Aritmetická.
Komponenta IBM Cognos TM1 vyhodnocuje
aritmetické operátory v tomto pořadí:
1. Mocnina
2. Násobení
3. Dělení
4. Sčítání
5. Odčítání
Chcete-li vynutit jiné pořadí vyhodnocení, je
nutné použít závorky. Výraz 2*3+4 má stejný
výsledek jako výraz (2*3)+4, protože násobení má
vyšší prioritu.

Vložení času a váženého průměru

Klepněte na kartu Jednoduché.
V části Typ operace vyberte položku Průměr.

Vložení vestavěné funkce produktu TM1

Klepněte na kartu Funkce.
Přetáhněte funkci do pole Výraz. Tím ji zahrnete
do výrazu vzorce.
Na kartě Tipy v podokně Podpora rozšířených
úprav je uveden krátký popis jednotlivých funkcí.
Úplné vysvětlené různých funkcí naleznete v
dokumentaci Reference k produktu IBM Cognos
TM1.

Vložení datové položky z jiné krychle

Klepněte na kartu Podmínky.
Můžete vybrat nebo vytvořit odkaz pro import
hodnoty.
v Chcete-li vybrat odkaz, rozbalte složku
Importované hodnoty.
v Pokud chcete vytvořit odkaz, klepněte na
tlačítko Importovat podmínky.

6. Chcete-li používat řetězcové nebo číselné atributy v podmíněných výrazech, jako jsou
výrazy IF-THEN-ELSE, rozbalte na kartě Podmínky složku Atributy pod dimenzí a
přetáhněte člena atributu do pole Výraz.
7. Jakmile budete hotovi, můžete se rozhodnout zobrazit výsledky nebo výpočet uložit.
v Chcete-li použít změny a zobrazit výsledky výpočtu, klepněte na tlačítko Použít.
v Chcete-li uložit výpočet a zavřít editor výpočtů, klepněte na tlačítko OK.

Výsledky
Poznámka: Chcete-li odstranit výpočet, klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo
rozsah buněk a pak klepněte na položku Odstranit výpočet krychle > Odstranit výpočet:
název_výpočtu.
Související úlohy:
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“Úprava kontextu výpočtu krychle” na stránce 56
Změnou jedné nebo několika dimenzí můžete výpočet krychle rychle zaměřit na určitou
oblast dat. Filtrování kontextu umožňuje ovládat rozsah výpočtu krychle v rámci krychle.
“Vytváření výpočtů krychle s odkazy na data z jiných krychlí”
Chcete-li definovat výpočet krychle, můžete odkazovat na data, která existují v jiné krychli,
vytvořením odkazu na cílovou krychli.

Vytváření výpočtů krychle s odkazy na data z jiných krychlí
Chcete-li definovat výpočet krychle, můžete odkazovat na data, která existují v jiné krychli,
vytvořením odkazu na cílovou krychli.

Informace o této úloze
Podobně jako pro pravidla krychle platí, že data v jedné krychli můžete použít pro vytvoření
výpočtů v jiné krychli. Můžete například stáhnout různé údaje o prodeji do krychle s údaji o
výši zisků a ztrát.
Předpokládejme, že chcete přepočítat výnos, který používá vzorec založený na ceně za počet
jednotek. Data pro ceny jsou uložena v jiné krychli, než je krychle, ve které vytváříte výpočet.
Data se nachází v cílové krychli, která obsahuje informace o ceně. Chcete-li odkazovat na
externí data, je nutné je importovat vytvořením odkazu na krychli Price (Cena).
Když vytvoříte odkaz v editoru výpočtů, odkaz je implementován jako pravidlo. Pokud je
odkaz implementován jako pravidlo, výpočet je sice uložen výhradně ve zdrojové krychli, ale
je používán a zobrazen v požadované cílové krychli. Pokud dojde ve zdrojové krychli ke
změně odkazovaných dat, změny jsou automaticky promítnuty do cílové krychle. Vzhledem k
tomu, že data jsou uložena pouze ve zdrojové krychli, ke všem úpravám datových hodnot
dochází ve zdrojové krychli. Použitím odkazů pravidel nelze upravit hodnoty dat, které se
nachází v cílových krychlích.

Postup
1. V podokně Návrh modelu rozbalte složku Krychle a otevřete zobrazení krychle, do
kterého chcete přidat výpočet.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo rozsah buněk, kde chcete vypočítat
hodnotu, a pak klepněte na položku Vytvořit výpočet krychle.
Příkladem rozsahu je výnos pro skutečné výsledky a rozpočty počítané pro čtyři fiskální
čtvrtletí.
3. Do pole Zadejte název pro výpočet krychle zadejte popisný název výpočtu, pod
kterým výpočet snadno naleznete později, a pak klepněte na tlačítko OK.
Výchozí název představuje název krychle, dimenze v řádku, člena řádku, dimenze ve
sloupci nebo člena sloupce. Výběr členů dimenze v kontextové oblasti je vyloučen.
4. V editoru výpočtů vyberte typ výrazu, který chcete vytvořit:
v Chcete-li vyhodnotit výraz na nejnižším prvku dimenze, klepněte v části Výraz na
kartu Výraz na úrovni listu.
v Pokud chcete vyhodnotit výraz na agregovaných výsledcích, klepněte v části Výraz
na kartu Výraz na konsolidované úrovni.
Poznámka: Jestliže použijete stejný výraz pro výrazy na úrovni listu i konsolidované
úrovni, zaškrtněte políčko Pro úroveň listu a konsolidovanou úroveň použít stejný
výraz.
v Chcete-li vrátit hodnotu řetězce, klepněte v oddílu Výraz na kartu Řetězcový výraz.
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Poznámka: Řetězcová hodnota je vrácena pouze v případě, že oblast kontextu
obsahuje buňky formátované jako řetězce.
5. Na kartě Podmínky klepněte na položku Importovat podmínky.
6. V poli Zadejte název pro výpočet zadejte popisný název odkazu výpočtu, který slouží
ke snadné identifikaci.
V editoru odkazů namapujte externí data ke členu dimenze v krychli, která obsahuje
výpočet. Tímto krokem určíte, kde chcete používat data z odkazu.
7. V podokně Návrh modelu klepněte na krychli obsahující data, na která chcete odkazovat
z výpočtu, a přetáhněte ji do pole Přidat zdrojovou krychli.
Krychle, ve které je definován výpočet, je automaticky zobrazena jako cílová krychle.
Pokud je dimenze používána v obou krychlích, k mapování obou dimenzí mezi všemi
členy dimenzí je použito automatické mapování. Pro všechny ostatní dimenze musíte
bu vytvořit vazbu mezi zdrojovou a cílovou krychlí, nebo výseč na vybraných členech
dimenze.
8. Volitelné: V případě potřeby vytvořte bu vazbu mezi zdrojovou a cílovou krychlí, nebo
výseč na vybraných členech dimenze.
9. Jakmile budete spokojeni s mapováním, klepněte na tlačítko OK a uložte odkaz výpočtu.
Dojde k ověření odkazu, které zajistí, že zdroj odkazu je konzistentní s rozsahem
výpočtu použitým v cílové krychli. Toto ověření také zaručuje, že výraz vrací platné
výsledky.
Odkaz, který obsahuje data z externí krychle, je zobrazen ve složce Importované
hodnoty ve stromu Podmínky.
10. Přetáhněte odkaz z pole Výraz a přidejte jej jako prvek do vzorce.
11. Jakmile budete hotovi, můžete se rozhodnout zobrazit výsledky nebo výpočet uložit.
v Chcete-li použít změny a zobrazit výsledky výpočtu, klepněte na tlačítko Použít.
v Chcete-li uložit výpočet a zavřít editor výpočtů, klepněte na tlačítko OK.

Výsledky
Odkazovaná data v externí krychli jsou zobrazena v buňce nebo buňkách krychle, ve které je
definován výpočet krychle.
Poznámka: Podmínky importu použité ve výpočtu krychle můžete odstraňovat a
přejmenovávat. Výpočet krychle se dynamicky aktualizuje, aby odpovídal podmínkám a
kontrolám a zajistilo se, že je výpočet platný.
Související úlohy:
“Vytvoření shody a mapování dimenzí” na stránce 59
Při počátečním vytvoření odkazu a definování zdrojové a cílové krychle budou krychle
prozkoumány kvůli běžné dimenzionalitě.

Vytváření výpočtů krychle v řídicí krychli zabezpečení
Můžete vytvořit výpočty krychle vůči buňkám, prvkům, dimenzím nebo v podkladové řídicí
krychli zabezpečení pomocí editoru zabezpečení.

Informace o této úloze
Editor zobrazí pouze kartu Řetězcový výraz, protože buňky v krychli zabezpečení mohou
uchovávat pouze řetězcové hodnoty. Platný výraz je vyhodnocen jako řetězcová hodnota v
buňce. Můžete například vytvořit výraz, který se vyhodnotí jako hodnota Žádné, takže
například zabezpečení na úrovni buňky zabrání členům skupiny zobrazovat obsah buňky.
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Zabezpečení na úrovni buněk se použije pro členy nejnižší úrovně a obecně nebude uplatněno
na konsolidace. Prostřednictvím oprávnění Žádné a Číst však můžete řídit zobrazení a úpravy
konsolidací.

Postup
1. V podokně Návrh modelu rozbalte uzel Zabezpečení modelu a pak uzel Zabezpečení
krychle.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na krychli, na kterou chcete použít zabezpečení na
úrovni buněk, a pak vyberte položku Konfigurovat zabezpečení > Nastavit přístupová
oprávnění pro > Buňky krychle.
3. V poli Vytvořit krychli zabezpečení buňky vyberte dílčí sadu dimenzí, které budou řídit
dimenze zabezpečení buňky, a pak klepněte na tlačítko OK.
Krychle zabezpečení buňky se zobrazí jako karta v prohlížeči objektů.
4. V editoru zabezpečení klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo rozsah buněk, na
které chcete použít přístupová oprávnění. Následně klepněte na položku Vytvořit výpočet
krychle.
5. V poli Zadejte název pro výpočet krychle zadejte popisný název výpočtu, pod kterým
výpočet snadno naleznete později, a pak klepněte na tlačítko OK.
Výchozí název představuje název krychle, dimenze v řádku, člena řádku, dimenze ve
sloupci nebo člena sloupce. Výběr členů dimenze v kontextové oblasti je vyloučen.
6. V editoru výpočtu zkontrolujte, zda se vybraní členové zobrazí v oblasti kontextu.
7. V poli Výraz zadejte vzorec, který definuje vypočtenou položku. Chcete-li vytvořit
vzorec, můžete použít kombinaci následujících prvků:
Cíl

Akce

Zadání prvku dimenze

Klepněte na kartu Podmínky.
Ve stromu se zobrazí všechny dimenze krychle.
Pokud existuje hierarchie, jsou dimenze v krychli
nebo zobrazení zobrazeny ve stromu podle
hierarchie.
Přetáhněte člena dimenze do pole Výraz. Tím jej
zahrnete do výrazu vzorce.
Členové jsou zobrazeni s plným určením. Pokud
název obsahuje znak mezery, je uveden v
hranatých závorkách.
Poznámka: Do pole Výraz nelze přetáhnout
dimenzi a všechny obsažené členy. Dimenzi je
nutné zadat ručně a uvést ji v hranatých
závorkách. Chcete-li například zahrnout dimenzi
Region, zadejte řetězec [Region].

Vložení vestavěné funkce

Klepněte na kartu Funkce.
Seznam textových funkcí zobrazíte rozbalením
složky Text.
Přetáhněte funkci do pole Výraz. Tím ji zahrnete
do výrazu vzorce. Použitím textových nebo
logických funkcí sestavte podmíněný výraz.
Další informace týkající se textových funkcí
naleznete v Referenční příručce produktu IBM
Cognos TM1.
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8. Po dokončení úprav rozhodněte, zda chcete zobrazit výsledky nebo uložit výpočet.
v Chcete-li použít změny a zobrazit výsledky výpočtu, klepněte na tlačítko Použít.
v Chcete-li uložit výpočet a zavřít editor výpočtů, klepněte na tlačítko OK.

Výsledky
Členové skupiny mohou přistupovat k buňkám v souladu se zabezpečením buněk, které jste
přiřadili jako výsledek výpočtu krychle.
Související pojmy:
“Přístup k datům a zabezpečení” na stránce 124
Můžete rozšířit nebo omezit přístup skupiny uživatelů k jednotlivým krychlím, dimenzím,
procesům, časovým kapslím a členům.

Úprava kontextu výpočtu krychle
Změnou jedné nebo několika dimenzí můžete výpočet krychle rychle zaměřit na určitou
oblast dat. Filtrování kontextu umožňuje ovládat rozsah výpočtu krychle v rámci krychle.

Informace o této úloze
Kontext výpočtu můžete upravit jedním nebo několika následujícími způsoby:
v Přidejte dimenze do kontextové oblasti portletu Cube Viewer.
v Upravte členy dimenze v kontextových filtrech editoru výpočtů krychle.

Postup
1. Chcete-li změnit rozsah výpočtu, prove te následující kroky:
a. V kontextové oblasti editoru výpočtu krychle klepněte na šipku dolů pro vybranou
dimenzi a pak na položku Upravit výběr člena.
b. V dialogovém okně Vybrat rozsah pro člen dimenze vyberte, zda chcete odebrat
nebo přidat člena dimenzi či dílčí sadu. Stačí zrušit zaškrtnutí nebo zaškrtnout
odpovídající políčko.
c. Volitelné: Chcete-li odebrat rozsah, klepněte pravým tlačítkem myši na kontextový
filtr dimenze a pak klepněte na tlačítko Odebrat.
Poznámka: Pokud odeberete všechny dimenze v kontextové oblasti editoru výpočtů
krychle, výpočet se použije na všechny buňky krychle.
2. Chcete-li do rozsahu přidat členy dimenze, prove te některý z následujících kroků:
v Přetáhněte dimenzi z podokna Návrh modelu do kontextové oblasti editoru výpočtů
krychle a pak vyberte požadované členy.
V dialogovém okně Vyberte rozsah pro člena dimenze nejsou vybráni žádní členové
dimenze, protože jste přidali dimenzi, která není obsažena v zobrazení krychle. Členy
musíte přidat ručně zaškrtnutím příslušných políček.
v Přetáhněte dimenzi z kontextové oblasti krychle nebo zobrazení do kontextové oblasti
editoru výpočtů krychle.
Do kontextové oblasti editoru je přidána nová dimenze kontextu.

Úprava výpočtů krychle
Vzorec pro výpočet krychle můžete kdykoli upravit v portletu Cube Viewer.

Postup
1. V podokně Návrh modelu rozbalte složku Krychle a otevřete krychli nebo zobrazení
obsahující výpočet, který chcete změnit.
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2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo rozsah buněk a pak klepněte na položku
Otevřít výpočet krychle > Otevřít výpočet: název_výpočtu.
Tip: Přesunutím ukazatele myši nad buňky určete, zda je buňka vypočítaná.
Výraz vzorce je zobrazen v editoru výpočtu krychle:
3. Prove te potřebné změny.
4. Po dokončení úprav rozhodněte, zda chcete zobrazit výsledky nebo uložit výpočet.
v Chcete-li použít změny a zobrazit výsledky výpočtu, klepněte na tlačítko Použít.
v Chcete-li uložit výpočet a zavřít editor výpočtů, klepněte na tlačítko OK.
Související úlohy:
“Vytvoření výpočtu krychle” na stránce 50
Chcete-li vytvořit výpočet krychle, můžete kombinovat operátory, funkce, atributy a hodnoty,
jako jsou například textové řetězce nebo čísla, do výrazu, jehož vyhodnocením vznikne jedna
hodnota.
“Vytváření výpočtů krychle s odkazy na data z jiných krychlí” na stránce 53
Chcete-li definovat výpočet krychle, můžete odkazovat na data, která existují v jiné krychli,
vytvořením odkazu na cílovou krychli.
“Úprava kontextu výpočtu krychle” na stránce 56
Změnou jedné nebo několika dimenzí můžete výpočet krychle rychle zaměřit na určitou
oblast dat. Filtrování kontextu umožňuje ovládat rozsah výpočtu krychle v rámci krychle.
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Kapitola 5. Vytváření odkazů
Odkazy vytváří vztah, který přesouvá data mezi krychlemi.
Při vytvoření odkazu definujte zdrojovou krychli, ze které data pochází, a cílovou krychli,
která hodnoty dat obdrží.
Odkazy lze implementovat jako pravidla či procesy. Pokud je odkaz implementován jako
pravidlo, data budou uložena pouze ve zdrojové krychli, ale podle potřeby budou použita a
zobrazena i v cílové krychli. Pokud ve zdrojové krychli dojde ke změně dat, tato změna se
automaticky projeví v cílové krychli. Vzhledem k tomu, že jsou data uložena pouze ve
zdrojové krychli, musí ve zdrojové krychli probíhat všechny úpravy hodnot dat. Nelze upravit
hodnoty dat, které se zobrazí v cílové krychli prostřednictvím odkazů pravidel.
Pokud je odkaz implementován jako proces, data ze zdrojové krychle budou zkopírována do
cílové krychle. Po zkopírování dat ze zdrojové krychle do cílové krychle spuštěním daného
procesu již nebude mezi těmito dvěma krychlemi existovat žádné spojení. Data můžete ve
zdrojové i v cílové krychli volně upravovat.

Zadání zdrojových a cílových krychlí
Chcete-li vytvořit odkaz, je nutné zadat zdrojovou krychli, ze které data pochází, a cílovou
krychli, která je místem určení těchto dat.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku Odkazy a poté
klepněte na volby Nový > Odkaz
2. Zadejte název nového odkazu a poté klepněte na tlačítko OK. Odkazu je vhodné přiřadit
popisný název. Pokud odkaz například přesouvá data ze zdrojové krychle s názvem Price
do cílové krychle s názvem Sales, pojmenujte jej jako odkaz Price to Sales. V hlavním
podokně se zobrazí dva ovládací prvky: Přidat zdrojovou krychli a Přidat cílovou
krychli.
3. Nastavte zdrojovou krychli pomocí jedné z následujících akcí:
v V podokně Návrh modelu klepněte na zdrojovou krychli a umístěte ji do popisku
Přidat zdrojovou krychli.
v Klepněte na zdrojovou krychli pravým tlačítkem myši a poté klepněte na volby Přidat
krychli do zdroje odkazu, <název_odkazu>.
4. Nastavte cílovou krychli pomocí jedné z následujících akcí:
v V podokně Návrh modelu klepněte na cílovou krychli a umístěte ji do popisku Přidat
cílovou krychli.
v Klepněte na cílovou krychli pravým tlačítkem myši a poté klepněte na volby Přidat
krychli do cíle odkazu, <název_odkazu>.
5. Klepnutím na tlačítko Uložit definici odkazu k tomuto bodu uložíte. Definice odkazu
nemusí být dokončena, aby ji bylo možné uložit, ale musí být platná. Pokud definice
odkazu není platná, zobrazí se ikona odkazu s červeným znakem

Vytvoření shody a mapování dimenzí
Při počátečním vytvoření odkazu a definování zdrojové a cílové krychle budou krychle
prozkoumány kvůli běžné dimenzionalitě.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017

59

Pokud je dimenze používána v obou krychlích, k mapování obou dimenzí mezi všemi členy
dimenzí je použito automatické mapování. Pro všechny ostatní dimenze musíte bu vytvořit
vazbu mezi zdrojovou a cílovou krychlí, nebo výseč na vybraných členech dimenze.

Postup
1. Zkontrolujte zdrojovou a cílovou krychli a rozhodněte, které dimenze si navzájem
odpovídají. Dále určete, které dimenze by si neměly odpovídat, ale měla by být raději
vytvořena výseč pro jeden nebo více členů.
2. V případě dimenzí, pro které chcete vytvořit shodu, postupujte takto:
a. Klepněte na dimenzi ve zdrojové krychli.
b. Klepněte s klávesou Ctrl na odpovídající dimenzi v cílové krychli.
3. Vyberte typ mapování, které chcete použít pro shodu dimenzí, a to bu Automatické,
nebo Ruční.
Pokud vyberete volbu Automatické, budou automaticky vytvořena mapování mezi
identicky pojmenovanými členy, které se zobrazí v podokně Mapování na kartě Odkazy.
Automaticky mapované dimenze jsou na kartě Odkaz označeny čárou zakončenou
trojúhelníkem.
Pokud vyberete volbu Ruční, je nutné vytvořit mapování mezi členy ve zdrojové dimenzi
a prvky v cílové dimenzi. Dimenze, které jsou mapovány ručně, jsou na kartě Odkaz
označeny zelenou čárou zakončenou kosočtvercem.
Pokud nevyberete typ mapování, bude pro korespondenci použito Generické mapování.
Generické mapování je zástupným symbolem, umožňuje spojit zdrojovou dimenzi s
odpovídající cílovou dimenzí při práci na definici odkazu. Dokud však není pro
korespondenci definováno Automatické nebo Ruční mapování, je považována za
neúplnou a odkaz je neplatný.
Nejprve je možné nastavit mapování jako automatické a tím zjednodušit vytváření
souvisejících objektů. Pak mapování můžete převést na ruční. Tímto způsobem můžete
rychle určit všechny objekty související s automatickým mapováním, pak převést
mapování na ruční a zachovat pouze požadované korespondence. Chcete-li převést
automatické mapování na ruční, klepněte pravým tlačítkem myši na mapování a pak
vyberte položku Převést na ruční mapování.
Automatické mapování je obecně efektivnější, a je proto vhodné jej používat pro
korespondence s mnoha členy. Použití ručního mapování na korespondence s mnoha
členy může mít problematické výsledky.
4. Chcete-li členy mezi zdrojovou a cílovou dimenzí mapovat ručně, prove te následující
akce:
a. Klepněte na člen v seznamu Členové ve zdrojové krychli.
b. Klepněte s klávesou Ctrl na člen, který má být cílem mapování, v seznamu Členové v
cílové krychli.
Můžete také klepnout na člena v seznamu Členové pod zdrojovou krychlí a
přetáhnout jej na požadovaného člena v seznamu Členové pod cílovou krychlí.
Mezi zdrojovou a cílovou dimenzí můžete mapovat libovolný počet členů za
předpokladu, že alespoň jeden člen ve zdrojové dimenzi je mapován na člena v cílové
dimenzi. Můžete také mapovat jeden člen zdrojové dimenze na více členů cílové
dimenze. Všechna vytvořená mapování jsou zobrazena v podokně Mapování na kartě
Odkazy.
Existující mapování párů lze také vložit z tabulky nebo textového souboru přímo do
podokna Mapování. Pokud máte například tabulku s nastaveným mapováním mezi
sousedními sloupci, můžete mapování zkopírovat z tabulky a vložit je přímo do
podokna Mapování. Podobně lze do podokna Mapování zkopírovat mapování ze
souboru, který jako oddělovač používá tabulátory. Do podokna Mapování je nutné
vložit mapování párů. Nelze do něj vložit jeden sloupec se členy.
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c. Pokud uděláte chybu a chcete mapování odstranit, vyberte mapování v podokně
Mapování a pak klepněte na volbu Odebrat vybrané mapování členů.
Po dokončení ručního mapování jsou shody dimenzí s ručním mapováním na kartě
Odkaz označeny zelenou čárou zakončenou kosočtvercem.
5. Pro každou dimenzi, která nezahrnuje shodu a mapování, je nutné zadat člen nebo členy
pro vytvoření výseče:
a. V seznamu Dimenze klepněte na název dimenze.
b. V seznamu Členové klepněte na člen nebo členy, pro které chcete vytvořit výseč.
Pokud vytvoříte výseč pro více členů ve zdrojové dimenzi, data těchto členů budou
před přesunutím do cílové krychle shrnuta. Klepnutím na položku Vybrat vše na
horním okraji seznamu Členové vyberte všechny koncové uzly ve zdrojové dimenzi.
Pokud však zdrojová dimenze zahrnuje konsolidaci nejvyšší úrovně, je efektivnější
vytvořit výseč pro tuto konsolidaci namísto vytvoření souhrnu všech koncových uzlů
v dimenzi.
Pokud vytvoříte výseč pro více členů v cílové dimenzi, každý vybraný člen obdrží
data přesunutá ze zdrojové krychle. Klepnutím na volbu Vybrat vše na horním okraji
seznamu Členové vyberete všechny koncové uzly v cílové dimenzi, ale v případě, že
je v cílové dimenzi vybráno několik koncových uzlů, nepoužijí se žádné souhrny uzlů,
protože do konsolidace nelze zapisovat data.
6. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte dosavadní průběh.

Výsledky
Pokud vytvoříte odkaz, který používá řadu ručních mapování nebo obsahuje cílové dimenze,
které nejsou mapovány a jsou rozloženy na více členů, komponenta Performance Modeler
může generovat zdlouhavé výpočty. V extrémním případě nebude server TM1 schopen objem
výpočtů generovaných komponentou Performance Modeler vůbec zpracovat. Této situaci se
vyhnete tak, že zabráníte serveru zpracovávat výpočty. Pokud komponenta Performance
Modeler zkompiluje výpočet, který se spouští na více než 1000 řádků, vloží místo výpočtu do
řetězce pravidla tento komentář: WARNING: Unable to create feeder it would produce
too many lines.
Pokud se dostanete do situace, kdy odkaz generuje extrémně rozsáhlý objem výpočtů, je třeba
bu znovu nakonfigurovat odkaz, nebo nastavit vlastnost Generovat výpočty? pro odkaz na
hodnotu Ne.

Výseče členů dimenze
Při vytváření korespondence mezi zdrojovou a cílovou dimenzí je třeba provést vzájemné
mapování některých nebo všech členů těchto dimenzí. Pokud však některá dimenze v jedné
krychli neodpovídá žádné dimenzi v druhé krychli, je třeba výběrem jednoho či více členů
vytvořit její výseč.
Představme si například krychli s dimenzí Verze, která obsahuje členy Skutečný a Plánovaný.
V krychli existují dvě sady hodnot, jednu pro Skutečný výnos a druhou pro Plánovaný výnos.
Vytvoření výseče bude mít odlišný výsledek, podle toho, zda se dimenze Verze nachází ve
zdrojové, nebo v cílové krychli.
V případě dimenze cílové krychle způsobí výběr všech členů k vytvoření výseče přesun
datových hodnot ve zdroji do všech členů, z nichž byla vytvořena výseč. V uvedeném
příkladu platí, že pokud cílová krychle obsahuje dimenzi Verze, členy Skutečný i Plánovaný
by obdržely stejnou sadu hodnot. Pokud zdrojová krychle obsahuje pouze čísla členu
Plánovaný, může být vhodné vytvořit výseč pouze členu Plánovaný v cílové krychli.
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U dimenze ve zdrojové krychli dojde výběrem všech členů jako výsečí k jejich sečtení, než
budou zpřístupněny do cílové krychle. V příkladu s dimenzí Verze platí, že po výběru členů
Skutečný i Plánovaný dojde k sečtení jejich hodnot, což pravděpodobně není žádoucí. Na
druhou stranu, pokud by se ve zdrojové krychli nacházely dimenze Produkt bez odpovídající
dimenze v cílové krychli, mohlo by být velmi užitečné vybrat všechny členy Produkt jako
výseče.

Přerušení korespondence
Můžete přerušit existující korespondenci dimenzí. Při přerušení korespondence budou
dimenze ve zdrojové i v cílové krychli k dispozici pro nové definice korespondencí.

Postup
1. V editoru odkazů klepněte pravým tlačítkem myši na řádek, který vytváří korespondenci
mezi dimenzí ve zdrojové krychli a dimenzí v cílové krychli.
2. Klepněte na volbu Přerušit spojení. Korespondence mezi dvěma dimenzemi je
přerušena. Nyní můžete libovolnou z daných dimenzí použít v jiné korespondenci.

Změna typu mapování
Můžete upravit existující typ mapování pro korespondenci.

Informace o této úloze
Volby, které jsou k dispozici při úpravě typu mapování pro korespondenci, se liší v závislosti
na aktuálním typu mapování.
v Pokud je aktuální mapování Automatické, můžete je změnit na Ruční nebo Generické.
v Pokud je aktuální mapování Ruční, můžete je změnit na Automatické nebo Generické.
v Pokud je aktuální mapování Generické, můžete je změnit na Automatické nebo Ruční.

Postup
1. V editoru odkazů klepněte pravým tlačítkem myši na řádek, který vytváří korespondenci
mezi dimenzí ve zdrojové krychli a dimenzí v cílové krychli.
2. Klepněte na volbu Přepnout na <nový_typ_mapování>. Pokud změníte typ mapování
na Automatické nebo Generické, není vyžadována žádná další akce.
3. Pokud změníte typ mapování na hodnotu Ruční, prove te ruční proceduru mapování
popsanou v tématu “Vytvoření shody a mapování dimenzí” na stránce 59.

Nastavení typu implementace odkazu
Při vytváření odkazu je nutné určit, zda má být odkaz implementován jako pravidlo, nebo
jako proces.

Informace o této úloze
Pokud je odkaz implementován jako pravidlo, data budou uložena pouze ve zdrojové krychli,
ale podle potřeby budou použita a zobrazena i v cílové krychli.
Pokud je odkaz implementován jako proces, data ze zdrojové krychle budou po vygenerování
a spuštění procesu zkopírována do cílové krychle.

Postup
1. V případě potřeby otevřete daný odkaz.
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2. Na kartě Vlastnosti klepněte na popisek vedle pole Typ implementace odkazu. V tomto
popisku se zobrazí aktuální typ implementace pro daný odkaz. Při počátečním vytvoření
odkazu jsou výchozím typem pravidla.
3. Vyberte jednu z následujících akcí:
v Klepnutím na volbu Pravidla odkaz implementujte jako pravidlo.
v Klepnutím na volbu Proces odkaz implementujte jako proces.
4. Klepnutím na tlačítko Uložit odkaz uložte.

Výsledky
Pokud odkaz implementujete jako pravidlo a odkaz je při uložení platný, dojde k okamžitému
vytvoření pravidla a k jeho použití pro cílovou krychli.
Pokud odkaz implementujete jako proces, je nutné proces vygenerovat a poté spustit za
účelem přesunutí dat ze zdrojové do cílové krychle.

Generování a spuštění procesů odkazů
Pokud implementujete odkaz jako proces, je nutné proces vygenerovat a poté spustit za
účelem přesunutí dat ze zdrojové do cílové krychle.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz v podokně Návrh modelu a poté klepněte na
volbu Generovat proces.
Bude vygenerován nový proces nástroje Turbo Integrator, který bude následně uložen na
server. Nový proces se zobrazí ve složce Procesy v podokně Návrh modelu.
Dále jsou nová zobrazení vyžadovaná procesem vytvořena ve zdrojové i v cílové krychli.
Zobrazení ve zdrojové krychli je přiřazen stejný název jako odkazu, ze kterého je
vygenerováno, s připojením (zdrojového zobrazení). Zobrazení v cílové krychli je
přiřazen stejný název jako odkazu, ze kterého je vygenerováno, s připojením (cílového
zobrazení). Zobrazení v cílové krychli přijímá data poskytovaná zobrazením ve zdrojové
krychli.
2. Klepněte na proces pravým tlačítkem myši a poté klepněte na položku Spustit proces.

Úprava odkazu implementovaného jako proces
Pokud upravujete odkaz, který je již implementován jako proces, je nutné proces znovu
vygenerovat, aby byly úpravy zahrnuty.

Postup
1. Klepněte na upravený odkaz v podokně Návrh modelu a poté klepněte na volbu
Generovat proces.
2. Při zobrazení výzvy k přepsání existujícího procesu klepněte na tlačítko OK.
3. Volitelně klepněte pravým tlačítkem myši na nově přepsaný proces a poté klepněte na
volbu Spustit proces, pokud chcete proces s úpravami okamžitě spustit.

Použití výběrových seznamů jako virtuálních dimenzí v odkazech
Výběrové seznamy můžete pro odkazy použít jako virtuální dimenze. Tímto způsobem
můžete nastavit korespondenci mezi skutečnou dimenzí ve zdrojové nebo cílové krychli a
virtuální dimenzí výběrového seznamu v opačné krychli.
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Pokud je virtuální dimenze výběrového seznamu použita ve zdrojové krychli jako odkaz,
tento odkaz bude označován jako odkaz akumulace. Pokud je virtuální dimenze výběrového
seznamu použita v cílové krychli jako odkaz, tento odkaz je označován jako vyhledávací
odkaz.
Virtuální dimenze výběrového seznamu lze použít bu ve zdrojové krychli, nebo v cílové
krychli pro daný odkaz. V případě potřeby lze ve zdrojové či cílové krychli použít více
virtuálních dimenzí. Nelze však souběžně používat virtuální dimenze ve zdrojové i v cílové
krychli.

Než začnete
Výběrový seznam, který si zvolíte jako virtuální dimenzi, musí mít typ prvku text. Pokud
výběrový seznam nemá typ prvku text, odkaz se ověří, ale data nejsou vložena do cílové
krychle.

Postup
1. Definujte zdrojovou a cílovou krychli odkazu podle popisu v tématu Zadání zdrojových a
cílových krychlí.
2. V seznamu Dimenze pro zdrojovou nebo cílovou krychli klepněte na dimenzi obsahující
výběrový seznam, který chcete použít jako virtuální dimenzi. V seznamu Členové pro
vybranou dimenzi se zobrazí členové dimenze. Pokud je k některému členovi přiřazen
.
výběrový seznam, zobrazí se vedle jeho názvu ikona Výběrový seznam
3. V seznamu Členové pro vybranou dimenzi poklepáním na ikonu Výběrový seznam
zobrazte výběrový seznam, který chcete použít jako virtuální dimenzi. Nová virtuální
dimenze se zobrazí v seznamu Dimenze.
4. Dokončete mapování pomocí virtuální dimenze výběrového seznamu.

Použití atributů dimenze jako virtuálních dimenzí v odkazech
Výběrové seznamy můžete v cílové krychli pro odkazy použít jako virtuální dimenze. Tímto
způsobem můžete nastavit korespondenci mezi skutečnou dimenzí ve zdrojové krychli a
virtuální dimenzí atributu v cílové krychli. Pokud je virtuální dimenze atributu použita v
cílové krychli jako odkaz, tento odkaz je označován jako vyhledávací odkaz.

Informace o této úloze
Jako virtuální dimenzi v odkazu můžete použít libovolný textový atribut dimenze definovaný
uživatelem. Jako virtuální dimenzi nelze použít žádný z následujících typů atributů:
v atributy generované systémem
v číselné atributy
v atributy aliasů
Pokud atribut použijete jako virtuální dimenzi v odkazu, komponenta Performance Modeler
použije odkaz ATTRS ve výpočtu generovaném pro odkaz. Při změně hodnot atributu se
proto neprovede aktualizace definice výpočtu. Chcete-li aktualizovat definice výpočtů
generovaných pro atributy, je nutné bu upravit odkaz a znovu jej uložit, nebo použít funkci
CubeProcessFeeders v procesu TurboIntegrator a znovu zpracovat pravidla v cílové krychli
odkazu.
Pokud se rozhodnete v odkazu zobrazit virtuální dimenzi, ale virtuální dimenze není použita v
žádném mapování, dojde při uložení odkazu k odebrání dimenze z odkazu.
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Postup
1. Definujte zdrojovou a cílovou krychli odkazu podle popisu v tématu Zadání zdrojových a
cílových krychlí.
2. V seznamu Dimenze pro cílovou krychli klepněte na dimenzi obsahující atribut, který
chcete použít jako virtuální dimenzi. V seznamu Členové pro vybranou dimenzi se
zobrazí členové dimenze.
3. V seznamu Členové pro vybranou dimenzi klepněte pravým tlačítkem myši do oblasti
záhlaví, kde se zobrazí popisky Název a Výseč. Zobrazí se seznam textových atributů
definovaných uživatelem.
4. Klepněte na atribut, který chcete použít jako virtuální dimenzi v odkazu. V seznamu
Dimenze se zobrazí nová virtuální dimenze s použitím konvence pojmenování
název_dimenze [název_atributu].
5. Dokončete mapování pomocí virtuální dimenze atributu. Mapování mezi zdrojovou
dimenzí a cílovou dimenzí virtuálního atributu musí být implementováno jako
automatické mapování.

Vytváření interních odkazů
Interní odkaz přesune data mezi členy v jedné krychli. Ve vnitřním odkazu se zdrojové
krychle shoduje s cílovou krychlí.

Informace o této úloze
Vnitřní odkazy jsou užitečné při přesunu dat z jednoho časového období do druhého. Můžete
například přesunout konečný zůstatek jednoho časového období na počáteční zůstatek
následujícího časového období.

Postup
1. Nastavte zdrojovou a cílovou krychli na jednu krychli, v níž chcete přesouvat data, jak je
uvedeno v tématu “Zadání zdrojových a cílových krychlí” na stránce 59 Vzhledem k
tomu, že zdrojová a cílová krychle se shodují, jsou pro všechny korespondence dimenzí
vytvořena automatická mapování.
2. Pro dimenzi, ve které chcete přesouvat data mezi členy, korespondenci přerušte.
3. Ručně mapujte členy, mezi kterými chcete přesouvat data.

Vytvoření objektů přechodu v odkazech
Je možné aktivovat funkce přecházení z odkazů, které uživatelům umožní klepnout na buňku
v zobrazení krychle a přejít na související data s doplňujícími nebo kontextovými
informacemi pro danou buňku.
Funkce přechodu spoléhají na procesy a pravidla, která definují a zobrazují související data.
Komponenta Performance Modeler dokáže automaticky vygenerovat tyto vyžadované objekty
přechodu.
Úplný popis konceptů přecházení naleznete v dokumentaci pro vývojáře produktu IBM
Cognos TM1.

Postup
1. V podokně Vlastnosti nastavte pro odkaz vlastnost generování objektů přechodu na
hodnotu Ano.
2. Klepněte na volbu Další u vlastnosti Volby procházení úrovněmi. Otevře se dialogové
okno Možnosti procházení úrovněmi.
Kapitola 5. Vytváření odkazů
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3. Zadejte Název procesu přechodu. Tento název se zobrazí uživatelům při použití
možnosti procházení úrovněmi v komponentě Cognos Insight nebo TM1 Application
Web.
4. Nakonfigurujte zobrazení, které se otevře při aktivaci přechodu, přesunutím dimenzí do
požadované orientace. Dimenzi přesunete klepnutím na dimenzi a následným výběrem
volby Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů .
5. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání procesu přecházení do aplikace
Nutnou podmínkou pro to, aby mohli uživatelé procházet mezi úrovněmi souvisejících dat, je
přidání procesu procházení mezi úrovněmi do aplikace.

Postup
1. Otevřete kartu Návrh aplikace.
2. Klepněte na tlačítko Akce a zaškrtněte políčko Zobrazit řídicí objekty.
3. V podokně Objekty produktu TM1 klepněte na položku Řídicí objekty a pak na položku
Procesy.
4. Klepněte na proces procházení mezi úrovněmi a pak jej přetáhněte do složky Proces
přechodu v podokně návrhu.
5. Přiřa te práva procesu procházení mezi úrovněmi.
6. Uložte a znovu implementujte aplikaci.

Výsledky
Uživatelé, kteří prohlížejí data v komponentách Cognos Insight a TM1 Application Web,
mohou používat volbu procházení a z příslušné buňky přejít do podrobného zobrazení.

Ověření odkazu
Odkazy se průběžně ověřují. Během vytváření odkazu probíhá ověřování platnosti při
provádění kroků nezbytných k definování odkazu. Jakékoli změny objektů, na nichž odkaz
závisí, budou mít také za následek spuštění ověřování odkazu.
Je-li odkaz identifikován jako neplatný, změní se ikona odkazu v podokně Návrh modelu na
ikonu neplatného stavu odkazu

.

Ve vlastnosti Chyby ověřování daného odkazu se zobrazí všechna varování či chyby
související s ověřováním.
Než budete moci odkaz zase používat, je třeba vyřešit všechna varování a chyby.

Oprava odkazů
Pokud je odkaz zneplatněn kvůli odstranění nebo úpravě některého z objektů, na nichž závisí,
můžete jej pomocí této metody automaticky opravit.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz v podokně Návrh modelu.
2. Klepněte na Opravit odkaz.
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Výsledky
Odkaz je opraven v největší možné míře. Odkazy na odstraněné objekty budou z odkazu
odebrány, ale může být nutné změnit mapování některých dimenzí nebo odkaz jinak změnit,
aby došlo k obnově jeho platnosti.

Vlastnosti odkazu
V podokně Vlastnosti se zobrazí vlastnosti odkazu.
Většina vlastností odkazu je určena pouze pro čtení. Udávají tedy hodnoty vlastností, avšak v
podokně Vlastností je nelze přímo upravit.
Tabulka 4. Vlastnosti odkazu
Vlastnost

Popis

Název

Název odkazu.

Typ odkazu

Typ odkazu. Typ odkazu má tři možné hodnoty.
v Výchozí - odkaz s korespondencemi a mapováním na běžné
dimenze.
v Hledání - odkaz, který využívá virtuální dimenze založené na
výběrových seznamech nebo atributech v cílové krychli.
v Akumulace - odkaz, který používá virtuální dimenze založené na
výběrových seznamech ve zdrojové krychli.

Vlastník zabezpečení

Vlastník je uživatel, který v aktuálně upravuje danou dimenzi nebo
odkaz.

Zdrojová krychle

Krychle, která poskytuje data pro odkaz. Na tuto vlastnost lze
klepnout. Klepnutím na název zdrojové krychle otevřete danou
krychli.

Cílová krychle

Krychle, která přijímá data z odkazu. Na tuto vlastnost lze klepnout.
Klepnutím na název cílové krychle otevřete danou krychli.

Korespondence

Určuje počet korespondencí definovaných pro daný odkaz.
Korespondence jsou uvedeny sekvenčně.

Typ implementace odkazu

Nastavením této vlastnosti lze určit, zda je daný odkaz
implementován jako pravidlo, nebo jako proces. Další informace
naleznete v tématu “Nastavení typu implementace odkazu”
na stránce 62.

Generovat výpočty?

Určuje, zda má být pro odkaz implementovaný jako pravidlo
generovány definice výpočtů. Volbou Ano nastavíte generování
definic výpočtů a volbou Ne vytvoříte odkaz bez definice výpočtů.
Tato vlastnost je platná pouze v případě, že je volba Typ
implementace odkazu nastavena na možnost Pravidla.

Generovat objekty pro
procházení úrovněmi?

Určuje, zda chcete pro odkaz generovat pravidla a procesy pro
procházení úrovněmi.

Kapitola 5. Vytváření odkazů
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Tabulka 4. Vlastnosti odkazu (pokračování)
Vlastnost

Popis

Chyby ověřování

Určuje počet varování a chyb souvisejících s ověřením a přítomných
v odkazu. Jednotlivá varování a chyby jsou uvedeny sekvenčně.
Varování označují problémy, které lze vyřešit provedením kroků
přímo v definici odkazu. Varování může například sdělovat, že jste
dosud neprovedli mapování nebo výseč určité dimenze. Chcete-li
takové varování vyřešit, prove te mapování nebo výseč dané
dimenze v editoru odkazů.
Chyby upozorňují na problémy, které nelze vyřešit v editoru odkazů.
K vyřešení chyb je třeba opravit odkaz.
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Kapitola 6. Správa pravidel a definic výpočtů
Pomocí Editoru pravidel můžete vytvářet a spravovat pravidla produktu IBM Cognos TM1.
Pravidla produktu Cognos TM1 poskytují způsob provádění složitých výpočtů hodnot krychle
mimo běžnou agregaci, která je prováděna v konsolidacích hierarchie dimenze. Například
pomocí pravidel můžete vypočítat hodnotu výnosů, a to vynásobením prodaných jednotek
cenou za jednotku. Dále můžete pomocí pravidel odvodit hodnoty v jedné krychli vytvořením
odkazů na hodnoty v jiné krychli.
Pravidla jsou uložena ve složce Krychle, která je přidružena ke každé krychli, v podokně
Návrh modelu. Pro krychli plan_BudgetPlan například existuje pravidlo s názvem
plan_BudgetPlan. Je uvedeno ve spodní části každé složky krychle. Pravidlo lze otevřít
poklepáním.
Výpočty zajišují způsob omezení počtu výpočtů, které lze vytvořit pomocí pravidel. Tato
metoda může představovat způsob zvýšení výkonu při provádění konsolidovaných výpočtů.
Pravidlo je přidruženo k jedné krychli a počítá hodnoty pouze pro danou krychli. Pravidlo
vždy používá stejný název jako krychle, ke které je přidruženo, a v podokně Návrh modelu se
zobrazuje pod příslušnou krychlí, pod všemi zobrazeními, která pro tuto krychli existují. Na
obrázku je znázorněna krychle s přidruženým zobrazením a pravidlem v podokně Návrh
modelu.

Obrázek 2. Krychle se zobrazením a pravidlem

Obecné pokyny týkající se konceptů pravidel naleznete v tématu “Rozšířené výpočty pro
obchodní data” v příručce pro vývojáře produktu IBM Cognos TM1. Tato publikace
poskytuje přehled pravidel produktu Cognos TM1 a informace například o následujících
tématech:
v Syntaxe pravidel.
v Uspořádání příkazů pravidel.
v Pořadí výpočtu pro pravidla.
Ucelenější přehled pravidel produktu Cognos TM1 naleznete v příručce pravidel IBM Cognos
TM1, která vás provede vytvořením komplexní obchodní aplikace založené na pravidlech.

Automaticky generovaná pravidla a definice výpočtů
Komponenta IBM Cognos TM1 Performance Modeler zjednodušuje vývoj aplikací pomocí
automatického generování některých pravidel produktu IBM Cognos TM1 vyžadovaných k
provádění výpočtů pro daná obchodní data.
Po provedení jedné z následujících akcí budou automaticky vygenerována pravidla a definice
výpočtů:
v Vytvořte výpočet krychle, jak je uvedeno v tématu “Vytvoření výpočtu krychle” na stránce
50
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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v Vytvořte výpočet člena dimenze, jak je uvedeno v tématu “Vytváření výpočtových
dimenzí” na stránce 20
v Vytvořte odkaz a implementovat jej jako pravidlo, jak je uvedeno v tématu Kapitola 5,
“Vytváření odkazů”, na stránce 59.
Automaticky generovaná pravidla se v editoru pravidel zobrazí se stínovaným pozadím.
Můžete zakázat automatické generování definic výpočtů. Více informací naleznete v části
“Generování definice výpočtů na úrovni serveru”.
Automaticky generovaná pravidla nelze přímo upravit, ale lze je selektivně povolit nebo
zakázat. Další informace naleznete v části Povolení a zakázání pravidel a definic výpočtů.
Dále můžete změnit pořadí automaticky generovaných pravidel. Další informace naleznete v
části Změna pořadí bloků pravidel a příkazů.
Upozornění: Automaticky generovaná pravidla neupravujte mimo komponentu Cognos
TM1 Performance Modeler. Automaticky generovaná pravidla upravená v jiném nástroji
budou při dalším načtení automaticky generovaných pravidel přepsána.

Generování definice výpočtů na úrovni serveru
IBM Cognos TM1 Performance Modeler dokáže automaticky generovat navrhovanou sadu
výpočtů pro všechny krychle na serveru. To platí bez ohledu na to, zda byla pravidla
definována ručně komponentou modeláře nebo byla generována automaticky na základě
výpočtů a odkazů. Před potvrzením vytváření výpočtů také můžete vyexportovat sestavu
analýzy výpočtů a zobrazit definice výpočtů, které jsou doporučeny pro váš model.

Základní informace o generování definice výpočtů
Pokud jsou definice výpočtů generovány na úrovni serveru, a to bu automaticky, nebo na
vyžádání, komponenta Performance Modeler zkontroluje pravidla ve všech krychlích a pokusí
se vygenerovat optimální definice výpočtů pro celý server TM1. Definice výpočtů jsou
generovány pro všechna pravidla bez ohledu na jejich původ a dále bez ohledu na to, zda
pocházejí od výpočtů dimenzí, výpočtů krychle, odkazů nebo ručně vytvořených pravidel.
Při generování automatických definic výpočtů jsou výpočty přidány do řetězce pravidla
krychle v jednom bloku. Generování automatických definic výpočtů také nezmění stávající
definice výpočtů, které byly vytvořeny ručně.
Jakmile jsou vygenerovány automatické definice výpočtů, nelze je odstranit, ale volitelně
můžete generované definice výpočtů povolit nebo zakázat.

Povolení nebo zakázání automatického generování definice
výpočtu
Komponenta Performance Modeler se může pokusit o vygenerování definic výpočtů pro
všechny krychle na serveru TM1. Pokud je komponenta Performance Modeler standardně
připojena ke stávajícímu serveru TM1, definice výpočtů se nevygenerují automaticky.
Generování definice výpočtů je nutné vyžádat. Tento mechanismus zajišuje, že při připojení
ke stávajícímu serveru TM1 nemůže dojít k neočekávané změně chování modelu automaticky
generovanými definicemi výpočtů.
Automatické generování definic výpočtů můžete povolit při sestavování nových modelů,
vytváření prototypů a v dalších situacích, kdy chcete, aby komponenta Performance Modeler
generovala definice výpočtů. Všechny akce modelování (například sestavení odkazu,
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vytvoření výpočtu nebo ruční vytvoření pravidla) mají za následek generování definic
výpočtů, které zajišují, že pro všechny hodnoty odvozené od pravidel je provedena správná
konsolidace.
Automatické generování definic výpočtů můžete ovládat nastavením vlastnosti Generovat
výpočty automaticky pro server TM1.
1. V podokně Návrh modelu klepněte na server TM1 na začátku stromu návrhu modelu.
2. V podokně vlastností klepněte na požadovanou hodnotu vlastnosti Generovat výpočty
automaticky:
v Klepnutím na volbu Všechna pravidla automaticky vygenerujete definice výpočtů pro
všechna pravidla na serveru.
v Tlačítkem Ne zakážete automatické generování výpočtů na serveru.
v Volbou Pouze automaticky generovaná pravidla automaticky vygenerujete definice
výpočtů pro pravidla, která souvisí s výpočty dimenze, výpočty krychle a odkazy.
Definice výpočtů nejsou generovány pro ručně zadaná pravidla. Toto nastavení je
výchozí.

Generování definic výpočtů na vyžádání
Pokud je na serveru TM1 zakázáno automatické generování výpočtů, můžete definice výpočtů
generovat na vyžádání.
1. V podokně Návrhu modelu klepněte pravým tlačítkem myši na server TM1 na začátku
stromu návrhu modelu.
2. Klepněte na volbu Generovat výpočty.

Vytvoření sestavy analýzy pro definice výpočtů
Můžete generovat sestavu, která provede analýzu pravidel v modelu a zobrazí navržené
definice výpočtů pro jednotlivá pravidla. Generováním sestavy nepotvrdíte v modelu žádné
navržené definice výpočtu, ani jinak model nezměníte. V sestavě můžete projít navržené
generované definice výpočtů ještě před tím, než povolíte jejich automatické generování na
serveru nebo než jejich generování vyžádáte.
Chcete-li vygenerovat sestavu analýzy pro definice výpočtů, postupujte takto:
1. V podokně Návrhu modelu klepněte pravým tlačítkem myši na server TM1 na začátku
stromu návrhu modelu.
2. Klepněte na volbu Generovat sestavu.
3. Vyberte položku Analýza pravidel/výpočtů.
4. Určete složku, do které chcete uložit sestavu analýzy.
5. Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li projít navržené definice výpočtů, přejděte do složky, kam jste uložili sestavu
analýzy, a otevřete soubor index.html.
Sestava generování výpočtů obsahuje následující části.
Problém - pravidla
Všechna pravidla, pro která nebylo možné vygenerovat definice výpočtů. Pravidla
jsou uvedena jako odkaz, na který můžete klepnout a zobrazit pravidlo v daném
kontextu.
Problém - výpočty
V sekci Neefektivní výpočty jsou uvedeny definice výpočtů, které byly generovány,
ale které nejsou příliš efektivní.
Kapitola 6. Správa pravidel a definic výpočtů
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Sekce Výpočty bez dynamiky obsahuje vygenerované definice výpočtů, které však
nemusí fungovat v dynamickém prostředí.
Navržené definice výpočtů
Všechny krychle, pro které na serveru existují pravidla. Klepnutím na název krychle
zobrazíte navrhované definice výpočtů. Jedná se o definice, které budou zapsány do
modelu v případě, že se rozhodnete vygenerovat definice výpočtů v komponentě
Performance Modeler.
Analýza pravidel
Pravidla pro každou krychli. Naleznete zde ikony a hypertextové odkazy, které
zobrazí navrhovanou definici výpočtu týkající se dané krychle.
Nápověda
Poskytuje podrobné informace o generování definice výpočtů.

Pravidla výpočtů dimenzí
Pravidla výpočtů dimenzí jsou automaticky generována, jakmile je do dimenze uložen
výpočet na koncové nebo konsolidované úrovni.

Pravidla číselných výpočtů
Blok pravidel s číselnými výpočty je automaticky vygenerován, jakmile dojde pro libovolnou
dimenzi konkrétní krychle k definici jednoho nebo několika výpočtů na úrovni koncových
uzlů. Pokud například používáte krychli, která zahrnuje dimenzi Account1 a pro členy Units a
Price v této dimenzi jsou definovány výpočty na koncové úrovni, dojde k vygenerování bloku
pravidel podobného následujícímu.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Povšimněte si, že všechny řádky v bloku pravidel jsou označeny jako komentář pomocí
symbolu #, a to s výjimkou řádků 6 a 12, což jsou skutečné příkazy pravidel, které provádějí
daný výpočet. Řádky označené jako komentář usnadňují identifikaci oblastí krychle, na které
se tento blok pravidel vztahuje.
v Řádek 1 identifikuje dimenzi, na kterou se vztahuje celý blok pravidel výpočtů, v tomto
případě dimenzi Account1.
v Řádek 2 identifikuje všechna pravidla v daném bloku jako pravidla typu CALC NUMERIC
nebo výpočty na koncové úrovni. Tento řádek zahrnuje jedinečný identifikátor
vygenerovaný systémem pro celý blok pravidel.
v Řádek 3 identifikuje první pravidlo v bloku a určí, že se vztahuje na člen Units.
v Řádek 4 zobrazí jedinečný identifikátor vygenerovaný systémem pro první pravidlo v
daném bloku.
v Řádek 5 zobrazí úplnou oblast, na kterou se první pravidlo vztahuje, v tomto případě:
Account1 : Units.
v Řádek 6 je první příkaz pravidla v daném bloku. Vypočítá hodnotu prvku Units.
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v Řádek 9 identifikuje druhé pravidlo v bloku a určí, že se vztahuje na člen Price.
v Řádek 10 zobrazí jedinečný identifikátor vygenerovaný systémem pro druhé pravidlo v
daném bloku.
v Řádek 11 zobrazí úplnou oblast, na kterou se druhé pravidlo vztahuje, v tomto případě:
Account1 : Price.
v Řádek 12 je druhý příkaz pravidla v daném bloku. Vypočítá hodnotu prvku Price.

Pravidla konsolidovaných výpočtů
Blok pravidel konsolidovaných výpočtů je automaticky generován pokaždé, když dojde k
definici alespoň jednoho výpočtu na konsolidované úrovni pro libovolnou dimenzi v dané
krychli. Pokud máte například krychli, která obsahuje dimenzi account1, a v dané dimenzi je
definován výpočet na konsolidované úrovni pro člena Gross Margin, bude vygenerován blok
pravidel, který se podobá následujícímu příkladu. (Některé řádky jsou zalomeny z důvodu
publikování.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Povšimněte si, že všechny řádky v bloku pravidel jsou označeny jako komentář pomocí
symbolu #, a to s výjimkou řádku 6, což je skutečný příkaz pravidel, který provádí daný
výpočet. Řádky označené jako komentář usnadňují identifikaci oblastí krychle, na které se
tento blok pravidel vztahuje.
v Řádek 1 identifikuje dimenzi, na kterou se vztahuje celý blok pravidel výpočtů, v tomto
případě dimenzi Account1.
v Řádek 2 identifikuje všechna pravidla v rámci bloku jako pravidla typu CALC
CONSOLIDATED nebo výpočet na konsolidované úrovni. Tento řádek zahrnuje jedinečný
identifikátor vygenerovaný systémem pro celý blok pravidel.
v Řádek 3 identifikuje první a jediné pravidlo v bloku a určí, že se vztahuje na člen Gross
Margin.
v Řádek 4 zobrazí jedinečný identifikátor vygenerovaný systémem pro první pravidlo v
daném bloku.
v Řádek 5 zobrazí úplnou oblast, na kterou se první pravidlo vztahuje, v tomto případě:
Account1 : Gross Margin.
v Řádek 6 je jediný příkaz pravidla v daném bloku. Vypočítá hodnotu prvku Gross Margin.

Pravidla odkazů
Bloky pravidel odkazů jsou automaticky generovány v případě, že v aplikaci existuje odkaz
implementovaný jako pravidlo.
Pro cílovou krychli je vygenerován blok pravidel, který vypočítá hodnotu na základě
odpovídající dimenze a mapování definovaného v daném odkazu. Pro zdrojovou krychli je
vygenerován blok pravidel obsahující příkaz definice výpočtů vyžadovaný k zajištění
optimálního výkonu dané aplikace.
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Pravidla odkazů pro cílovou krychli
Automaticky generovaná pravidla pro cílovou krychli vždy vypočítají hodnotu číselného
členu, protože nelze definovat odkaz, který vypočítá hodnoty pro konsolidaci.
Pokud aplikace zahrnuje například odkaz s názvem Price to Sales, který je implementovaný
jako pravidlo, a tento odkaz přesouvá data o cenách ze zdrojové krychle PriceCube do cílové
krychle SalesCube, vygenerované pravidlo pro krychli SalesCube bude vypadat přibližně
následovně:
1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK NUMERIC 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[’account1’:’Price’] = N:DB(’PriceCube’, !actvsbud, !region, !model, !month);
#EndRegion

v Řádek 1 indikuje, že blok pravidel je vygenerován z odkazu s názvem Price to Sales.
v Řádek 2 uvádí, že zdrojová krychle pro tento odkaz má název PriceCube.
v Řádek 3 uvádí, že cílová krychle pro tento odkaz má název SalesCube.
v Řádek 4 uvádí jedinečný identifikátor vygenerovaný systémem pro pravidlo.
v Řádek 5 představuje příkaz pravidla, který vypočítá hodnotu Price načtením odpovídající
hodnoty z krychle PriceCube.

Pravidla odkazů pro zdrojovou krychli
Automaticky generovaná pravidla pro zdrojovou krychli vždy zahrnují definice výpočtů, který
definují umístění v cílové krychli, na které se dané pravidlo odkazu vztahuje.
Definice výpočtů jsou mechanismy, které produkt IBM Cognos TM1 používá k zajištění
optimálního výkonu v aplikacích používajících pravidla. Koncept definic výpočtů a jejich
implementace jsou popsány v tématu “Zvýšení výkonu pomocí definic výpočtů” v
dokumentaci Pravidla produktu IBM Cognos TM1.
Pokud aplikace zahrnuje odkaz s názvem Price to Sales, který je implementovaný jako
pravidlo, a tento odkaz přesouvá data o cenách ze zdrojové krychle PriceCube do cílové
krychle SalesCube, vygenerované definice výpočtů v pravidlech pro krychli PriceCube bude
vypadat přibližně následovně:
1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK FEEDER 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[] => DB(’SalesCube’, !actvsbud, !region, !model, ’Price’, !month);
#EndRegion

v Řádek 1 indikuje, že blok pravidel je vygenerován z odkazu s názvem Price to Sales.
v Řádek 2 uvádí, že zdrojová krychle pro tento odkaz má název PriceCube.
v Řádek 3 uvádí, že cílová krychle pro tento odkaz má název SalesCube.
v Řádek 4 uvádí jedinečný identifikátor vygenerovaný systémem pro příkaz pravidla a
určuje, že se jedná o příkaz definice výpočtů.
v Řádek 5 představuje příkaz definice výpočtů, který definuje všechna umístění v krychli
SalesCube identifikovaná členem Price.

Ručně generovaná pravidla a definice výpočtů
Můžete ručně vytvářet pravidla, která jsou přizpůsobena konkrétním požadavkům vaší
obchodní aplikace.
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Editor pravidel umožňuje přímé zadávání příkazů pravidel za použití všech funkcí, které jsou
pro pravidla produktu IBM Cognos TM1 k dispozici. Ručně vygenerovaná pravidla se v
Editoru pravidel zobrazují bez stínovaného pozadí a lze je volně upravovat. Na rozdíl od
automaticky generovaných pravidel nejsou chráněna.
Funkce pravidel produktu Cognos TM1 umožňují odkazovat na hodnoty v externích
krychlích, načítat informace o členech, určovat hodnoty času a používat podmíněnou logiku.
Tyto funkce, které jsou podrobně popsány v dokumentaci Reference k produktu IBM Cognos
TM1, spadají do následujících obecných kategorií.
v Data krychle
v Datum a čas
v Informace dimenze
v Informace členu
v Finanční
v Logické
v Matematické
v Text

Úprava pravidel a definic výpočtů
K úpravě pravidel a definic výpočtů slouží Editor pravidel.
Chcete-li otevřít pravidlo nebo definici výpočtu k úpravám, poklepejte na ně v podokně
návrhu.
Pravidla jsou uložena ve složce Krychle, která je přidružena ke každé krychli, v podokně
Návrh modelu. Pro krychli plan_BudgetPlan například existuje pravidlo s názvem
plan_BudgetPlan. Je uvedeno ve spodní části každé složky krychle. Pravidlo lze otevřít
poklepáním.
Na nové kartě se otevře Editor pravidel. Můžete upravovat nebo vytvářet ruční pravidla a
definice výpočtů přímým zadáváním do editoru nebo pomocí funkce Obsahová asistence. K
dispozici je také několik funkcí Editoru pravidel pro správu automaticky generovaných
pravidel, které umožňují povolení či zákaz pravidel či definic výpočtů nebo změnu jejich
pořadí.

Rozbalení a sbalení bloků pravidel a definic výpočtů
Při výchozím nastavení se automaticky generované bloky pravidel a definic výpočtů zobrazí v
Editoru pravidel ve sbaleném tvaru. Bloky můžete rozbalit a sbalit jednotlivě, nebo můžete
najednou rozbalit/sbalit všechny bloky.

Informace o této úloze
Některé bloky pravidel mohou obsahovat více oblastí, které se při výchozím nastavení v
Editoru pravidel zobrazí sbalené. Oblasti v bloku pravidel lze rozbalit nebo sbalit stejně jako v
případě samotného bloku pravidel.

Postup
1. Chcete-li rozbalit jednotlivý blok pravidel nebo oblast v rámci bloku pravidel, klepněte na
ikonu Rozbalit
.
2. Pokud chcete sbalit jednotlivý blok pravidel nebo oblast v rámci bloku pravidel, klepněte
na ikonu Sbalit
.
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3. V případě, že chcete rozbalit všechny bloky a oblasti pravidel, klepněte pravým tlačítkem
na svislý pruh a pak vyberte položku Rozbalit vše.
4. Jestliže chcete sbalit všechny bloky a oblasti pravidel, klepněte pravým tlačítkem myši na
svislý pruh a pak klepněte na položku Sbalit vše.

Změna pořadí bloků pravidel a příkazů
Můžete změnit pořadí automaticky generovaných bloků pravidel a ručně vytvářet příkazy v
Editoru pravidel.

Informace o této úloze
Pořadí, ve kterém jsou bloky pravidel nebo příkazy vyhodnocovány, má přímý vliv na
výpočty prováděné pro daná data. První příkaz, který se vztahuje na danou oblast krychle, má
přednost před dalšími příkazy, jež se vztahují na stejnou oblast. Před pokusem o
přeuspořádání pravidel byste se měli dobře seznámit s daty a s očekávanými výsledky
výpočtů pravidel.
Podrobnější informace o pořadí priority výpočtů pravidel naleznete v dokumentaci Pravidla
produktu IBM Cognos TM1.
Bloky pravidel nebo příkazy můžete přesouvat v oblasti funkce SKIPCHECK editoru
pravidel, ale nelze je přesunout do oblasti funkce FEEDERS. Obdobně můžete přesouvat
bloky definice výpočtů nebo příkazy v oblasti funkce FEEDERS, ale nelze je přesunout do
oblasti funkce SKIPCHECK.
Můžete měnit pořadí bloků definic výpočtů, avšak nezískáte tím žádné výhody.

Postup
1. Vyberte blok nebo příkaz, který chcete přesunout, klepnutím přímo před první znak a
následným přetažením kurzoru myši přes celý blok nebo příkaz.
2. Klepněte na vybraný blok nebo příkaz.
3. Přetáhněte blok nebo příkaz do nového umístění v Editoru pravidel. Cílem musí být
prázdný řádek. Blok nebo příkaz nelze přetáhnout na stávající blok nebo příkaz. Pokud je
nové umístění bloku nebo příkazu platné, cíl se zobrazí se šedým pozadím.

Přidání komentáře k řádku kódu a jeho odebrání
Pomocí funkce Komentář/Zrušit komentář Editoru pravidel můžete přidat nebo zrušit
označení zadaných řádků kódu nebo komentáře jako komentář.

Informace o této úloze
Funkce Komentář vloží znak # na začátek řádku, což indikuje, že řádek je v průběhu
zpracování pravidel ignorován. Obdobně můžete zrušit označení řádku jako komentáře, aby
byl zahrnut do zpracování. Komentář, který popisuje pravidla, by měl být v Editoru pravidel
vždy označen jako komentář. Pokud se v Editoru pravidel zobrazí libovolný text kromě
příkazů pravidel bez označení komentáře, ověřování selže.
Funkci Komentář/Zrušit komentář nelze použít pro automaticky generovaná pravidla.
Automaticky generovaná pravidla však můžete selektivně povolit nebo zakázat.
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Postup
1. Chcete-li označit jako komentář jeden nebo více řádků, klepnutím a tažením řádky
vyberte a poté klepněte na ikonu Komentář/Zrušit komentář .
2. Chcete-li zrušit označení jednoho nebo více řádků jako komentáře, klepnutím a tažením
řádky vyberte a poté klepněte na ikonu Komentář/Zrušit komentář .

Povolení a zákaz pravidel a definic výpočtů
Automaticky generovaná pravidla a definice výpočtů lze selektivně povolit nebo zakázat v
Editoru pravidel.

Informace o této úloze
Automaticky generovaná pravidla nelze komentovat ani odstraňovat. Pokusíte-li se odstranit
automaticky generované pravidlo, nejprve se bude zdát, že bylo z Editoru pravidel
odstraněno, při příštím načtení pravidla se však toto pravidlo automaticky znovu vygeneruje.
Automaticky generovaná pravidla a definice výpočtů však můžete selektivně povolit nebo
zakázat. V případě zákazu automaticky generovaného pravidla nebudou vypočítány žádné
hodnoty definované tímto automaticky generovaným pravidlem.

Postup
1. Chcete-li zakázat automaticky generované pravidlo nebo definici výpočtů, klepněte
pravým tlačítkem myši na dané pravidlo a pak klepněte na volbu Zakázat.
2. Chcete-li povolit automaticky generované pravidlo nebo definici výpočtů, které je
aktuálně zakázáno, klepněte pravým tlačítkem myši na dané pravidlo a pak klepněte na
volbu Povolit.

Kopírování obsahu z automaticky generovaného pravidla a
definice výpočtu
Ačkoli nelze automaticky generovaný příkaz přímo upravit, můžete libovolnou část tohoto
příkazu kopírovat. Zkopírovanou část lze vložit do Editoru pravidel pro použití v ručně
vytvořeném příkazu pravidla.

Postup
1. Přesuňte ukazatel myši na ikonu Rozbalit
sbaleného příkazu pravidla. V dialogovém
okně se zobrazí celý příkaz.
2. V dialogovém okně vyberte požadovanou část příkazu.
3. Chcete-li kopírovat vybraný text, klepněte na ikonu Kopírovat .
4. V Editoru pravidel klepněte na požadovaný textový kurzor a poté klepnutím na ikonu
vložte zkopírovaný výběr.
Vložit

Použití funkce Obsahová asistence
Funkce Obsahová asistence usnadňuje vytváření příkazů tak, že umožňuje vybrat položky ze
seznamů členů dimenze a funkcí pravidel při ručním vytváření nebo úpravě pravidel a definic
výpočtů.

Informace o této úloze
Obsahová asistence uvádí seznamy prvků pravidel, které jsou vhodné pro daný kontext v
příkazu pravidel. Například při definování oblasti, na kterou se vztahuje příkaz výpočtu nebo
definice výpočtů, nebo při jiném odkazování na členy dimenze funkce Obsahová asistence
uvádí seznam dostupných členů dimenze na serveru. Při vkládání funkcí k provádění výpočtů
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pravidel funkce Obsahová asistence uvádí seznam všech dostupných funkcí pravidel. Při
vytváření funkce DB funkce Obsahová asistence uvádí seznam krychlí, které jsou k dispozici
na daném serveru.
Obsahová asistence automaticky rozpozná, kdy zadáváte odkaz na člena dimenze. Po zadání [’
(levá hranatá závorka následovaná apostrofem) funkce Obsahová asistence zobrazí seznam
dostupných členů dimenze na daném serveru. Na libovolného člena můžete klepnout a vložit
jej na pozici kurzoru v Editoru pravidel.
Obsahová asistence dále rozpozná, kdy zadáváte funkci odkazu na databázi (DB). Po zadání
db(’ funkce Obsahová asistence zobrazí seznam krychlí dostupných na daném serveru.
Můžete klepnout na libovolný název krychle a vložit tak platnou funkci DB odkazující na
vybranou krychli.

Postup
Chcete-li použít funkci Obsahová asistence, postupujte takto:
nebo stiskněte kombinaci kláves
1. Klepněte na ikonu Obsahová asistence
Ctrl+Mezerník
2. Klepněte na požadovanou položku v seznamu funkce Obsahová asistence.

Mazání pravidel a definic výpočtů
Pravidla nelze odstranit, lze však vymazat jejich obsah.

Postup
1. Klepněte na pravidlo pravým tlačítkem myši a poté klepněte na volbu Vymazat.
2. Potvr te vymazání pravidla v okně Potvrdit vymazání pravidel.

Ověřování pravidel a definic výpočtů
Pravidla a definice výpočtů jsou při uložení ověřovány. Je-li některá část neplatná, zobrazí se
zpráva určující umístění prvního neplatného příkazu a krátký popis týkající se druhu chyby.
V zájmu zajištění správných výpočtů pravidel je třeba opravit všechny chyby, které jsou v
pravidle nahlášeny.
Neplatné pravidlo je možné uložit. Můžete tak pokračovat ve vývoji modelu nebo aplikací a
opravit chyby v pravidle později. I jediná chyba v sekci SKIPCHECK pravidla však zabrání
výpočtu všech hodnot odvozených od pravidla. Pokud se vyskytne chyba v sekci FEEDERS
pravidla, budou příkazy výpočtu v oblasti SKIPCHECK provedeny, avšak příkazy definice
výpočtu nikoli.

Vlastnosti pravidel
V podokně Vlastnosti se zobrazí vlastnosti pravidla.
Většina vlastností pravidel je určena pouze pro čtení. Udávají tedy hodnoty vlastností, avšak v
podokně Vlastností je nelze přímo upravit. Výjimku tvoří vlastnost Vyžadovat definici
výpočtů buněk odvozených od pravidel, kterou lze nastavit přímo v podokně Vlastnosti.
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Tabulka 5. Vlastnosti pravidel
Vlastnost

Popis

Název

Název pravidla. Pravidlo je vždy označeno stejným názvem jako krychle,
k níž je přidruženo. Například pravidlo pro krychli s názvem
RegionalSales bude mít také název RegionalSales.

Typ

Typ objektu, pro který jsou v podokně Vlastnosti zobrazeny hodnoty. V
případě zobrazení pravidla má vlastnost Typ vždy hodnotu Pravidlo.

Sekce pro ruční zpracování Určuje, zda pravidlo obsahuje ručně vytvořené sekce.
Pokud se v pravidle nachází ručně vytvořené sekce, má tato vlastnost
hodnotu Ano.
Pokud se pravidlo skládá pouze z automaticky generovaných pravidel, má
tato vlastnost hodnotu Ne.
Sekce pro pravidla

Určuje počet výpočtových sekcí v pravidle.
Každá výpočtová sekce je uvedena sekvenčně, s označením toho, zda
sekce počítá číselnou, nebo konsolidovanou hodnotu. Je-li sekce
přidružena k odkazu, zobrazí se název odkazu, na který lze klepnout
myší. Klepnutím na název odkazu se daný odkaz otevře.

Sekce pro definici výpočtů Určuje počet sekcí pro definici výpočtů v pravidle.
Každá sekce pro definici výpočtů je uvedena sekvenčně a označena
popiskem FEEDER. Je-li definice výpočtů přidružena k odkazu, zobrazí
se název odkazu jako odkaz. Klepnutím na název odkazu se daný odkaz
otevře.
Nastavením této vlastnosti lze určit, zda dané pravidlo obsahuje sekci pro
Vyžadovat definici
výpočtů buněk odvozených definici výpočtů.
od pravidel?
Je-li nastavena hodnota Ne, pravidlo neobsahuje sekci FEEDERS a pro
buňky v krychli odvozené od pravidla není třeba definovat výpočty.
Pokud tuto vlastnost nastavíte na hodnotu u pravidla, které již definice
výpočtů obsahuje, budou stávající definice výpočtů v pravidle zachovány.
Je-li nastavena hodnota Ano, pravidlo obsahuje sekci FEEDERS a pro
buňky v krychli odvozené od pravidel je třeba definovat výpočty.
Upozornění:
Všechna pravidla pro krychle, která jsou přidružena k odkazu, musí mít
definice výpočtů. Definice výpočtů jsou generovány a vkládány do
pravidla automaticky, bez ohledu na nastavení Vyžadovat definici
výpočtů buněk odvozených od pravidel.

Opětné generování pravidel
Ručně můžete znovu vygenerovat všechna pravidla v rámci projektu současně.

Kapitola 6. Správa pravidel a definic výpočtů
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Postup
V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem na název serveru a vyberte volbu
Generovat pravidla.
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Kapitola 7. Návrh a implementace aplikací a správa práv
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler definujte data, skupiny a role, které
jednotliví členové sledu prací plánování vyžadují k přispívání k finančním záměrům.
Před použitím aplikace je nutné definovat skupiny uživatelů a práva skupin uživatelů v
závislosti na struktuře vytváření sestav a typu aplikace. Více informací naleznete v části
“Správa práv pro aplikaci” na stránce 97.
Na portálu IBM Cognos TM1 Applications jsou vyžadovány další kroky, aby mohl uživatel
pracovat s implementovanou aplikací. Další informace viz “Správa aplikací Cognos TM1 v
portálu” na stránce 100.
Existují tři dostupní klienti: Cognos Insight - připojený, a Cognos Insight - distribuovaný a
TM1 Application Web.
Produkt IBM Cognos Insight poskytuje flexibilní a interaktivní prostředí s volbou
distribuovaného nebo připojeného režimu. V distribuovaném režimu produkt Cognos Insight
používá rozvržení plátna pro aplikace plánování a analýzy, což umožňuje rychlé zjišování a
navigaci. Vzhledem k tomu, že zpracování výpočtů a dotazů v distribuované architektuře
probíhá lokálně pouze po části stahování dat, administrátoři mohou aplikace Cognos Insight z
centrálního serveru implementovat pro více distribuovaných uživatelů.
Komponenta IBM Cognos TM1 Application Web je vhodnou volbu v případě, že uživatel
vyžaduje vysokou míru formátování, nebo v případě, že komponentu IBM Cognos Insight
nechce instalovat v lokálním počítači.

Návrh a implementace aplikace
Můžete vytvářet a upravovat více aplikací najednou a vytvářet více typů aplikací.
K vytvoření aplikace je vyžadována platná krychle.
V podokně Návrh aplikace definujte typ aplikace a zobrazení, která mají být zahrnuta v
aplikaci. Dále můžete zobrazit a nastavit vlastnosti aplikace, zobrazení a typ aplikace. Hlavní
kroky při vytváření aplikace jsou popsány v následujícím seznamu:
v definice typu aplikace
v definice zobrazení a webových listů
v definice schvalovací hierarchie
v definice práv
Můžete vytvořit následující typy aplikací:
Schválení
Reprezentace struktury schválení nebo podřízenosti společnosti, oddělení či podniku.
Hierarchické schválení uživateli pomáhá při správě sledu prací.
Centralizované
Bez schvalovací hierarchie je používán malou skupinou uživatelů, kteří sdílejí úlohy
provádění centrálního plánování nebo analýzy. Převzetí vlastnictví je volbou, není
vynuceno jako v jiných typech aplikací. Modeláři mohou také zabránit, aby byla
volba převzetí vlastnictví nabízena.
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Odpovědnost
Založeno na schvalovací hierarchii, ale uživatel nemůže odeslat uzel k jeho
uzamknutí. Je určen pro zákazníky používající postupné předpovědi nebo procesy
průběžného plánování, kdy není definováno žádné koncové datum.

Vytvoření nové aplikace
Pomocí komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler lze vytvářet nové aplikace
všech typů.

Postup
1. V podokně Návrh aplikace klepněte pravým tlačítkem na složku Aplikace a poté klepněte
na volby Nový > Aplikace.
2. Zadejte název pro aplikaci.
3. V rozevírací nabídce vyberte typ aplikace.
Typ aplikace

Popis

Schválení

Založeno na struktuře vytváření sestav. Po
odeslání změny je sestava uzamčena a nelze
provádět žádné další změny, dokud schvalující
osoba danou změnu nezamítne.

Centralizované

Beze struktury vytváření sestav. Všichni uživatelé
mají stejná práva a změny nelze uzamknout.

Odpovědnost

Založeno na struktuře vytváření sestav. Změny lze
provést, aniž by byly odeslány a schváleny.

4. Klepněte na tlačítko OK.

Jak pokračovat dále
Do vlastností aplikace můžete přidat zobrazení nebo webové listy.

Přidání zobrazení přispěvatele a recenzenta do aplikace
Po vytvoření aplikace produktu TM1 můžete definovat zobrazení, která mají být použita v
dané aplikaci. Pro recenzenta a přispěvatele můžete navrhnout různá zobrazení. Recenzentovi
můžete například zobrazit celkové přehledy, zatímco přispěvatel bude pracovat se
zobrazeními, které budou obsahovat více podrobností.
Zobrazení musí již existovat, chcete-li ho definovat jako zobrazení přispěvatele nebo
recenzenta. Více informací naleznete v části “Definice zobrazení krychle” na stránce 43.

Postup
1. V podokně Návrh aplikace klepněte na složku Zobrazení přispěvatele nebo na složku
Zobrazení recenzenta.
Pro centralizovanou aplikaci můžete definovat pouze zobrazení přispěvatele.
2. V podokně Objekty produktu TM1 rozbalte složku Krychle a krychli obsahující
zobrazení, které chcete přidat do aplikace.
3. Klepněte na zobrazení, které chcete přidat do aplikace. Pomocí klepnutí s klávesou Ctrl
můžete vybrat více nesousedících zobrazení, pomocí klepnutí s klávesou Shift můžete
vybrat více sousedících zobrazení.
4. Umístěte zobrazení do složky Zobrazení přispěvatele nebo složky Zobrazení
recenzenta aplikace.
Nyní můžete pro tato zobrazení nastavit vlastnosti. Více informací naleznete v části
“Nastavování vlastností aplikací v produktu TM1 Performance Modeler” na stránce 88.
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5. Chcete-li zobrazení přejmenovat, klepněte na ně pravým tlačítkem myši ve složce
Zobrazení přispěvatele nebo Zobrazení recenzenta a vyberte volbu Přejmenovat.
Zadejte nový název zobrazení.
6. Uložte aplikaci.

Webové listy v produktu Cognos TM1 Applications
Webové listy můžete použít jako objekt, který je k dispozici pro komponentu IBM Cognos
TM1 Applications.
Ukázka plánování obsahuje několik webových listů.
Chcete-li webový list zpřístupnit pro komponentu Cognos TM1 Application, přidejte jej do
seznamu objektů v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler. Webové listy poskytují
další možnosti formátování a tlačítko Akce ke spuštění různých zobrazení nebo procesů
nástroje Turbo Integrator.
Po zobrazení webového listu v podokně Objekty TM1 jej přetáhněte do zobrazení
přispěvatele nebo zobrazení recenzenta aplikace zobrazené na kartě Návrh aplikace.
Po určení webového listu, který chcete použít, ověřte a znovu implementujte danou aplikaci,
aby používala webové listy.
Produkt Cognos Insight nemůže používat webové listy. Pokud se pokusíte provést ověření
nebo implementaci do produktu Cognos Insight, aplikace nebude implementována.
Po přidání se webový list zobrazí v aplikaci jako nová karta s přiřazeným jménem.
Dokud nepřevezmete vlastnictví, tlačítka akcí webového listu budou zobrazena šedě jako
nedostupná.
Procesy nástroje IBM Cognos TM1 Turbo Integrator lze spustit pomocí tlačítek akcí na
webových listech. Zvažte vliv spuštění procesu nástroje Turbo Integrator, než jej zahrnete
jako součást webového listu.
Zabezpečení definované schvalovací hierarchií je sledováno kvůli webovému listu
implementovanému jako součást komponenty Cognos TM1 Application.
Definování webových listů aplikace:
Po vytvoření aplikace můžete definovat webové listy, které mají být použity v dané aplikaci.
Informace o této úloze
Je-li webový list zahrnut v oboru aplikace, jsou k povolení rezervace dat v uzlech a
zobrazeních vyžadovány další kroky. Webové listy používané v aplikaci musí existovat v
podokně Objekty produktu TM1, aby bylo možné zobrazení zahrnout do aplikace. Informace
naleznete v dokumentaci pro vývojáře produktu IBM Cognos TM1. Každý webový list má dvě
vlastnosti s nápovědou pro uživatele:
Důležité: Aplikace obsahující webové listy jsou implementovány pouze do tenkého klienta
portálu komponenty IBM Cognos TM1 Applications.
Postup
1. V podokně Návrh aplikace poklepejte na aplikaci a v nastavení vyberte volbu Povolit
rozšířené modelování.
Kapitola 7. Návrh a implementace aplikací a správa práv
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2. V podokně Objekty produktu TM1 rozbalte složku Webové listy a složku obsahující
webový list, který chcete přidat do zobrazení aplikace.
3. Klepněte na webový list, který chcete přidat do aplikace. Pomocí klepnutí s klávesou
Ctrl můžete vybrat více nesousedících webových listů, pomocí klepnutí s klávesou Shift
můžete vybrat více sousedících webových listů.
4. Umístěte webový list do podokna Zobrazení přispěvatele nebo do podokna Zobrazení
recenzenta.
5. Nastavte vlastnosti podle potřeby. Více informací naleznete v části “Nastavování
vlastností aplikací v produktu TM1 Performance Modeler” na stránce 88.
6. Uložte aplikaci.
7. V podokně Objekty produktu TM1 rozbalte složku Krychle.
8. Klepněte na krychle odkazované na daném webovém listu. Klepnutím při stisknuté
klávese Ctrl můžete vybrat více nesousedících krychlí, klepnutím při stisknuté klávese
Shift lze vybrat více sousedících krychlí.
9. Umístěte krychle do složky Ruční závislosti aplikace.
10. Uložte aplikaci.

Schvalovací hierarchie
Schvalovací hierarchie určuje sled prací aplikace.
Pro schvalovací aplikace nebo aplikace odpovědnosti zadejte dílčí sadu dimenzí, které chcete
použít jako schvalovací hierarchii. Ostatní typy aplikací nevyžadují zadání schvalovací
hierarchie.
Konsolidovaný člen ve schvalovací hierarchii musí používat také všechny podřízené prvky v
dílčí sadě schvalovací hierarchie. Předpokládejme například následující schvalovací
hierarchii:
v Regiony celkem
–
–
–
–

Sever
Východ
Jih
Západ

Tato schvalovací hierarchie s kořenovým uzlem Regiony celkem musí používat všechny čtyři
regiony, které tvoří koncové uzly. Pokud chcete nasadit aplikaci TM1, která obsahuje pouze
uzly North a East, ale nikoli uzly South a West, musíte definovat novou konsolidaci nad uzly
North a East a pak tuto novou konsolidaci použít jako schvalovací hierarchii. Příklad:
v Regiony celkem
– Server a východ
- Sever
- Východ
– Jih
– Západ
Definice schvalovací hierarchie:
Typy aplikace Schválení a Odpovědnost musí mít definovanou schvalovací hierarchii.
Schvalovací hierarchie je dílčí sadou dimenzí serveru IBM Cognos TM1.
Každý člen v této dílčí sadě je označován jako "uzel" ve schvalovací hierarchii. Schvalovací
hierarchie má následující omezení:
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v Alespoň jedno zobrazení v dané aplikaci musí zahrnovat dimenzi obsahující dílčí sadu
schvalovací hierarchie.
v Dílčí sada schvalovací hierarchie smí obsahovat pouze jeden člen na nejvyšší úrovni.
Pokud dílčí sada obsahuje více členů na nejvyšší úrovni, obdržíte chybu.
v Schvalovací hierarchie nesmí obsahovat žádné řetězcové členy.
v Pokud je dílčí sada označena jako schvalovací hierarchie, veškeré zabezpečení nadřízené
dimenze dané dílčí sady bude řízeno komponentou IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
Poznámka: Pokud po implementaci aplikace dojde k jakékoli úpravě dílčí sady, která se
používá jako schvalovací hierarchie, a žádný jiný aspekt aplikace nebyl změněn, oprávnění
musí být znovu uložena. Tím zajistíte, že dojde k aktualizaci zabezpečení a dalších artefaktů
aplikace, aby odrážely novou strukturu schvalovací hierarchie. Opětovné uložení práv také
rozšíří změnu do všech nově přidaných koncových uzlů. Po změně musíte opětovně uložit
oprávnění, ačkoliv jsou aktuálně definovaná oprávnění na úrovni recenzenta. Pokud se
opětovná implementace nezdaří, uživatelé nebudou mít v aplikaci možnost převzít vlastnictví
uzlů.
Postup
1. V podokně Objekty produktu TM1 rozbalte složku Dimenze a dílčí složky.
2. Klepněte na dimenzi obsahující dílčí sadou, kterou chcete použít jako schvalovací
hierarchii.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na dílčí sadu, kterou chcete použít jako schvalovací
hierarchii, klepněte na volby Přidat do aplikace > Schvalovací hierarchie a vyberte
aplikaci, ke které bude hierarchie přidána.
4. Uložte aplikaci.
Jak pokračovat dále
Administrátoři mohou nastavit vlastnosti aplikace, definovat dimenzi řídicí krychle a ověřovat
a nasazovat aplikace.
Administrátoři mohou pracovat se schvalovací hierarchií v portálu, pokud byla aplikace
nasazena.
v V portálu TM1 Applications klepněte na ikonu pro správu oprávnění
kartu Schvalovací hierarchie.

a klepněte na

Více informací naleznete v části “Správa práv pro aplikaci” na stránce 97.

Definice dimenze řídicí krychle
S použitím dimenze řídicí krychle v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler
můžete sdílet schvalovací hierarchii napříč aplikacemi. Dimenze řídicí krychle určuje
maximální přístup přidělený libovolným uživatelem aplikace.

Než začnete
Dimenze řídicí krychle je obvykle dimenze obsahují verze nebo měsíce. Dimenze řídicí
krychle musí již existovat, aby bylo možné ji definovat. Více informací naleznete v části
“Použití stejné schvalovací hierarchie v jiných aplikacích.” na stránce 86.

Postup
1. V podokně Objekty produktu TM1 rozbalte složku Dimenze a dílčí složky.
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85

2. Klepněte na dimenzi obsahující dílčí sadou, kterou chcete použít jako dimenzi řídicí
krychle.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na dílčí sadu, kterou chcete použít jako dimenzi řídicí
krychle, klepněte na volby Přidat do aplikace > Dimenze řídicí krychle a vyberte
aplikaci, ke které bude dimenze řídicí krychle přidána.
4. Uložte aplikaci.
5. Na kartě Návrh aplikace klepněte na volbu Konfigurovat práva a kartu Dimenze řídicí
krychle.
6. Nastavte přístup pro každý prvek. Alespoň jeden prvek musí mít možnost zápisu.
Poznámka: Práva dimenze řídicí krychle nepřepisují zabezpečení produktu Cognos
TM1. Dimenze řídicí krychle nastavuje maximální povolený přístup k určité výseči v této
aplikaci.

Jak pokračovat dále
Administrátoři mohou pracovat s dimenzí řídicí krychle v portálu, pokud byla aplikace
nasazena. Můžete změnit přístup pro prvky:
1. V portálu TM1 Applications klepněte na ikonu pro správu oprávnění
kartu Dimenze řídicí krychle.

a klepněte na

2. Klepněte u prvku do pole Přístup a vyberte úroveň přístupu pro daný prvek.
3. Klepněte na tlačítko Použít.

Použití stejné schvalovací hierarchie v jiných aplikacích.
Schvalovací hierarchii můžete použít v různých aplikacích definováním dimenze řídicí
krychle k zajištění, že je zápis dat prováděn do různých výsečí krychle.
Schvalovací hierarchie můžete opakovaně používat v rámci různých aplikací nebo jejich
sekcí. Nesmí však docházet k překrývání dat.
Můžete například vytvořit aplikaci na rozpočet a aplikaci na předpově , které používají
stejnou krychli, ale fungují podle různých časových plánů nebo používají jinou konsolidaci.
Konsolidace mohou být různého druhu, například konsolidace podle zeměpisných oblastí
nebo vyspělosti trhu. Podobně lze stejnou schvalovací hierarchii použít, když aplikace
předpovědi zapisuje do výseče předpovědi nebo aplikace rozpočtu zapisujte do výseče
rozpočtu. Hierarchii lze také sdílet v případě, kdy například aplikace používá část hierarchie
Europe (Evropa) a ostatní aplikace používají hierarchii North America (Severní Amerika).
Chcete-li hierarchii sdílet, je zapotřebí definovat v aplikaci dimenzi řídicí krychle a dílčí sadu,
které budou ovládat rozsah v rámci kontextu jiné dimenze (například verze plánu). Dimenze
řídicí krychle určuje maximální přístup přidělený libovolným uživatelem aplikace. Pro
všechny zapisovatelné členy dimenze řídicí krychle platí, že přístup uživatele je určen jejich
právy schvalovací hierarchie.
Poznámka: Dimenze řídicí krychle vytvoří dílčí sadu, která definuje viditelné výseče
dimenze řídicí krychle. Dílčí sadu řídicí krychle neupravujte ani neodstraňujte. Pokud je již
aplikace implementována v dimenzi řídicí krychle, dimenze řídicí krychle nemůže být
odebrána během následujících opětovných implementací.
S kartami Schvalovací hierarchie a Dimenze řídicí krychle můžete pracovat bu v
komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler, nebo na portálu aplikací. Nejprve je
nutné aplikaci nasadit. Více informací naleznete v části “Ověřování a implementace aplikace”
na stránce 96.
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v

V komponentě Performance Modeler v podokně Návrh aplikace rozbalte aplikaci, se
kterou chcete pracovat, a klepněte na volbu Práva.
Na portálu klepněte na ikonu pro správu oprávnění
hierarchie a Dimenze řídicí krychle.

a přejděte na karty Schvalovací

Na kartě Schvalovací hierarchie jsou pro schvalovací hierarchii uvedeny prvky Uzel, Skupina,
Právo, Hloubka kontroly a Hloubka zobrazení. Tento příklad ukazuje schvalovací hierarchii
pro aplikaci předpovědi 2004, která pomocí schvalovací hierarchie podle obchodních jednotek
souhrnu přiřazuje práva na kontrolu pro skupinu uživatelů 1000. Obchodní jednotky souhrnu
obsahují hierarchie Europe (Evropa), North America (Severní Amerika), PacRim (Pacifik) a
ROW (Zbytek světa).

Obrázek 3. Obrazovka pro správu oprávnění

1.
2.
3.
4.

Název aplikace
Přiřazená práva
Název schvalovací hierarchie
Obsah schvalovací hierarchie

Na kartě Dimenze řídicí krychle lze nastavit přístupová práva pro všechny výseče v aplikaci.
V tomto příkladu se na kartě Dimenze řídicí krychle zobrazí, že uživatelé, kteří přistupují k
aplikaci 2004 Budget, mohou zapisovat do výseče FY 2004 Budget. Ostatní výseče používají
přístup pro čtení, takže mohou zobrazovat data v aplikacích, ale nemohou do nich zapisovat.
Aplikace předpovědi podle vyzrálosti FY 2004 nemá žádná práva, což znamená, že pro
uživatele nejsou k dispozici žádná data.

Obrázek 4. Dimenze řídicí krychle pro rozpočet Severní Ameriky
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Poznámka: Práva dimenze řídicí krychle nepřepisují zabezpečení produktu Cognos TM1.
Dimenze řídicí krychle nastavuje maximální povolený přístup k určité výseči v této aplikaci.
Pokud při implementaci tohoto scénáře uživatelé Evropy převezmou vlastnictví a přidají data
do aplikace, bude k dispozici pro zápis pouze aplikace rozpočtu FY 2004. Ostatní výseče jsou
zobrazeny, protože je pro ně nastaven přístup pro čtení. Podle definice v právech tento
uživatel nesmí zapisovat do výseče předpovědi.

Nastavování vlastností aplikací v produktu TM1 Performance
Modeler
Chcete-li zobrazit přehled údajů některé aplikace a nastavit pro ni různé vlastnosti, klepněte
do podokna Návrh aplikace a poklepáním na název aplikace otevřete kartu Návrh aplikace v
komponentě Cognos TM1 Performance Modeler.
Pro aplikaci můžete provést následující akce:
Zobrazit nebo odstranit zobrazení přispěvatele a recenzenta
Další informace naleznete v tématu “Návrh zobrazení pro recenzenty a přispěvatele”
na stránce 44.
Zobrazit schvalovací hierarchie a dimenze řídicí krychle
Chcete-li změnit pořadí schvalovací hierarchie či dimenze řídicí krychle nebo ji
odstranit, klepněte na ni pravým tlačítkem myši. Viz “Definice schvalovací
hierarchie” na stránce 84 a “Použití stejné schvalovací hierarchie v jiných
aplikacích.” na stránce 86.
Konfigurovat práva
Další informace naleznete v tématu “Správa práv pro aplikaci” na stránce 97.
Poznámka: Než bude možné konfigurovat oprávnění, musí být aplikace nejprve
nasazena. Další informace naleznete v tématu “Ověřování a implementace aplikace”
na stránce 96.
Definovat metodu zabezpečení používanou k vynucování oprávnění
Chcete-li v rámci produktu TM1 Applications sdílet schvalovací hierarchii, je třeba
použít k vynucení oprávnění zabezpečení buňky. Je-li k vynucování oprávnění
používáno zabezpečení prvku, nelze použít dimenzi řídicí krychle. Toto nastavení se
nevztahuje na centralizované aplikace, protože centralizované aplikace nemají
schvalovací hierarchii. Další informace naleznete v tématu “Vynucování oprávnění
zabezpečení v aplikaci” na stránce 133.
Definovat chování po změně vlastníka uzlu
Vyberte položku ze seznamu Při změně vlastníka. Další informace naleznete v
tématu “Konfigurace vlastností vlastnictví” na stránce 96.
Určit klienty, kteří jsou pro aplikaci k dispozici, a definovat výchozího klienta
Další informace naleznete v tématu “Výběr výchozích systémů klienta k použití s
danou aplikaci” na stránce 90.
Nastavit text nápovědy pro aplikace
Text nápovědy se zobrazí při klepnutí na volbu Zobrazení > Nápověda ve zobrazení
v produktu IBM Cognos Applications. V této vlastnosti se zobrazí pokyny nebo
informace pomáhající uživatelům při zadávání dat do zobrazení. Text nápovědy je k
dispozici také na stránce sledu prací.
Definovat typy příloh s komentáři, které jsou k dispozici.
Další informace naleznete v tématu “Konfigurace vlastností vlastnictví” na stránce
96.
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Konfigurovat maximální velikost přílohy pro komentář
Výchozí hodnota je 500 kB.
Pro aplikaci lze povolit některá nastavení. Nastavení aplikace jsou uvedena v následující
tabulce:
Tabulka 6. Nastavení aplikací
Nastavení

Popis

Povolit použití grafů

Povolí ikonu Typ grafu v produktu TM1 Application Web.

Povolit vícenásobné použití Povolí uživatelům vytváření více pískoviš. Pískoviště umožňují
pískoviště
uživatelům práci s daty v různých verzích, takže je možné zobrazit
výsledky přidání či úpravy dat přímo v rozpočtu. Změny provedené v
pískovišti nejsou zveřejněny, dokud data nebyla potvrzena. Uživatelé,
kteří pracují s několika pískovišti, musí odesílat data z produktu IBM
Cognos TM1 Application Web; nemohou je odesílat ze stránky produktu
Cognos TM1 Workflow.
Uzamknutí všech modulů
widget

Moduly widget v aplikaci mohou být v komponentě Cognos TM1
Performance Modeler uzamčeny zámkem typu hard-lock, což zabrání
jiným uživatelům než administrátorům provést odemčení modulů widget
v produktu IBM Cognos Insight.

Rozložení u
konsolidovaných buněk
odvozených z pravidel

Umožňuje uživatelům zadávat text do buněk obsahujících konsolidace
odvozených z pravidel a vybrat z dialogového okna typ rozložení dat.

Povolit export výsečí

Povoluje volby exportu v produktu Cognos TM1 Application Web:
v Exportovat do souboru Excel. Exportuje data a vzorce (funkce
SUBNM a DBRW) do nové tabulky aplikace Excel. Tabulka udržuje
spojení se serverem. Uživatelé musí mít nainstalovánu aplikaci
Microsoft Excel.
v Snímek do aplikace Excel. Exportuje data do nové tabulky aplikace
Excel bez vzorců (funkcí SUBNM a DBRW). Tabulka neudržuje
spojení se serverem.
v Exportovat do souboru PDF. Exportuje data do souboru PDF. Pokud
chcete volbu Exportovat do souboru PDF používat, je třeba mít
nainstalovanou tiskárnu s podporou technologie PostScript.

Povolit editor dílčích sad
dimenze

Povoluje rozšířený editor dílčí sady dimenze v produktu Cognos TM1
Application Web.

Povolit import krychle

Povoluje uživatelům přidat tlačítko akce v produktu Cognos Insight,
kterým je spuštěn skript pro importování (tato volba se nevztahuje na
produkt IBM Cognos Insight Personal Edition).

Povolit přepočítání při
vstupu

Po stisknutí klávesy Enter v produktu Cognos TM1 Application Web
aktualizuje a přepočte data v zobrazení. Změny dat nejsou předány zpět
na server, dokud nejsou data potvrzena či odeslána.

Povolit ukládání CDD

Povoluje uživatelům produktu IBM Cognos Insight uložit pracovní
prostor produktu Cognos Insight jako soubor CDD. Soubor CDD
obsahuje model a data v pracovním prostoru a jeho rozvržení. Uživatelé
mohou odeslat soubor CDD jiným uživatelům nebo jej sdílet v produktu
Cognos Connection. Další informace naleznete v dokumentaci k
produktu IBM Cognos Insight.

Povolit rozšířené
modelování

Je možné ručně přidávat do objektů aplikace položky, které nejsou do
aplikace automaticky zahrnuty. Tato volba musí být vybrána, aby bylo
možné přidávat webové listy. Více informací naleznete v části
“Rozšířené modelování” na stránce 90.
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Tabulka 6. Nastavení aplikací (pokračování)
Nastavení

Popis

Povolení výzvy pro
potvrzení při ukončení

Toto nastavení vyberte, chcete-li pro uživatele zobrazit výzvu k
potvrzení jeho dat na serveru při ukončování činnosti aplikace produktu
Cognos TM1 Application Web.

Výběr výchozích systémů klienta k použití s danou aplikaci
Klienta můžete definovat k použití s aplikací vytvořenou v komponentě IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
Klienta lze nastavit na kartě Návrh aplikace nebo v okně Vlastnosti aplikace zvýrazněné v
podokně návrhu. K dispozici jsou následující klienti:
v Produkt IBM Cognos TM1 Application Web, výchozí klient. Zpracování na serveru
probíhá v reálném čase.
v Klient produktu IBM Cognos Insight pro použití s produktem IBM Cognos Insight.
Zpracování na serveru probíhá v reálném čase.
v Produkt IBM Cognos Insight – Rozděleno. Zpracování dat je lokální a server je
aktualizován pouze při potvrzení dat.
Při vybírání klienta pro aplikaci zvažte následující aspekty:
v Pokud aplikace používá pouze zobrazení krychle a neumožňuje použití více pískoviš, lze
použít bu produkt Cognos Insight v distribuovaném nebo připojeném režimu, nebo
komponentu Cognos TM1 Applications. Uživatel může vybrat klienta, kterého chcete v
těchto aplikacích použít.
v Aplikace, které používají rozvržení plátna, zobrazí při použití s komponentou Cognos TM1
Applications jednoduché zobrazení s více kartami.
v Aplikace, které obsahují webový list, lze otevřít pouze pomocí komponenty Cognos TM1
Applications Web.

Postup
1. V podokně Návrh aplikace poklepáním na název aplikace zobrazíte kartu Návrh aplikace.
2. Vyberte klienty, kteří mají být zpřístupněni.
3. Vyberte výchozího klienta, který má být použit s danou aplikací.
4. Uložte aplikaci.

Jak pokračovat dále
Chcete-li mít možnost upravit práva uživatelů pro danou aplikaci, je nutné nejprve ověřit a
implementovat aplikaci.

Rozšířené modelování
Rozšířené modelování umožňuje návrháři aplikací ručně přidávat objekty do návrhu aplikace.
Rozšířené modelování umožňuje návrháři aplikací zahrnout položky, které nejsou v aplikaci
automaticky zahrnuty. Díky tomu může být pro návrháře aplikací snazší pochopit zobrazení
aplikací, dimenze a schvalovací hierarchii. U některých technik modelování, které používají
závislosti, například u podmíněných pravidel, nedochází k automatické analýze a zjišování.
V takové situaci může návrhář aplikací zkontrolovat, zda jsou zahrnuty tyto objekty, při
nasazení dané aplikace do distribuovaného klienta. Při implementaci aplikace je pro objekty
zahrnuté v aplikaci provedena analýza závislosti, ale objekty ve složce Ruční závislosti jsou
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vyloučeny. Do sekce Definice aplikace je přidán úplný seznam objektů v nabídce Zobrazení,
objektů v nabídce Schvalovací hierarchie a objektů ručně přidaných do složky Ruční
závislosti.
Aby bylo možné webové listy přidat do aplikace, je nutné povolit rozšířené modelování.
Povolení rozšířeného modelování:
Chcete-li přidat závislosti do složky ručních závislostí, je třeba povolit rozšířené modelování.
Postup
1. V podokně Návrh aplikace poklepáním na název aplikace zobrazíte kartu Návrh aplikace.
2. V nabídce Nastavení vyberte volbu Povolit rozšířené modelování.
3. Uložte aplikaci.
Ruční přidání závislostí:
Závislosti lze přidat do aplikací k nasazení ručně.
Než začnete
Na kartě Návrh aplikace musí být vybrána volba Povolit rozšířené modelování.
Informace o této úloze
Složku Ruční závislosti lze využít k přidávání objektů produktu IBM Cognos TM1, například
závislostí pravidel, časových kapslí a procesů.
Postup
1. V podokně Návrh aplikace klepněte na složku Ruční závislosti.
2. V podokně Objekty produktu TM1 rozbalte složku obsahující závislost, kterou chcete
přidat do aplikace.
3. Klepněte na závislost, kterou chcete přidat do aplikace. Klepnutím při stisknuté klávese
Ctrl můžete vybrat více nesousedících závislostí, klepnutím při stisknuté klávese Shift lze
vybrat více sousedících závislostí.
4. Umístěte závislosti do složky Ruční závislosti aplikace.
5. Uložte aplikaci.
Jak pokračovat dále
Nyní můžete aplikaci ověřit a nasadit.

Konfigurace komentáře v aplikacích
Modelář může omezit typy souborů a velikost přiložených souborů v aplikacích.

Postup
1. Otevřete kartu Návrh aplikace.
2. V poli Typy příloh s komentáři je uvedena standardní sada povolených typů souborů.
Typ souboru lze omezit. Můžete například zabránit odesílání spustitelných souborů,
pokud příslušné typy souborů odeberete ze seznamu povolených souborů. Klepnutím na
volbu se třemi tečkami (...) můžete přidat nový typ souboru nebo odebrat stávající typ.
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3. Chcete-li určit velikost souborů, které lze odeslat na server TM1, zadejte do pole
Maximální velikost přílohy (kB) maximální velikost souboru povolenou pro tuto
aplikaci.
Poznámka: Tato velikost souboru musí být menší než 500 kB.
Mazání komentářů:
Komentář pro vymazání můžete určit na základě mnoha kritérií. Současně lze vymazat
komentář pro více než jednu aplikaci. Chcete-li vymazat komentář, musíte být
administrátorem.
Postup
1. V rámci portálu Cognos TM1 Applications klepněte na oblast výběru aplikací, pro které
chcete odebrat příslušný komentář. Vyberete-li více než jednu aplikaci, bude k dispozici
pouze kritérium Vytvořeno před datem. V poli jsou k dispozici pouze aktuální uživatelé.
Chcete-li vymazat komentář zastaralých uživatelů, použijte filtr pro pole Vytvořeno
uživatelem nebo filtr založený na položce uzel.
.
2. Klepněte na ikonu Údržba komentářů
3. Určete komentář, který chcete odstranit, pomocí prvků výběru Vytvořeno před, Pro uzel
a Vytvořeno uživatelem. Můžete také vybrat, zda mají být odstraněny komentáře a
přílohy, nebo pouze přílohy. Uzly a uživatelé pro tuto aplikaci jsou k dispozici ve
stahovací nabídce.

Obrázek 5. Údržba komentářů

Přidání více než jednoho kritéria je považováno za operaci přidání. V příkladu na obrázku
tedy bude vymazán pouze komentář, který byl vytvořen před 18. 2. 2014, nachází se v
uzlu Europe a vytvořil jej uživatel Admin.
4. Po určení správného komentáře klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Komentář nelze vymazat prostřednictvím rozhraní příkazového řádku.

E-mailová oznámení v produktu Cognos TM1
E-mailová oznámení do aplikací lze přidat prostřednictvím služby HTAS (Human Task and
Annotation Services) nebo pomocí standardně používané služby pro doručování pošty.
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Oznámení řízená sledem prací jsou k dispozici pouze pro servery produktu Cognos TM1,
které jsou ověřovány službou CAM za použití ověřování typu Mode 5.
Oznámení mohou být zpracována službou HTAS (Human Task and Annotation Services) z
platformy Cognos nebo můžete oznámení nastavit tak, že budou používat pouze vaši
standardní službu doručování e-mailů. Služby HTAS (Human Task and Annotation Services)
jsou nainstalovány bu v rámci instalace serveru Cognos Business Intelligence (BI) Server,
kterou mají zákazníci produktu BI verze 10 k dispozici, nebo jako součást instalace produktu
Cognos BI Runtime, pro niž však zákazníci produktu Cognos TM1 bez licence Cognos BI
nemají oprávnění. Tyto služby platformy musejí být k dispozici ve verzi 10.1.1 nebo novější.
Pokud jste zákazníky serveru produktu Cognos TM1 a nainstalovali jste běhovou komponentu
Cognos BI Runtime kvůli podpoře oznámení sledu prací, musíte jako úložiště obsahu zajistit
podporovanou instanci systému RDBMS, jako je například DB2, SQL Server nebo Oracle.
Jinou možností je pro testovací nebo ukázkové prostředí použít produkt Cognos Content
Store, který je založen na platformě Apache Derby. Tento produkt však není v rámci
běhového prostředí Cognos BI Runtime, ke kterému mají zákazníci serveru produktu Cognos
TM1 přístup, podporován a nelze jej použít pro provozní systémy.
Použití standardního standardní systém pro doručování pošty (oznámení DLS):
Pro akce sledu prací portálu Cognos TM1 Applications můžete používat pouze standardní
systém pro doručování pošty.
Postup
V komponentě IBM Cognos Configuration klepněte na volbu Aplikační server TM1 a
zadejte hodnotu DLS do pole Poskytovatel oznámení.
Konfigurace systému HTAS (Human Task and Annotation Services):
Pro portál Cognos TM1 Applications můžete konfigurovat použití systému HTAS (Human
Task and Annotation Services), který informuje uživatele o prováděných akcích. Služba
Human Task umožňuje vytvářet a spravovat lidské úlohy používané v modulu IBM ® Cognos
®
Event Studio a IBM Cognos Workspace. Lidská úloha je oznámení informace nebo akce,
která má být provedena nějakou osobou, například žádost o schválení hlášení.
Než začnete
V systému je nutné mít následující software:
v Nainstalovaný produkt Cognos BI Server nebo běhové prostředí Cognos BI Runtime se
službou HTAS (Human Task and Annotation Services). Další informace viz příručka IBM
Cognos Business Intelligence Administration and Security Guide a IBM Cognos Business
Intelligence Installation Guide.
v Server Application Server produktu Cognos TM1, nainstalovaný a nakonfigurovaný pro
spolupráci se servery Cognos TM1 s ověřováním pomocí služby Cognos Access
Management (CAM).
v Na serveru Cognos BI Server musejí být nainstalovány a správně nakonfigurovány
relevantní komponenty brány produktu TM1 Applications . Soubor planning.html v
adresáři instalační_adresář_BI\webcontent musí být například upraven s ohledem na
umístění serveru Cognos TM1 Application Server, například http://
název_počítače.com:9510).
v Cognos TM1 Application nasazený z produktu Cognos TM1 Performance Modeler s
přiřazenými právy.
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Postup
1. Ověřte, zda instance komponenty Cognos Configuration serveru produktu Cognos TM1 je
nastavena tak, aby odkazovala na platný server Cognos BI.
2. Mají-li být kromě oznámení odesílaných do schránky pro došlou poštu uživatele v
produktu Cognos Connection odesílána e-mailem také oznámení sledu prací, ověřte, zda
je v instanci Cognos BI komponenty Cognos Configuration nakonfigurován poštovní
server.
3. V souboru pmpsvc_config.xml pro aplikační server produktu Cognos TM1 upravte
volbu <notifications emailProvider tag>.
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

4.

Restartujte službu Cognos TM1 Application Server.

Změna oznámení:
Změnit nastavení e-mailových nastavení můžete na portálu IBM Cognos TM1 Applications.
Postup
1. Na portálu IBM Cognos TM1 Applications, například http://server_name:9510/
pmpsvc, klepněte na oblast výběru aplikace a klepněte na ikonu Nastavit vlastnosti
2. Klepněte na kartu Oznámení.

3.
4.
5.
6.

.

Na stránce Nastavení oznámení bude pro každý typ oznámení uveden seznam akcí s
aktuálními hodnotami.
Chcete-li pro určité akce aktivovat nebo deaktivovat oznámení, zadejte ve sloupci Povolit
oznámení hodnotu Pravda, resp. Nepravda.
Chcete-li změnit příjemce oznámení nebo upravit obsah oznámení, klepněte ve sloupci
Rozšířené nastavení oznámení na odpovídající řádek:
Můžete změnit příjemce a vytvořit jiný obsah polí Předmět a Základní text a případně také
použít přednastavené parametry v obsahu oznámení.
Změny hodnot parametrů nabudou platnost po nové implementaci aplikace.
Poznámka:
Pole e-mailové adresy pro zdroje ověření, jako je například služba Active Directory nebo
LDAP, mohou být vyplněna automaticky. Lze použít některý zdroj ověření, jako je
například NTLM, který nemá žádné nativní pole s e-mailovou adresou, a přidat
e-mailovou adresu z uživatelských předvoleb v produktu Cognos Connection.
Uživatelé bez e-mailové adresy mohou stále přijímat oznámení prostřednictvím schránky
pro došlou poštu.

Změna jazyka oznámení:
Jazyk používaný pro oznámení můžete změnit tak, že určíte nový jazyk a přeložený text na
stránce Vlastnosti.
Postup
1. Na stránce Aplikace serveru produktu Cognos TM1 vyberte aplikaci, která má být
použita.
2. Klepněte na ikonu Vlastnosti.
3. Klepněte na akci sledu prací, kterou chcete použít. K dispozici jsou pouze akce, pro které
mohou být použita oznámení.
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4. Na kartě Oznámení můžete změnit jazyková nastavení, předmět a text oznámení tak, aby
v oznámeních byl používán přeložený text.
Důležité: Neupravujte ani neodstraňujte značky metadat, jako je například <Current
Owner> nebo <Application Link>. Tyto značky nepřekládejte.
Čtení oznámení:
Oznámení lze číst prostřednictvím schránky pro došlou poštu, k níž lze přistupovat jak
prostřednictvím produktu Cognos Connection, tak také prostřednictvím portálu Applications v
rámci serveru produktu Cognos TM1 .
Postup
v Na panelu nástrojů portálu Applications serveru produktu Cognos TM1 klepněte na ikonu
Moje schránka.
v V produktu Cognos Connection lze schránku pro došlou poštu najít v rozevírací nabídce
Volby mé oblasti.

Správa uživatelských práv pro moduly widget
Moduly widget v aplikaci mohou být v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler
uzamčeny zámkem typu hard-lock, což zabrání jiným uživatelům než administrátorům
provést odemčení modulů widget v produktu IBM Cognos Insight.
V produktu Cognos Insight může každý uživatel odemknout moduly widget pomocí
kontextové nabídky. Po nastavení zámku hard-lock nebudou mít uživatelé produktu Cognos
Insight možnost je odemknout. Po nastavení této vlastnosti na hodnotu true, pokud je otevřena
aplikace jiným uživatelem než administrátorem pomocí komponenty Cognos Insight, jsou
akce kontextové nabídky zakázány z pracovního prostoru i modulu widget.
Správa oprávnění typu hard-lock pro moduly widget:
Chcete-li zabránit jiným uživatelům než administrátorům provést odemčení modulů widget v
produktu IBM Cognos Insight.
Informace o této úloze
V komponentě TM1 Performance Modeler můžete nastavit uzamčená Hard lock všech
modulů widget, abyste zabránili jejich odemknutí neautorizovanými uživateli.
Postup
1. V podokně Návrh aplikace produktu TM1 Performance Modeler poklepáním na název
aplikace zobrazíte kartu Návrh aplikace.
2. Vyberte volbu Uzamknout všechny modul widget (Hard lock) a uložte nastavení.
3. Implementujte aplikaci.

Správa voleb rozložení dat v konsolidovaných buňkách
Tato funkce umožňuje uživatelům zadat do buňky konsolidaci odvozenou pomocí pravidla a
spustit dialogové okno pro rozložení dat a zobrazení dotazu na typ rozložení.
V dialogovém okně Rozložení dat produktu IBM Cognos Insight jsou k dispozici volby
Proporcionální rozložení, Rovnoměrné rozložení a Rozložení typu Opakování nejnižších
prvků. Tyto volby jsou povoleny v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Kapitola 7. Návrh a implementace aplikací a správa práv
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Správa voleb rozložení dat:
Vysvětlení kroků aktivace voleb rozložení dat v konsolidovaných buňkách.
Postup
1. V podokně Návrh aplikace produktu Cognos TM1 Performance Modeler poklepáním na
název aplikace zobrazíte kartu Návrh aplikace.
2. Vyberte rozložení dat do konsolidovaných buněk podle pravidla a uložte nastavení.
3. Implementujte aplikaci.

Konfigurace vlastností vlastnictví
Pokud se uživatelé pokusí převzít vlastnictví uzlu, který je vlastněn jiným uživatelem, systém
může poskytnout varovnou zprávu a nabídnout možnost převzetí zrušit nebo může zabránit
převzetí vlastnictví. Vlastnosti vlastnictví konfiguruje administrátor.
Administrátor má přehled o tom, kdo má vlastnictví, a může určovat, kterému vlastníkovi má
být vlastnictví zrušeno. Toto chování při přebírání vlastnictví lze řídit pro jednotlivé aplikace.
Konfigurovat varovné zprávy můžete poklepáním na název aplikace na kartě Návrh aplikace a
výběrem volby ze seznamu Při změně vlastníka. Konfigurovat varovné zprávy lze také
nastavením vlastnosti Chování změny vlastnictví.
Možnosti:
Nikdy nevarovat
Uživatelé mohou navzájem jeden od druhého přejímat vlastnictví volně a nejsou
vydávána žádná varování.
Varovat pro aktivního uživatele
Má-li aktuální vlastník v některém klientovi otevřený uzel, zobrazí se varování,
avšak pokud je toto varování ignorováno, je povolena změna („převzetí“) vlastnictví.
Zabránit převzetí vlastnictví aktivního uživatel
Má-li aktuální vlastník v některém klientovi otevřený uzel, zobrazí se varování,
avšak změna vlastnictví je zablokována. „Převzetí“ není povoleno.
Vždy varovat
Má-li uzel, jehož vlastnictví se uživatel pokouší převzít, již jiného vlastníka, zobrazí
se varovná zpráva bez ohledu na to, zda se aktuální vlastník nachází v daném
systému či nikoli. Pokud uživatel v akci pokračuje, bude změna vlastnictví povolena.
Vždy zabránit změně vlastnictví
Má-li uzel, jehož vlastnictví se uživatel pokouší převzít, již jiného vlastníka, zobrazí
se varovná zpráva bez ohledu na to, zda se aktuální vlastník nachází v daném
systému či nikoli. Provedení změny vlastnictví není nikdy povoleno. V této situaci se
musí aktuální vlastník nejprve vzdát svého vlastnictví a teprve poté se může o
převzetí vlastnictví pokusit jiný uživatel.
Tato nastavení jsou k dispozici bez ohledu na použitého klienta. Jsou-li nějací uživatelé
na stránce sledu
vlastníky, může administrátor klepnutím na ikonu Vzdát se vlastnictví
prací zobrazit okno, v němž se zobrazí seznam aktuálních vlastníků uzlů. Administrátor poté
může rozhodnout, který uživatel má být z vlastnictví uvolněn.

Ověřování a implementace aplikace
Proces ověření zajišuje, že jsou splněny všechny podmínky vyžadované k implementaci dané
aplikace.
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Před použitím musí aplikace projít ověřováním a implementací. Tento proces zajišuje, že
byly splněny tyto podmínky:
v Pro schvalovací hierarchie je použita správná struktura.
v Všechny objekty v definice aplikace jsou k dispozici na serveru IBM Cognos TM1.
v Pro aplikaci je používán správný klient.
v Pro typy aplikací Schválení a Odpovědnost složka Schvalovací hierarchie zahrnuje
dimenzi obsahující schvalovací hierarchii.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci v podokně Návrh aplikace a poté klepněte na
volbu Ověřit aplikaci

. Pokud se ověření nezdaří, zobrazí se chybová zpráva s podrobnostmi o změnách, které
musí být v aplikaci provedeny.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a poté klepněte na položku Nasadit aplikaci

.
3. Klepněte na tlačítko OK.

Jak pokračovat dále
Práva a skupiny uživatelů musí být konfigurovány, aby aplikaci Approval and Responsibility
bylo možné použít.

Správa práv pro aplikaci
Po nasazení aplikace produktu IBM Cognos TM1 je nutné definovat oprávnění pro všechny
skupiny uživatelů, kterým chcete poskytnout přístup k dané aplikaci.
V případě aplikace se schvalovací hierarchií má každý uzel ve schvalovací hierarchii
přiřazena práva ke skupině uživatelů, která existuje na serveru, jenž je hostitelem dané
aplikace. Přiřazená práva určují akce, které mohou provést členové skupin uživatelů.
V případě aplikací bez schvalovací hierarchie můžete provést přiřazení skupiny, která bude
mít k aplikaci úplný přístup. Centralizované aplikace lze navrhnout tak aby uživatelům
umožňovaly bu převzít vlastnictví, nebo pouze upravit uzly.

Přiřazování práv pro schvalovatele
V typické aplikaci jsou schvalovateli v uzlech konsolidace schvalovací hierarchie přiřazena
přístupová práva Kontrola nebo Odeslání. Jako návrhář aplikací vezměte v potaz následující
otázky:
v Je pro schvalovatele nezbytné zobrazit všechny úrovně následující označenou konsolidaci?
Pokud ano, pomocí voleb Hloubka kontroly a Hloubka zobrazení v okně Přidat práva
můžete určit počet úrovní hierarchie, které se danému uživateli zobrazí.
v Je pro schvalovatele nezbytné upravit koncové uzly, nebo je pouze odesílá nebo zamítne?
Pokud tomu tak je, pomocí volby Povolit úpravy kontrolora v okně Práva můžete
schvalovateli úpravy koncových uzlů povolit.
Kapitola 7. Návrh a implementace aplikací a správa práv
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Při přiřazení práv ke konsolidovanému uzlu jsou tato práva použita pro všechny podřízené
uzly tohoto uzlu. Podřízené uzly zahrnují konsolidované a koncové uzly pod daným
konsolidovaným uzlem. Kaskádové přiřazení práv se chová následujícím způsobem v
závislosti na přístupovém právu, které použijete pro počáteční konsolidovaný uzel:
v Práva Zobrazení přiřazená ke konsolidovanému uzlu jsou přiřazena také ke všem
odvozeným uzlům.
v Práva Kontrola přiřazená ke konsolidovanému uzlu budou nastavena na práva Zobrazení
pro konsolidovaný uzel a na práva Odeslání pro všechny odvozené uzly.
v Práva Odeslání přiřazená ke konsolidovanému uzlu budou nastavena na práva Odeslání
pro konsolidovaný uzel a na práva Odeslání pro všechny odvozené uzly.
Volba Povolit úpravy kontrolora a volby Hloubka kontroly a Hloubka zobrazení v okně
Přidat práva potlačí kaskádové přiřazení práv Kontrola a Odeslání v konsolidovaném uzlu
následujícím způsobem:
v Pokud políčko Povolit úpravy kontrolora není zaškrtnuto, aplikace přiřadí přístupová
práva Zobrazení pouze tam, kde by byla použita práva Odeslání nebo Úpravy.
v Při nastavení čísla (n) pro volby Hloubka kontroly a Hloubka zobrazení aplikace zobrazí
pouze uzly o n úrovní od počátečního uzlu. Tyto volby lze použít k zabránění zobrazení
uzlů pro manažery na vysoké úrovni, kteří se potřebují zaměřit na vyšší úrovně
konsolidace.

Přiřazování práv pro uživatele, který není schvalovatelem
Chcete-li uživateli, který není schvalovatelem, nebo jinému přispěvateli poskytnout možnosti
provádění úprav více uzlů, je nutné ke konsolidovanému uzlu přiřadit alespoň práva
Zobrazení. Toto minimální přiřazení práv nastaví konsolidovaný uzel jako výchozí bod, ze
kterého mohou uživatelé zobrazit, upravit a odeslat všechny odvozené uzly, k nimž mají
práva. Uživatelé musí převzít vlastnictví konsolidovaného uzlu, aby mohli pomocí úpravy
více uzlů získat přístup ke všem souvisejícím koncovým uzlům. Jako návrhář aplikací musíte
vzít v potaz následující otázky:
1. Vyžaduje uživatel, který není schvalovatelem, možnost aktualizovat více uzlů najednou
pomocí úpravy více uzlů?
Pokud ano, zvažte odpově na otázku 2.
Pokud ne, můžete jednotlivým koncovým uzlům uživatele, který není schvalovatelem,
přiřadit bu práva Úpravy, nebo práva Odeslání.
2. Vyžaduje uživatel, který není schvalovatelem, práva Odeslání ke všem uzlům, které
podléhají nadřízenému konsolidovanému uzlu?
Pokud ano, zvažte odpově na otázku 3.
Pokud ne, přiřa te příslušným podřízeným uzlům práva Odeslání.
Poznámka: Při přiřazení práv Odeslání koncovému uzlu povoluje základní řídicí
krychle zabezpečení produktu TM1 přístup pro zápis do konsolidovaného nadřízeného
prvku koncového uzlu. To zajišuje, že hodnoty mohou být rozloženy z konsolidovaného
nadřízeného prvku na koncové uzly, ke kterým má uživatel práva Odeslání.
3. Nese uživatel, který není schvalovatelem, odpovědnost za odeslání konsolidovaného
uzlu?
Pokud ano, přiřa te uživateli, který není schvalovatelem, v konsolidovaném uzlu práva
Odeslání.
Pokud ne, zvažte odpově na otázku 4.
4. Nese odpovědnost za odeslání konsolidovaného uzlu jiný uživatel?
Pokud ano, přiřa te uživateli, který není schvalovatelem, v konsolidovaném uzlu práva
Kontrola.
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Správa skupin uživatelů a práv pro aplikaci se schvalovací
hierarchií
Po implementaci aplikace produktu IBM Cognos TM1 můžete přiřadit skupiny uživatelů a
přístupová práva ke schvalovací hierarchii.

Informace o této úloze
Pro typy aplikací Hierarchické schválení a Odpovědnost můžete definovat skupiny
uživatelů a přístupová práva pro každý uzel ve schvalovací hierarchii. Přiřazená práva určují
akce, které mohou provést členové skupin uživatelů.
Skupiny uživatelů musí existovat na serveru IBM Cognos TM1, který je hostitelem dané
aplikace. Pokud aplikaci obnovíte, změny dat nebudou zrušeny.

Postup
1. Poklepejte na objekt Práva v podokně Návrh aplikace.
Tip: Můžete také klepnout na volbu Konfigurovat práva na kartě Návrh aplikace.
2. V podokně Přidat práva klepněte na uzel v hierarchii ze sloupce Vybrat uzel.
3. Vyberte skupinu uživatelů ze sloupce Vybrat skupinu.
4. Vyberte nastavení pro volby Právo, Hloubka kontroly a Hloubka zobrazení ve sloupci
Definovat zabezpečení. Pro každou definovanou sadu pravidel klepněte na tlačítko
Přidat.
5. Zopakujte kroky 3 a 4 pro každou skupinu uživatelů vyžadovanou pro danou aplikaci.
Skupina uživatelů může mít více práv uživatelů.
6. V okně Práva klepněte na tlačítko Použít.

Správa skupin uživatelů pro aplikaci typu Centralizované
Po implementaci aplikace centralizovaného typu můžete přiřadit skupiny uživatelů k aplikaci
centralizovaného typu.

Informace o této úloze
Pro typ aplikací Centralizované můžete definovat skupinu uživatelů a určit, zda skupina
uživatelů může převzít vlastnictví nebo pouze upravovat uzel.

Postup
1. Poklepejte na objekt Práva v podokně Návrh aplikace.
Tip: Můžete také klepnout na volbu Konfigurovat práva na kartě Návrh aplikace.
2. Ve sloupci Vybrat skupinu vyberte skupinu uživatelů.
3. Chcete-li povolit uživatelům převzít vlastnictví, v poli Definovat zabezpečení vyberte
volbu Vlastnit. Chcete-li zabránit uživatelům převzít vlastnictví, vyberte volbu Upravit.
V obou případech mohou uživatelé zapisovat do buněk, ke kterým jim model zabezpečení
udělí oprávnění přístupu bez převzetí vlastnictví. Pokud máte oprávnění k úpravám,
tlačítko Převzít vlastnictví je vždy nedostupné. Máte-li oprávnění vlastnictví, tlačítko
Převzít vlastnictví je aktivní pro uživatele skupiny, které bylo přiřazeno oprávnění
vlastnictví.
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Správa aplikací Cognos TM1 v portálu
Chcete-li pracovat s implementovanou aplikací komponenty IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, je třeba aktivovat aplikaci v portálu.
Administrátoři mohou v portálu aplikací zobrazit všechny aplikace. Aplikace musí být
aktivovány, aby je bylo možné použít. Po aktivaci je aplikace k dispozici pro použití. Aplikaci
a vlastnosti lze také upravit.

Aktivace aplikace v portálu
Aplikace komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler musí být aktivována, aby ji
uživatelé mohli používat v portálu Applications.

Postup
1. Otevřete portál. Aplikace jsou uvedeny ve sloupci Název.
2. Chcete-li aplikaci aktivovat, klepněte ve sloupci Akce na ikonu Aktivace aplikace

.

Export aplikace z portálu
Aplikaci komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete exportovat a použít ji
jako šablonu nové aplikace nebo jako zálohu existující aplikace.
Aplikace by měla být exportována pouze na server, který danou aplikaci neobsahuje nebo
který používá jinou dimenzi pro schvalovací hierarchii exportované aplikace. Dojde k
vytvoření archivu obsahujícího soubory XML, které popisují strukturu a zabezpečení
aplikace.

Postup
1. Otevřete portál Cognos Applications.
ve sloupci Akce.
2. Klepněte na ikonu Export aplikace
3. Klepnutím na volbu Uložit soubor stáhněte soubor do počítače.

Importování exportované aplikace do portálu
Exportovanou aplikaci můžete importovat zpět do portálu Applications produktu IBM Cognos
TM1 a použít ji jako základ nové aplikace.

Postup
1. Otevřete portál Applications produktu Cognos TM1.
2. Klepněte na ikonu Importovat aplikaci
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.
Vyberte server, na který chcete danou aplikaci importovat.
Klepněte na volbu Zvolit soubor.
Přejděte k souboru aplikace (ZIP) a klepněte na tlačítko Otevřít.
Pokud chcete spolu s aplikací importovat nastavení zabezpečení, vyberte volbu
Importovat zabezpečení aplikace.
Pokud chcete spolu s aplikací importovat komentář, vyberte volbu Obnovit komentář k
aplikaci.
Klepněte na volbu Importovat.

Reset aplikace v portálu
Po implementaci aplikace v portálu IBM Cognos TM1 Applications můžete obnovit původní
stav všech uzlů ve schvalovací hierarchii.
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Při obnově aplikace dojde ke zrušení veškerého postupu v procesu plánování. Proces
plánování poté můžete restartovat. Odebere také všechna pískoviště. Při obnovení aplikace
nedojde k obnovení nebo zrušení změn dat.

Postup
1.
2.
3.
4.

Otevřete portál Aplikace.
Zaškrtněte políčko vedle názvu aplikace.
Klepněte na tlačítko Resetovat aplikaci .
Potvr te resetování klepnutím na tlačítko OK.

Nastavování vlastností sledu prací, překladu a textu v rámci
portálu komponenty Applications
V rámci portálu komponenty Applications produktu IBM Cognos TM1 lze nastavovat
vlastnosti.

Postup
1. Otevřete portál Aplikace.
2. Chcete-li otevřít okno Nastavit vlastnosti, klepněte na tlačítko Nastavit vlastnosti
3. Nastavte vlastnosti podle následujícího popisu:

.

Nastavení sledu prací: Obnovovací frekvence stránky sledu prací
Interval obnovování stránky sledu prací (v minutách).
Text aplikace: Jazyk
Jazyk, který aplikace používá.
Z nabídky vyberte některý z dostupných jazyků.
Text aplikace: Název
Název vaší aplikace. Tento název aplikaci identifikuje v rámci portálu
komponenty Applications a v jiných umístěních.
Délka názvů aplikací je omezena na 200 znaků.
Text aplikace: Nápověda
Tato vlastnost nastavuje text s pokyny pro uživatele, který se zobrazí v případě
přístupu uživatelů k aplikaci prostřednictvím portálu komponenty Applications.
Zadejte text, který bude obsahovat pokyny k používání vaší aplikace pro
uživatele.
Zobrazení: Název
Tato vlastnost nastavuje název zobrazený na kartě Zobrazení v klientu
komponenty Applications.
Text zobrazení: Nápověda
Tato vlastnost nastavuje text, který se zobrazí, když uživatel při práci v klientu
komponenty Applications klepne na tlačítko Nápověda.
Zadejte pokyny nebo informace, jež budou uživatelům užitečné při zadávání dat
do zobrazení.
4. Klepněte na tlačítko OK.
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Nastavení voleb konfigurace komponenty Cognos TM1
Applications
Můžete konfigurovat volby, které určují, který server je hostitelem vašich aplikací a které
klienty lze pro aplikace spouštět.

Postup
1. Klepněte na ikonu Administrace aplikace
v rámci portálu IBM Cognos TM1
Applications.
2. Chcete-li přidat nový server, který je hostitelem dalších aplikací, klepněte v části Názvy
serveru na volbu Přidat.
a. Určete název administrativního hostitele pro nový server.
b. Ze seznamu serverů k dispozici vyberte název serveru. Je-li seznam Název serveru
prázdný, klepněte na tlačítko Aktualizovat.
c. Klepněte na tlačítko OK.
Můžete také vybrat volbu Zakázán, čímž tento server zakážete.
3. Chcete-li server upravit nebo odebrat, vyberte jej a klepněte na volbu Upravit nebo
Odebrat.
4. Chcete-li přidat novou klientskou aplikaci, klepněte v části Klienti na volbu Přidat.
a. Zadejte pro klienta jedinečnou položku ID.
b. Vyberte položku Typ pro klienta. Klient se může otvírat v aktuálním okně (volba
Aktuální okno), v novém okně (volba Nové okno), nebo může být zajištěn (volba
Zajištěno) a otevírat se v nové aplikaci.
c. Zadejte adresu URL (URL) pro nového klienta.
d. Vyberte položku Jazyk podle toho, který jazyk chcete používat jako výchozí.
Nastavení jazyka definuje řetězce národního prostředí, které budou pro klienta
použity. Název klienta je zobrazen v kontextové nabídce stránky sledu prací a je
přeložena na základě nastavení jazykového prostředí obsahu od uživatele.
e. Zadejte pro klienta položku Název.
5. Chcete-li existujícího klienta upravit nebo odebrat, vyberte jej ze seznamu Klienti a
klepněte na volbu Upravit nebo Upravit.

Nastavení voleb konfigurace komponenty Cognos TM1
Applications Maintenance
Můžete nakonfigurovat volby údržby pro server, jako jsou vlastní nastavení chyb a opravy
aplikací, které se zasekly v běhovém stavu úlohy.
Můžete definovat řadu kódů chyb a připojit k nim textové řetězce pro konkrétní národní
prostředí uživatelů. Můžete také definovat podmínku chybového stavu, která bezodkladně
ukončí provádění sledu prací.
Pokud nastane neočekávaná událost při spuštění úlohy údržby aplikace, aplikace se může
zaseknout v běhovém stavu úlohy. K tomu může dojít, pokud byl neočekávaně ukončen
některý z procesů produktu TM1 Server nebo TM1 Applications Service. Tento stav můžete
opravit výběrem volby Vymazat příznak Spuštěné úlohy pro vybraný server.

Postup
1. Klepněte na ikonu Administrace aplikace
Applications.
2. Klepněte na volbu Údržba.
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v rámci portálu IBM Cognos TM1

3. Vyberte server.
4. Chcete-li definovat kód chyby, klepněte na volbu Upravit vlastní nastavení chyb pro
vybraný server a vyberte a upravte kód chyby.
V případě kódu chyby s názvem CheckPrices představuje CheckPrices kód použitý pro
parametr pErrorCode ve vlastním procesu. Řetězce zobrazené pro angličtinu a
francouzštinu lze identifikovat podle národního prostředí systému. Chcete-li zobrazit
správné řetězce, pro server Cognos TM1 musí být správně konfigurována podpora
popisků, a by relevantní kultury (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR atd.) byly spojeny s
relevantními popisky na serveru Cognos TM1.
5. Chcete-li opravit problém běžících úloh, klepněte na volbu Vymazat příkaz Spuštěné
úlohy pro vybraný server
Tato volba aktualizuje atribut IsRunningMaintenance v dimenzi }tp_applications.
Nastaví hodnotu na N. Také aktualizuje globální atribut
ApplicationMaintenanceRunning serveru TM1 dimenze}tp_config a nastaví hodnotu na
N.

Správa úloh v produktu TM1 Applications
Můžete sledovat implementaci, počáteční ukládání oprávnění a import aplikace, který by na
portálu TM1 Applications mohl velmi dlouho, a zpracovávat tyto úlohy v pozadí.
Tato funkce také brání administrátorům ve spuštění libovolné z těchto akcí, pokud jsou již
spuštěny pro libovolné aplikace vytvořené ze stejného serveru TM1. Kdokoliv, kdo se pokusí
o připojení k aplikaci, když jsou tyto procesy dokončovány, bude zablokován a aplikace
zobrazí ikonu zaneprázdněného stavu. Během tohoto druhu procesů také nejsou k dispozici
ostatní ikony aktivity. Dobu čekání a maximální počet podprocesů můžete konfigurovat
pomocí parametrů deployment MaxThreads a deployment MaxWaitTime v souboru
pmpsvc_config.xml.

Postup
1. V portálu TM1 Applications klepněte na ikonu Spravovat úlohy
. Okno Spravovat
úlohy obsahuje všechny úlohy, jejichž zpracování aktuálně probíhá.
2. Klepnutím na ikonu Aktualizovat
úloh.

zajistíte zobrazení všech aktuálně běžících

. Klepnutím
3. Chcete-li zmenšit počet zobrazených úloh, klepněte na ikonu Filtrovat
na ikonu Definovat filtr určete kritéria po snížení počtu zobrazených položek.
Pomocí stahovacího seznamu určete druh úloh, které chcete zobrazit.
4. Pomocí znaménka plus

přidejte další sadu kritérií.

5. Pokud je úloha aktuálně spuštěna, můžete ji vybrat a pomocí ikony odstranění
odstranit.

ji

Konfigurace procesu nástroje Turbo Integrator ke spuštění akce sledu
prací
Můžete nakonfigurovat provedení procesu Turbo Integrator pomocí akce sledu prací Cognos
TM1 Application Server.
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Postup
1. Vytvořte vlastní proces Turbo Integrator, který chcete provést. Více informací naleznete v
části “Aspekty vytváření procesu Turbo Integrator, který lze spustit z akce sledu prací”.
2. Určete chybové zprávy, jež mají být vráceny uživateli. V rámci portálu TM1 Applications
a poté klepněte na volbu Údržba. V portálu Cognos
klepněte na ikonu Spravovat
TM1 Application můžete definovat řadu kódů chyb a připojit k nim textové řetězce pro
konkrétní národní prostředí uživatelů. Můžete také definovat podmínku chybového stavu,
která bezodkladně ukončí provádění sledu prací.
V případě kódu chyby volaného z funkce CheckPrices představuje CheckPrices kód
použitý pro parametr pErrorCode ve vlastním procesu. Řetězce zobrazené pro angličtinu
a francouzštinu lze identifikovat podle národního prostředí systému. Chcete-li zobrazit
správné řetězce, pro server Cognos TM1 musí být správně konfigurována podpora
popisků, a by relevantní kultury (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR atd.) byly spojeny s
relevantními popisky na serveru Cognos TM1.
3. Chcete-li nastavit vlastní akci, otevřete aplikaci na kartě Návrh aplikace komponenty
Cognos TM1 Performance Modeler.
4. Vyberte aplikaci a přejděte na kartu Vlastnosti v podokně.
5. Klepnutím na symbol výpustky (...) u popisku Vlastní procesy zobrazte okno. Můžete
nastavit názvy pro předběžné a následné zpracování a určit, zda je proces povolen.
Prohlédněte si následující příklad:
Povoleno

Předběžné
zpracování

Povoleno

Odeslat

Ano

Jiné ověřování
výnosu

Ne

Zamítnout

Ne

Jiné ověřování
výnosu

Ne

Anotovat

Ne

Jiné ověřování
výnosu

Ne

Následné
zpracování

V tomto příkladu je proces ověření jiných výnosů konfigurován pro spuštění jako akce
před sledem prací pro události Odeslat, Zamítnout či Anotovat. To je však povoleno
pouze pro akci sledu prací odeslání.
Stejnou akci je možné konfigurovat pro předběžné i následné akce sledu prací. V každém
případě je však možné konfigurovat spuštění pouze pro jeden proces. Například pro
operaci odeslání nelze uvést tři procesy, které mají být spuštěny jako následné akce.
Povolen je pouze jeden proces.
Aby se tato nastavení projevila, aplikaci je nutné nasadit.
Před implementací do produkčního systému otestujte spuštění vlastního procesu ve
vývojovém prostředí. Pokud se při spuštění vlastního procesu vyskytnou problémy,
označte daný vlastní proces pomocí příznaku Povoleno a určete, zda mají akce sledu
prací normálně pokračovat, když vlastní proces není spuštěn.
6. Klepněte na tlačítko OK.

Aspekty vytváření procesu Turbo Integrator, který lze spustit z
akce sledu prací
Při vytváření procesu Turbo Integrator, který lze spustit z akce sledu prací, je třeba vzít v
potaz řadu aspektů.
Proces Turbo Integrator lze vytvořit v produktu IBM Cognos Performance Modeler. Klepněte
pravým tlačítkem myši do podokna Návrh modelu a vyberte volbu Nový > Proces.
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Produkt Cognos TM1 Application Server potřebuje kontext akce sledu prací, použití uzlu
schvalovací hierarchie a aplikaci, ze které byla provedena akce sledu prací. Proces nástroje
Turbo Integrator musí mít na kartě Rozšířené v editoru procesů následující parametry v tomto
pořadí:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Představuje jedinečný identifikátor GUID pro aplikaci. Identifikátor GUID určuje
aplikaci, která vyvolala akci. Vzhledem k tomu, že můžete nasadit více než jednu
aplikaci ze stejné krychle, je zapotřebí přesně identifikovat aplikaci, která spustila
danou akci.
pNodeId
Představuje uzel, kde byla daná akce sledu prací provedena. pNodeId představuje
vždy jednu hodnotu. V případě úprav na několika uzlech pNodeId představuje
konsolidovaný uzel, ze kterého byla akce provedena.
pWorkflowAction
Vrátí jednu z následujících hodnot:
Tabulka 7. Hodnota pWorkflowAction.
Hodnota akce pWorkflow

Popis

OWN

Převezme vlastnictví uzlu.

SAVE

Potvrdí data pro uzel.

SUBMIT

Odešle uzel.

REJECT

Zamítne uzel.

ANNOTATE

Vytvoří anotaci uzlu.

RELEASE

Vzdá se vlastnictví uzlu.

OFFLINE

Přepne uzel schvalovací hierarchie do režimu
offline, je-li klient Cognos Insight používán v
rozděleném režimu.

ONLINE

Přepne uzel schvalovací hierarchie zpět do režimu
online, je-li klient Cognos Insight používán v
rozděleném režimu.

Některé akce sledu prací nejsou k dispozici pro vybrané typy aplikace. Akce Odeslat
a Zamítnout se nemohou vyskytnout v aplikaci odpovědnosti.
Proces Turbo Integrator před sledem prací nelze nastavit pro akci Potvrdit.
Chcete-li uživateli aplikace vrátit konkrétní zprávu ve správném národním prostředí,
proces musí zavolat konkrétní proces nástroje Turbo Integrator vygenerovaný
systémem, který vygeneruje volání ProcessError;:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

V tomto příkazu ExecuteProcess() aktualizujte pouze pole pErrorCode a
pErrorDetails. Ostatní pole neupravujte.
Kapitola 7. Návrh a implementace aplikací a správa práv
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pProcess
Název aktuálního procesu.
pErrorCode
Kód, který představuje chybovou podmínku sloužící k varování uživatele (v tomto
příkladu OtherRevWarning). Řetězec s popisem daného kódu chyby umožňující
překlad, který lze konfigurovat v portálu Cognos TM1 Applications. Více informací
naleznete v části “Konfigurace procesu nástroje Turbo Integrator ke spuštění akce
sledu prací” na stránce 103“Konfigurace procesu nástroje Turbo Integrator ke
spuštění akce sledu prací” na stránce 103.
pErrorDetails
Může se jednat o libovolný řetězec, který vrátí doplňkové informace, jež chcete
poskytnout uživateli v případě provedení akce sledu prací. V tomto případě byla
použita proměnná vErrorDetails, ale je možné použít i specifický textový řetězec.
Tuto hodnotu nelze přeložit. Vlastní proces musí zobrazit příkaz ProcessError;, aby
produkt Cognos TM1 Application Server mohl zobrazit chybu nebo varování
uživateli. Akce, které způsobí, že vlastní proces vrátí varování nebo chybu, jsou
protokolovány také v krychli }tp_process_errors. Tuto krychli udržuje produkt
Cognos TM1 Application Server a není upravována.

Automatizace úloh za použití obslužného programu Cognos TM1
Application Maintenance
Nástroj Cognos TM1 Application Maintenance je obslužný program příkazového řádku
umožňující administrátorům provádět akce, které byly dříve možné pouze prostřednictvím
portálu Cognos TM1.
Pomocí tohoto obslužného programu lze implementovat verzi automatizace pro použití v
jiných počítačích, než je aplikační server Cognos TM1. Tento obslužný program lze spustit
také z procesu nástroje Turbo Integrator v rámci časové kapsle se širším rozsahem.
Obslužný program se instaluje jako součást aplikace Cognos TM1 v dávce
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat.
Chcete-li zobrazit seznam akcí, které lze automatizovat spolu s požadovanými parametry,
použijte argument -h. Pro formátovanou verzi použijte propojení procesů pro výstup do
dočasného textového souboru, například app_maintenance.bat -h > automate.txt.
Všechny parametry a syntaxe, které jsou potřeba k jednotlivým akcím, najdete v souboru
nápovědy.
Obslužný program může automatizovat následující akce:
v Aktivace/deaktivace aplikací.
v Nasazení aplikací.
v Import/export/aktualizace práv.
v Přihlášení s použitím přihlašovacích údajů CAM.
v
v
v
v
v
v

Přihlášení s použitím šifrovaného hesla.
Přihlášení s použitím šifrovaného hesla vytvořeného pomocí programu TM1crypt.exe.
Záznam protokolu do souboru.
Nastavení úrovní protokolování na hodnotu ERROR, DEBUG, INFO nebo OFF.
Spuštění posloupnosti příkazů z příkazového souboru.
Vytvoření balíku nástroje app_maintenance tak, aby jej bylo možné instalovat a spustit
v jiném počítači.
v Aktivace/deaktivace serveru.
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v Reset aplikace (nezahrnutý v seznamu příznaků -h). Budou odebrána všechna existující
pískoviště pro krychle v aplikaci. Použijete-li funkci resetu z portálu TM1 Applications,
zobrazí se výzva k potvrzení, že skutečně chcete odebrat tato pískoviště.
Nástroj vyžaduje použití prostředí Java™ Runtime Environment. Tento nástroj standardně
používá prostředí JRE v obvyklém umístění instalace TM1. Používá proměnné prostředí
JAVA_HOME nebo JRE_HOME.
Chcete-li tento nástroj nasadit do jiného počítače, musí být v tomto počítači k dispozici
prostředí JRE. Proměnnou prostředí Javahome je nutné nastavit tak, aby je nástroj mohl najít.
Můžete také nasadit určitou verzi nástroje a všechny spustitelné programy, které potřebuje, do
jednoho umístění. Poté je můžete snadno importovat do jiného počítače.
V počítači, v němž má být spuštěn obslužný program, můžete například vytvořit složku s
názvem D:\AppAutomation\utility. V původním počítači vytvořte balík nástroje a potřebné
objekty pomocí následujícího příkazu: app_maintenance.bat - package
"D:\AppAutomation\utility". Tato akce vytvoří komprimovaný soubor s názvem
application_maintenance.zip, který lze přesunout do jiného počítače, v němž má být
spuštěna automatizace. Komprimovaný soubor zahrnuje nástroj a potřebné objekty. Rozbalte
komprimovaný soubor v sekundárním počítači. Ověřte, zda je v tomto sekundárním počítači k
dispozici proměnná prostředí Java a zda se nachází v proměnné prostředí javahome nebo
jrehome.
Následující ukázka syntaxe slouží k deaktivaci aplikace s názvem StorePlan (přerušení
syntaxe jsou použita pouze kvůli formátování. Ve skutečných příkazech řádky takovýmto
způsobem nepřerušujte):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

Adresa URL služby je adresa URL, která umožňuje procházení portálu TM1 Applications.
Prohlížeč může kódovat znaky "{}" v adrese URL. Zkontrolujte, že identifikátor GUID
používá konvence vyžadované prohlížečem.
Tento příkaz používá ověřování TM1. V provozním prostředí není dostatečně bezpečné
používat jméno a heslo uživatele zadané prostým textem. Zašifrujte potřebné přihlašující
údaje administrátora pomocí obslužného nástroje TM1Crypt a poté tomuto obslužnému
programu předejte soubor se zašifrovaným heslem.
Identifikátor GUID lze identifikovat pomocí parametru aid v odkazu prohlížeče po otevření
aplikace v portálu TM1 Applications:
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1&aid=7cc2f875281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Použití nástroje automatizace jako součásti procesu Turbo
Integrator
Tento obslužný program můžete použít jako součást procesu Turbo Integrator.
Předpokládejme například, že máte model s následující schvalovací hierarchií:

Kapitola 7. Návrh a implementace aplikací a správa práv
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Obrázek 6. Model sledu prací aplikace Store Plan

Pro tento příklad chcete přidat nový podřízený prvek nejnižší úrovně s názvem "Západní
Evropa", který spadá pod nejbližší vyšší úroveň Evropa. Můžete vytvořit sadu procesů
nástroje Turbo Integrator, které budou zkombinovány do časové kapsle. Ujistěte se, že je
proces časové kapsle nastaven na režim vícenásobného potvrzování, aby byl proces nástroje
Turbo Integrator potvrzen a byly vydány příslušné zámky před spuštěním dalšího procesu
nástroje Turbo Integrator. Poté pomocí nástroje automatizace aktualizujte aplikaci v
dávkovém procesu spouštěném přes noc.
Procesy nástroje Turbo Integrator provedou následující akce:
Deaktivovat
Zajistí, že aplikace bude během aktualizace nepřístupná uživatelům.
Aktualizovat zemi a region
Aktualizuje dimenzi schvalovací hierarchie pro tuto aplikaci. Tento příkaz přidá uzel
Západní Evropa jako podřízený uzel uzlu Evropa.
Aktualizovat dílčí sadu schvalovací hierarchie
Aktualizuje dílčí sadu schvalovací hierarchie s použitím nových informací.
Nasadit aplikaci Store Plan
Znovu implementuje aplikaci. V provozním prostředí by byla nejprve přidána data.
Aktualizovat práva pro aplikaci Store Plan
Aktualizuje práva pro uživatele s oprávněními k revizi pro uzel Evropa. Tito
uživatelé by zdědili oprávnění pro nový uzel.
Aktivovat aplikaci Store Plan
Znovu aplikaci zpřístupní uživatelům po provedení změn.
Následuje ukázka procesu deaktivace:
ExecuteCommand(’D:\AppAutomation\StorePlanDeactivate.bat’, 1);

Hodnota "1" v příkazu znamená, že příkaz bude dokončen před spuštěním následujícího
příkazu.
Jakmile bude časová kapsle dokončena, lze ji spustit okamžitě nebo ji lze naplánovat ke
spuštění v rámci procesu spouštěného přes noc.

Zobrazení datového toku v komponentě Cognos TM1 Performance
Modeler
Funkce Zobrazit datový tok komponenty Cognos TM1 Performance Modeler umožňuje
zobrazit grafickou vizualizaci aplikace.
Zobrazí se také grafické znázornění datového toku pro krychle, které zobrazuje, které krychle
jsou připojeny.
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Chcete-li zobrazit vizualizaci aplikace, postupujte takto:
1. Prove te jednu z následujících voleb:
v Klepněte pravým tlačítkem myši na název aplikace.
v Klepněte pravým tlačítkem myši na krychli.
v Klepněte pravým tlačítkem myši na složku obsahující krychle.
v Klepněte pravým tlačítkem myši na kořen serveru a zahrňte vše na serveru.
2. Klepněte na volbu Zobrazit datový tok.
Zobrazí se diagram krychlí a pravidel aplikace.

Obrázek 7. Příklad krychlí a pravidel

3. V diagramu toku můžete provést tyto akce:
v Vybrat nebo zrušit výběr odkazů pravidel, odkazů procesů, pravidel nebo výpočtů a
nastavit jejich zobrazení v aktuální aplikaci.
v Přiblížit nebo oddálit zobrazení klávesami + a -.
v Uspořádat diagram do maximálně logické podoby pomocí volby Obnovit rozvržení.
v Přetáhnout prvky do nového umístění. V případě, že je v podokně otevřen alespoň
jeden diagram a jsou vybrány typy objektů, které lze přidávat, můžete použít volbu
Přidat diagram datového toku.
v Poklepáním na prvky zobrazit jejich hodnoty v podokně Vlastnosti.
v Poklepáním na ikonu Pravidlo nebo Odkaz v modelu zobrazit okno pro úpravy pravidla
nebo odkazu.
v Poklepáním na název objektu otevřít dimenzi pro úpravy. Následně zavřete novou kartu
a vrate se do diagramu toku.
v Přetažením objektu z podokna Objekty produktu TM1 do diagramu přidat objekt do
modelu a zobrazit vztahy mezi novým a stávajícími objekty.
Kapitola 7. Návrh a implementace aplikací a správa práv
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v Uložit datový tok jako soubor .png klepnutím pravým tlačítkem myši výběrem volby
Exportovat do souboru.
v Seskupit položky stisknutím klávesy CTRL, klepnutím pravým tlačítkem myši a
výběrem volby Seskupit. Chcete-li zrušit seskupení, klepněte pravým tlačítkem myši
na skupinu a vyberte volbu Zrušit seskupení. Ze seskupených dat také můžete vytvořit
nový diagram.
v Chcete-li odebrat položku z diagramu, klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte
volbu Odebrat
v Chcete-li odebrat položku ze skupiny, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu,
vyberte volbu Odebrat ze skupiny a poté vyberte položku, která má být odebrána.
Funkci Zobrazit datový tok nelze použít ke změně struktury modelu. Funkce slouží pouze k
vizualizaci existující struktury.

Analýza závislostí objektů
Pomocí analýzy závislostí objektu zjistíte, které další objekty by byly ovlivněny, kdyby došlo
k jeho odstranění.

Informace o této úloze
Objekty mají vztahy s jinými objekty. Například krychle může být spojena s jinou krychlí.
Nebo dimenze může být součástí struktury krychle. Pokud odstranění objektu ovlivní
vlastnosti jiného objektu, druhý objekt je označován jako závislý objekt.
Pokud jedna krychle odkazuje na druhou, jsou obě krychle závislým objektem na odkazu.
Odstranění první krychle by totiž vedlo k tomu, že druhá krychle by neměla všechna svá data.
Obě krychle jsou závislým objektem vzájemného odkazu, protože kdyby byla jedna z nich
odstraněna, odkaz by byl přerušen. V případě, že dimenze je součástí krychle, je tato krychle
závislým objektem, protože odstranění dimenze by ovlivnilo strukturu dané krychle.
Můžete zobrazit všechny závislé objekty vybraných objektů. To usnadňuje rozhodování, které
objekty nemají být odstraněny. Pokud se pokusíte odstranit objekt se závislými objekty,
zobrazí se nejprve výzva k odebrání závislostí.

Postup
1. V podokně Návrh aplikace klepněte pravým tlačítkem rozbalte složku.
2. Vyberte jeden nebo více objektů.
Poznámka: Více objektů můžete vybrat pomocí klepnutí s klávesou Ctrl.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na daný výběr a poté klepněte na volbu Zobrazit
jsou uvedeny všechny závislé objekty pro každý
závislosti. Na kartě Závislosti
vybraný objekt.
4. Chcete-li otevřít závislý objekt v prohlížeči, klepněte na jeho odkaz.
5. Chcete-li seřadit více závislostí, prove te následující akce:
a. Klepnutím na záhlaví sloupce Objekt seřadíte vybrané objekty.
b. Klepnutím na záhlaví sloupce Je vyžadován pro seřadíte závislé objekty.
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Kapitola 8. Přenos objektů modelu a aplikace
Prvky modelu lze přenášet například za účelem aktualizace stávající krychle nebo aplikace.
Dále můžete přenášet dimenze z komponenty IBM Cognos Business Viewpoint do prostředí
IBM Cognos TM1 a naopak.
Editor specifikací přenosu slouží ke kopírování objektů modelu z jednoho prostředí IBM
Cognos TM1 do jiného a ke správě změn provedených v aplikacích a prvcích modelu. Můžete
například potřebovat přenést objekty modelu z implementačního prostředí, které používáte k
testování výkonu, do výrobního prostředí. Případně můžete chtít vytvořit jiné verze modelu k
distribuci obchodním uživatelům nebo analytikům.

Vytvoření specifikace přenosu
Vztahy mezi objekty a určení, které objekty je třeba přesunout ze zdrojového prostředí,
mohou být obtížně pochopitelné pro uživatele, kteří nepatří mezi modeláře. Pokud zahájíte
operaci přenosu, vybrané objekty můžete uložit do specifikace přenosu. Tuto specifikaci pak
můžete použít později k zopakování operace přenosu. Uživatelé, kteří nejsou modeláři, pak
nemusí znovu vybírat stejné objekty modelu, ale jednoduše použít uloženou specifikaci.

Analýza dopadů přenosu
Pokud provedete přesunutí objektu modelu ze zdrojového do cílového prostředí v situaci, kdy
bylo cílové prostředí již naplněno objekty modelu, rozdíl ve struktuře modelu je uveden ve
sloupci Akce v náhledu editoru specifikací přenosu. Tento náhled zobrazuje souhrnné
informace, jak objekty modelu zapadají do cílového prostředí IBM Cognos TM1. Můžete tak
například rychle zjistit, které objekty byly přidány do dimenze nebo krychle a které objekty
byly změněny nebo odebrány z původního výběru.

Přenos dat krychle
Při přenosu z prostředí IBM Cognos TM1 se můžete rozhodnout přesunout pouze objekty
modelu nebo přesunout objekty i související data krychle. Pokud provádíte přesun včetně dat,
nepoužívejte při přesunech velkého množství dat, jako jsou obchodní transakce, mezi
prostředími proces přenosu. Zdrojová data importujte do cílového systému raději pomocí
procesu TI nebo průvodce importem. Přenos dat se nejlépe hodí k přesunu metadat (například
kurzů měn), od kterých jsou odvozována další data v krychli.

Automatizace procesu přenosu
Jakmile je výběr objektů pro přenos uložen ve specifikaci přenosu, můžete vytvořit dávkový
soubor, který spustí tuto specifikaci v naplánovanou dobu zcela automaticky.

Přenos objektů modelu mezi prostředími IBM Cognos TM1
Příkaz Odchozí přenos slouží ke kopírování prvků modelu výběrem objektů ze zdrojového
prostředí IBM Cognos TM1 a jejich přenosu do cílového prostředí IBM Cognos TM1. Můžete
určit typ a počet objektů modelu, které byly přeneseny do cílového prostředí.
Specifikace přenosu zahrnuje vybrané objekty a další objekty, které jsou jimi vyžadovány.
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Pokud upravujete a testujete aplikaci ve vývojovém prostředí, můžete přenést provedené
změny do cílového adresáře. Jakmile jsou změny dokončeny, obsah v cílovém adresáři je
připraven na přenos do výrobního prostředí.
Výběrový přenos má tyto výhody:
v Nedochází k přerušení provozu serveru.
v Můžete vybrat pouze objekty, o nichž víte, že byly změněny. Pochopení obchodní logiky
aplikace snižuje riziko chyb, které mohou vzniknout při přenosu.

Přenos objektů modelu z prostředí IBM Cognos TM1
Použití příkazu Odchozí přenos ke kopírování vybraných objektů z vývojového prostředí IBM
Cognos TM1 do cílového výrobního prostředí
Změny provedené v aplikaci nebo prvcích modelu ve zdrojovém prostředí můžete přenést do
cílového adresáře předtím, než tyto změny přenesete do cílového prostředí.
Můžete přenést následující objekty modelu:
v krychle
v zobrazení
v dimenze
v
v
v
v
v

dílčí sady
odkazy
procesy
časové kapsle
záznamy s vyhodnocením

Výpočty krychle, které sice můžete přenášet, nepředstavují primární objekty modelu, které
byste mohli vybrat ze zdroje TM1. Výpočty se považují za metadata, která jsou přenášena
spolu s krychlí nebo zobrazením.
Chcete-li zahrnout objekty, které jsou závislé na dalších objektech, vyberte volbu Zahrnout
závislé objekty při přidávání . Součástí struktury krychle je například dimenze. Pokud
přidáte dimenzi, ovlivníte strukturu krychle. Pokud nejste obeznámeni s objekty, tímto
příkazem zajistíte, že do cílového prostředí budou zkopírovány všechny vyžadované objekty.
Přidáním závislostí zvýšíte pravděpodobnost úspěšné aktualizace.

Postup
1. V podokně Návrh modelu vyberte všechny objekty, které chcete přenést.
Tip: Více položek vyberete klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl nebo Shift.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a vyberte položku Odchozí přenos.
3. Po zobrazení výzvy v okně Cíl přenosu klepněte na položku Soubory a klepněte na
tlačítko OK.
4. V okně Vybrat složku přejděte do adresáře, kam chcete uložit specifikaci přenosu, a pak
klepněte na tlačítko OK.
Výchozí adresář je cílová_jednotka:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
V editoru specifikací přenosu se zobrazí náhled přenosu. Operace odchozího přenosu
provede analýzu závislostí pro vybrané objekty, které jsou vyžadovány, a zobrazí je v
podokně cíle. V podokně Zdroj se zobrazí objekty modelu, které můžete přidat do
počátečního výběru objektů.
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Strom v podokně cíl obsahuje kombinaci nového, aktualizovaného a stávajícího obsahu.
Pokud cílové prostředí obsahuje stávající obsah, ve sloupci Akce jsou uvedeny podrobné
informace o tom, jak změny ovlivňují cílové prostředí. Standardně se zobrazuje
přehledové zobrazení změn. Chcete-li zobrazit všechny objekty modelu, klepněte na
položku Rozbalit vše .
5. Chcete-li zahrnout závislé objekty, vyberte volbu Zahrnout závislé objekty při
přidávání .
6. Chcete-li přidat další prvky ze zdrojového systému, klepněte ve stromu podokna Zdroj na
objekt a pak klepněte na volbu Přidat . Objekt a jeho závislosti jsou přidány do stromu
Cíl.
7. Chcete-li přenést data buněk pro zobrazení či krychle, klepněte na panelu nástrojů na
a vyberte jednu z možností.
ikonu Konfigurovat data
Tip: Chcete-li přenést vybraná data pro zobrazení či krychle, nejprve označte zobrazení
a klepněte na příslušnou volbu.
a krychle a poté klepněte na ikonu Konfigurovat data
8. Chcete-li provést přenos, klepněte na volbu Přenos.

Jak pokračovat dále
Tyto objekty můžete bu přenést do cílového prostředí z cílového adresáře, nebo můžete
vytvořit specifikaci přenosu a proces přenosu automatizovat.
“Přenos objektů modelu do prostředí IBM Cognos TM1”
Jakmile přenesete objekty modelu ze zdrojového prostředí do adresáře zadržení, můžete
objekty přenést z adresáře do cílového prostředí. Objekty jsou přenášeny mezi prostředími
a zajišují aktualizaci stávajících krychlí a aplikací.
“Vytvoření specifikace přenosu” na stránce 119
Uložení výběru objektů modelu do specifikace přenosu, aby do procesu přenosu mohli být
zahrnuti další administrátoři

Přenos objektů modelu do prostředí IBM Cognos TM1
Jakmile přenesete objekty modelu ze zdrojového prostředí do adresáře zadržení, můžete
objekty přenést z adresáře do cílového prostředí. Objekty jsou přenášeny mezi prostředími a
zajišují aktualizaci stávajících krychlí a aplikací.
Když přenesete specifikaci přenosu z archivu přenosu, efekt, který bude mít přenos na cílové
prostředí, je zvýrazněn ve sloupci Akce v podokně Cíl. Pokud například objekt již existuje v
cílovém prostředí, bude objekt aktualizován. Pokud objekt v cílovém prostředí neexistuje,
bude objekt přidán.

Postup
1. Chcete-li se připojit k cílovému serveru, klepněte na ikonu Nabídka Akce
a pak na
položku Připojit.
2. V okně Vyberte požadovaný server TM1 klepněte na cílové prostředí.
3. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na objekt
hostitel_admin:název_serveru na nejvyšší úrovni a pak klepněte na položku Příchozí
přenos.
4. Po zobrazení výzvy v okně Zdroj přenosu klepněte na položku Soubory a klepněte na
tlačítko OK.
5. V okně Vybrat složku přejděte na složku, která obsahuje specifikaci přenosu, a pak
klepněte na tlačítko OK.
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Tip: Výchozí adresář je cílová_jednotka:\Users\uživatelské_jméno\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
V editoru specifikací přenosu se zobrazí náhled přenosu. Operace Příchozí přenos
analyzuje závislosti vybraných vyžadovaných objektů a zobrazí je v podokně Cíl. V
podokně Zdroj se zobrazí objekty modelu, které můžete přidat do počátečního výběru
objektů.
Strom v podokně cíl obsahuje kombinaci nového, aktualizovaného a stávajícího obsahu.
Pokud cílové prostředí obsahuje stávající obsah, ve sloupci Akce jsou uvedeny podrobné
informace o tom, jak změny ovlivňují cílové prostředí. Standardně se zobrazuje
přehledové zobrazení změn. Chcete-li zobrazit všechny objekty modelu, klepněte na
položku Rozbalit vše .
6. Chcete-li změnit objekty modelu, prove te jeden nebo několik následujících úkolů:
v Pokud chcete přidat další prvky ze zdrojového prostředí TM1, vyberte v podokně Zdroj
prvek a pak klepněte na položku Přidat .
v Chcete-li odebrat prvek z výběru, který je připraven na přenos, vyberte v podokně Cíl
prvek a pak klepněte na položku Odebrat .
Důležité: Pokud jste změnili data buněk v cílovém prostředí, provedené změny jsou
přepsány daty buňky, které jsou obsaženy v aktuální operaci přenosu.
7. Jakmile jste spokojeni s provedenými změnami, klepněte na položku Přenést.
Importované objekty a související aktualizace jsou zobrazeny v podokně Návrh modelu.

Přenos aplikací mezi prostředími IBM Cognos TM1
Pomocí přenosu přesuňte aplikaci z jednoho prostředí do druhého.
Při přesunu aplikace dojde k přesunu následujících položek:
v Serverové objekty IBM Cognos TM1
v Definice aplikace IBM Cognos TM1
Přenos aplikace z komponenty IBM Cognos TM1 Performance Modeler se liší od exportu a
importu aplikace na portálu Cognos TM1 Applications. Při exportování aplikace z portálu
dojde pouze k přesunu definice aplikace. Objekty serveru Cognos TM1 nejsou exportovány.
Při přenosu aplikace jsou zobrazení krychle vyžadované aplikací zahrnuty do přenosu.
Chcete-li zahrnout data pro zobrazení, klepněte na panelu nástrojů na ikonu Konfigurovat
a vyberte jednu z voleb Zahrnout data pro výchozí zobrazení, Zahrnout data pro
data
zobrazení, nebo Zahrnout data pro zvýrazněná zobrazení.

Přenos aplikací z prostředí IBM Cognos TM1
Přenos aplikace z prostředí IBM Cognos TM1 do jiného prostředí

Než začnete
Nutnou podmínkou pro přenos aplikace je návrh a nasazení aplikace, které zajistíte
provedením následujících úloh:
v Vytvořte aplikaci

.

.
v Definujte zobrazení aplikace
v Definujte schvalovací hierarchii, pokud je to možné.
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v Vyberte výchozí systémy klienta, které mají být použity s danou aplikací.

v Ověřte

a implementujte

aplikaci.

v Přiřa te aplikaci práva skupiny uživatelů

.

Postup
1. V podokně Návrh aplikace klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a pak vyberte

2.

3.

4.
5.

.
položku Přenést aplikaci
V okně Vybrat složku vyberte cílový adresář, do kterého chcete uložit definici aplikace, a
pak klepněte na tlačítko OK.
V editoru specifikací přenosu se zobrazí náhled definice aplikace, která je připravena pro
přenos. Definici můžete upřesnit.
Chcete-li změnit definici aplikace, prove te jeden nebo několik následujících úkolů:
v Pokud chcete přidat objekt ze zdrojového prostředí TM1, vyberte v podokně Zdroj
objekt a pak klepněte na položku Přidat .
v Chcete-li odebrat objekt z výběru, který je připraven na přenos, vyberte v podokně Cíl
objekt a pak klepněte na položku Odebrat .
v Chcete-li zahrnout data krychle do archivu přenosů, klepněte na panelu nástrojů na
a vyberte jednu z následujících možností: Zahrnout
ikonu Konfigurovat data
data pro výchozí zobrazení, Zahrnout data pro zobrazení, Zahrnout data pro
zvýrazněná zobrazení, nebo Zahrnout data pro krychle.
Chcete-li provést přenos, klepněte na volbu Přenos.
Zkopírujte obsah cílové složky v počítači do cílového prostředí IBM Cognos TM1.

Výsledky
Práva aplikace nejsou převedena, ačkoli pokud probíhá přenos do systému, kde aplikace již
existuje, nebudou odebrána práva existující aplikace. Děje se tak proto, že ve zdrojovém a
cílovém systému nemusí být stejné skupiny uživatelů. Nastavení dimenze řídicí krychle jsou
univerzální, proto jsou převedeny.
Vyžadované zabezpečení objektu není v cílovém prostředí nastaveno přenosem v aplikaci,
ačkoli zabezpečení existujících objektů není přepsáno. Pokud například přenesete aplikaci se
zobrazením krychle A a krychle A v cílovém prostředí dosud neexistuje, musíte po přenosu
uživatelům aplikace udělit práva ke krychli.
Chcete-li uživatelům aplikace udělit práva, klepněte pravým tlačítkem myši na krychli, na
kterou chcete použít zabezpečení na úrovni buněk, a pak vyberte položku Konfigurovat
zabezpečení > Nastavit přístupová oprávnění pro > Krychle.

Přenos aplikací do prostředí IBM Cognos TM1
Přenos aplikací za účelem implementace změn v modelu z jiného prostředí IBM Cognos TM1

Než začnete
Nejprve musíte navrhnout, nasadit a nakonec přenést aplikaci z prostředí IBM Cognos TM1.
Když přenášíte aplikaci ze zdrojového prostředí TM1, provádíte import změn modelu do
vašeho prostředí a není nutné vypínat server. Před zahájením přenosu je však nutné
deaktivovat všechny aplikace v cílovém prostředí.
Kapitola 8. Přenos objektů modelu a aplikace
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Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na objekt nejvyšší úrovně
.
hostitel_admin:název_serveru a pak klepněte na ikonu Příchozí přenos
2. Po zobrazení výzvy v okně Zdroj přenosu klepněte na položku Soubory a klepněte na
tlačítko OK.
3. V okně Vybrat složku vyhledejte složku archivu přenosů a klepněte na tlačítko OK.
V editoru přenosu se zobrazí náhled definice aplikace, která je připravena pro přenos.
Definici můžete upřesnit.
4. Chcete-li změnit definici aplikace, prove te jeden nebo několik následujících úkolů:
v Pokud chcete přidat objekt ze zdrojového prostředí TM1, vyberte v podokně Zdroj
objekt a pak klepněte na položku Přidat .
v Chcete-li odebrat objekt z výběru, který je připraven na přenos, vyberte v podokně Cíl
objekt a pak klepněte na položku Odebrat .
v Chcete-li přenést data krychle, klepněte na panelu nástrojů na volbu Konfigurovat
a vyberte volbu Zahrnout data pro krychle.
data
Důležité: Jestliže jste v cílovém systému změnili data buňky, provedené změny jsou
přepsány daty buňky zahrnuté v aktuálním přenosu.
5. Jakmile jste spokojeni s provedenými změnami, klepněte na položku Přenos.
Importované objekty a související aktualizace jsou zobrazeny v podokně Návrh modelu.

Jak pokračovat dále
Po dokončení přenosu aktivujte aplikaci, aby ji mohli začít používat uživatelé.

Přenos hierarchií do komponenty IBM Cognos Business Viewpoint a
naopak
Pro pravidelně aktualizované dimenze v komponentě IBM Cognos Business Viewpoint
můžete chtít spravovat některé změny v externím systému, jako je například systém IBM
Cognos TM1. Použijte funkce přenosu komponenty IBM Cognos Performance Modeler a
přesuňte objekty dimenze (například hierarchie) do komponenty IBM Cognos Business
Viewpoint nebo naopak.

Konfigurace komponenty Cognos TM1 Application Service pro
produkt Cognos Business Viewpoint
Chcete-li přenést data z komponenty IBM Cognos Business Viewpoint, je nutné upravit
konfigurační soubor pro komponentu IBM Cognos TM1 Application Service. Když určíte
užívání a umístění komponenty Cognos Business Viewpoint, bude komponenta k dispozici
jako zdroj i cíl přenosu.

Než začnete
Podle verze operačního systému Windows můžete upravovat konfigurační soubor pouze v
případě, že jste administrátorem nebo máte oprávnění administrátora.

Postup
1. V textovém editoru otevřete konfigurační soubor fpmsvc_config.xml v adresáři
umístění_instalace_TM1\webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration.
2. Nastavte parametr businessViewpoint enabled na hodnotu true.
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3. Zadejte adresu URL na komponentu IBM Cognos Business Viewpoint v parametru
uri="http://localhost:9410/bv"/, kde localhost představuje název serveru, na kterém je
instalována komponenta IBM Cognos Business Viewpoint.
4. Uložte konfigurační soubor.
5. Restartujte službu TM1 Applications.
6. Spuste komponentu Cognos TM1 Performance Modeler.

Výsledky
Jakmile použijete příkaz Příchozí přenos nebo Odchozí přenos, bude komponenta IBM
Cognos Business Viewpoint k dispozici jako zdrojový nebo cílový systém.

Přenos hierarchií z komponenty IBM Cognos Business
Viewpoint
Když přenášíte hierarchie z komponenty IBM Cognos Business Viewpoint, hierarchie jsou
importovány do stávajících dimenzí v produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Než začnete
Musíte používat produkt IBM Cognos Business Viewpoint verze 10.1.1 nebo vyšší.
Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler musí mít možnost se připojit k serveru IBM
Cognos Business Viewpoint. Adresa URL ke komponentě Cognos Business Viewpoint je
nastavena v konfiguračním souboru fpmsvc_config.xml.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku nejvyšší úrovně a
pak klepněte na položku Příchozí přenos.
2. V okně Přenos zdroje klepněte na položku IBM Cognos Business Viewpoint a pak na
tlačítko OK.
Volba IBM Cognos Business Viewpoint je k dispozici pouze v případě, že jste určili
adresu URL k systému.
3. Po zobrazení výzvy zadejte pověření zabezpečení pro přístup ke komponentě IBM
Cognos Business Viewpoint.
V editoru specifikací přenosu se zobrazí náhled přenosu. Podokno Zdroj zobrazí
hierarchie, které můžete přidat do cílového výběru.
4. Chcete-li změnit výběr hierarchií, prove te jednu nebo několik následujících akcí:
v Pokud chcete přidat další verze hierarchií ze zdrojové komponenty IBM Cognos
Business Viewpoint, vyberte v podokně Zdroj jednu verzi hierarchie včetně všech
podřízených dílčích sad a pak klepněte na tlačítko Přidat.
Můžete vybrat několik hierarchií, ale pouze jednu hierarchii pro každou dimenzi.
v Chcete-li odebrat verzi z výběru objektů, které jsou připraveny pro přenos, vyberte v
podokně Cíl verzi a pak klepněte na položku Odebrat.
5. Zkontrolujte provedený výběr a pak klepnutím na položku Přenos přesuňte hierarchie z
komponenty IBM Cognos Business Viewpoint do cílového prostředí IBM Cognos TM1.

Přenos hierarchií do komponenty IBM Cognos Business
Viewpoint
Dimenze lze do komponenty IBM Cognos Business Viewpoint přenášet jako hierarchie.
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Než začnete
Musíte používat produkt IBM Cognos Business Viewpoint verze 10.1.1 nebo vyšší.
Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler musí mít možnost se připojit k serveru IBM
Cognos Business Viewpoint. Adresa URL ke komponentě Cognos Business Viewpoint je
nastavena v konfiguračním souboru fpmsvc_config.xml.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku nejvyšší úrovně a
pak klepněte na položku Odchozí přenos.
2. V okně Cíl přenosu klepněte na položku IBM Cognos Business Viewpoint a pak na
tlačítko OK.
Volba IBM Cognos Business Viewpoint je k dispozici pouze v případě, že jste určili
adresu URL k systému.
3. Po zobrazení výzvy zadejte pověření zabezpečení pro přístup ke komponentě IBM
Cognos Business Viewpoint.
V editoru specifikací přenosu se zobrazí náhled přenosu. Podokno Zdroj obsahuje
hierarchie, které můžete přidat k počátečnímu výběru.
4. Chcete-li změnit výběr hierarchií, prove te jednu nebo několik následujících akcí:
v Chcete-li přidat další verze hierarchií ze zdrojového prostředí TM1, vyberte v podokně
Zdroj jednu verzi hierarchie včetně všech podřízených dílčích sad a pak klepněte na
položku Přidat.
Můžete vybrat několik hierarchií, ale pouze jednu hierarchii pro každou dimenzi.
v Chcete-li odebrat verzi z výběru objektů, které jsou připraveny pro přenos, vyberte v
podokně Cíl verzi a pak klepněte na položku Odebrat.
5. Zkontrolujte provedený výběr a pak klepnutím na volbu Přenést přeneste hierarchie ze
systému IBM Cognos TM1 do komponenty IBM Cognos Business Viewpoint.

Jak pokračovat dále
Hierarchie můžete importovat do nové dimenze v komponentě IBM Cognos Business
Viewpoint.

Specifikace přenosu
Specifikace přenosu představuje výběr objektů modelu (například prvků modelu nebo definic
aplikace), které lze použít k přenosu obsahu mezi systémy IBM Cognos TM1 nebo
komponentami IBM Cognos Business Viewpoint. Specifikace přenosu se ukládají pro příští
použití a mohou je následně spouštět další administrátoři systému TM1 při aktualizaci krychlí
nebo aplikací v cílovém prostředí.
Specifikace přenosu mohou používat uživatelé, kteří sice nejsou administrátory nebo
modeláři, ale kteří mají oprávnění ke spuštění přenosu, za účelem přesunutí objektů nebo
dimenzí modelu. Uživatelé, kteří spouštějí specifikace, nemusí rozumět obchodní logice nebo
vztahům závislostí mezi objekty. Z tohoto důvodu použití archivovaných specifikací přenosu
usnadňuje proces přenosu.
Při vytváření specifikace přenosu můžete provést tyto úlohy:
v Upravit specifikaci přenosu tak, aby se v ní promítly všechny aktualizace objektů modelu a
definic aplikací.
v Vytvořit dávkový soubor pro automatizaci přenosu, který je založen na specifikaci přenosu.
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Vytvoření specifikace přenosu
Uložení výběru objektů modelu do specifikace přenosu, aby do procesu přenosu mohli být
zahrnuti další administrátoři

Informace o této úloze
Administrátoři mohou spustit specifikaci přenosu, takže při přenosu struktury nemusí
opakovaně vybírat objekty modelu nebo aplikace. Pomocí této specifikace mohou uživatelé
úspěšně přenášet obsah z jednoho systému do jiného, aniž by museli plně chápat obchodní
logiku modelu.

Postup
1. V podokně Návrh modelu vyberte všechny objekty, které chcete přenést, klepněte pravým
tlačítkem myši na vybrané položky a pak klepněte na položku Odchozí přenos.
2. Po zobrazení výzvy v okně Cíl přenosu klepněte na položku Soubory.
3. V okně Vybrat složku vyberte adresář, do kterého chcete uložit specifikaci přenosu a pak
klepněte na tlačítko OK.
Výchozí adresář je \Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
Proces odchozího přenosu analyzuje závislosti vybraných objektů, které jsou vyžadovány
krychlí. Vytvoří náhled a zobrazí výsledky na nové kartě s názvem Přenos bez názvu. V
náhledu přenosu jsou v podokně Zdroj zobrazeny objekty modelu, které můžete přidat ke
dříve vybraným objektům.
Podokno Cíl zobrazuje objekty a jejich závislosti, které jsou připraveny pro přenos.
Cílový strom slučuje nový, aktualizovaný a stávající obsah. Sloupec Akce znázorňuje,
jaký vliv mají změny na cílové prostředí. Standardně se zobrazuje přehledové zobrazení
změn. Chcete-li zobrazit všechny objekty modelu, klepněte na položku Zobrazit vše .
4. Chcete-li uložit specifikaci přenosu, klepněte na tlačítko Uložit.
5. V okně Uložit přenos do složky zadejte název specifikace přenosu.
Specifikace přenosu je zobrazena v podokně Návrh přenosu.

Jak pokračovat dále
Ostatní administrátoři nebo modeláři mohou pomocí tohoto souboru kdykoli spouštět proces
přenosu, aniž by museli znovu vybírat objekty. Administrátoři mohou také proces přenosu
plánovat a spouštět jej v určených intervalech. Stačí vytvořit dávkový soubor, který spouští
specifikaci přenosu.

Úprava specifikace přenosu
Po uložení specifikace pro přenos můžete specifikaci upravit tak, aby odpovídala aktualizacím
v návrhu prvků modelu a aplikacích.

Postup
1. V podokně Návrh přenosu klepněte pravým tlačítkem myši na specifikaci přenosu, kterou
chcete upravit, a pak klepněte na tlačítko Otevřít.
Zobrazí se editor specifikací přenosu s náhledem objektů modelu, které jsou připraveny
na přenos.
2. Prove te jednu nebo několik následujících úprav:
a. Chcete-li přidat všechny závislé objekty, které souvisí s objektem modelu, nejprve
klepněte na volbu Zahrnout závislé objekty při přidávání nad podoknem Zdroj.
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b. Chcete-li přidat další prvky ze zdrojového prostředí, klepněte ve stromu podokna
Zdroj na objekt a pak klepněte na volbu Přidat
Tip: Tlačítko Přidat použijte pouze v případě, že rozumíte struktuře modelu a přesně
víte, které objekty chcete přenést. Pokud jste například upravili definici dílčí sady ve
velké dimenzi, můžete přenést danou změnu bez přenosu celé dimenze.
c. Chcete-li přenést data buněk pro zobrazení, klepněte na panelu nástrojů na ikonu
a vyberte jednu z voleb Zahrnout data pro výchozí
Konfigurovat data
zobrazení, Zahrnout data pro zobrazení, nebo Zahrnout data pro zvýrazněná
zobrazení.
3. Jakmile jste spokojeni s provedenými změnami, klepněte na tlačítko Uložit.

Automatizace přenosu použitím specifikace přenosu
Přenos objektů modelu mezi prostředími IBM Cognos TM1 můžete automatizovat použitím
příkazového řádku. Jako vodítko k automatizaci operace přenosu slouží předdefinovaná
specifikace přenosu.
Chcete-li spustit proces přenosu použitím příkazového řádku, je nutné nejprve vytvořit
specifikaci přenosu.

Informace o této úloze
Pro spuštění dávkového souboru je zapotřebí, aby komponenty Performance Modeler
vyžadovaly 32bitový soubor java.exe, který je uložen v adresáři instalační_adresář\
tm1_64\bin\jre\číslo_verze\bin.
Soubor .jar, který je vyžadován pro spuštění dávkového souboru, je uložen v adresáři
instalační_adresář\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
Když použijete příkaz pro generování dávkového souboru, dojde k vytvoření příkazového
souboru, který můžete spustit z příkazového řádku. Proces automatizace pak můžete
automatizovat použitím plánovacího obslužného programu, který spustí dávkový soubor v
určeném časovém okamžiku.

Postup
1. Chcete-li vytvořit dávkový soubor, postupujte takto:
a. V nabídce Akce klepněte na ikonu

a pak klepněte na položku Návrh přenosu.
b. V podokně Návrh přenosu klepněte pravým tlačítkem myši na specifikaci přenosu a
pak klepněte na volbu Generovat dávkový soubor.
Dojde ke generování příkazového souboru a jeho uložení do adresáře
cílová_jednotka:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer\složka specifikace přenosu\scripts\.
2. Chcete-li přepsat parametry zdroje nebo cíle, použijte parametr -S pro zdrojové prostředí
a -T pro cílové prostředí.
V následujícím řádku jsou například přepsány podrobné informace o zdrojovém serveru
IBM Cognos TM1: java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar
-Suser=user_ID -Spwd=password -Sserver="source_server_name" -file
"transfer_specification.json"
Používáte-li zabezpečení CAM, je třeba určit také několik parametrů specifických pro
modul CAM jako v následujícím příkladu: java.exe -jar
com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID -Spwd=password
-Smode="CAM" -ScamNameSpace="SYD" -ScamUrl="http://
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machinename.domain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch" -SadminHost=adminhost
-Sserver="source_server_name" -file "transfer_specification.json"
Poznámka: U parametru ScamNameSpace se rozlišují velká a malá písmena.
Zkontrolujte psaní velkých a malých písmen pro prostor jmen v produktu BI Cognos
Configuration.
3. Chcete-li spustit dávkový soubor, poklepejte na příkazový soubor.
Cílové prostředí IBM Cognos TM1 je aktualizováno na základě objektů zahrnutých ve
specifikaci přenosu.
“Vytvoření specifikace přenosu” na stránce 119
Uložení výběru objektů modelu do specifikace přenosu, aby do procesu přenosu mohli být
zahrnuti další administrátoři
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Kapitola 9. Nastavení zabezpečeného přístupu a řízení
přístupu pro skupiny uživatelů
Před implementací aplikace je nutné pro zabezpečený přístup definovat skupiny uživatelů,
možnosti skupin uživatelů a členy skupin uživatelů.
Sled prací zabezpečení je následující:
v Definujte novou skupinu uživatelů.
v Přiřa te skupině uživatelů možnosti.
v Definujte uživatele skupiny uživatelů.
v Definujte oprávnění skupiny uživatelů pro přístup k datům a zabezpečení.

Možnosti a zabezpečení skupin uživatelů
Než bude moci určitá skupina uživatelů získat přístup ke komponentě Cognos TM1
Performance Modeler, musí mít definovanou možnost zabezpečení a zabezpečený přístup.
Možnost zabezpečení a zabezpečený přístup jsou popsány v následujících tématech:
v Přiřazení možnosti.
v Přístup k datům a zabezpečení.

Přiřazení možnosti
Některé možnosti pro jednotlivé skupiny uživatelů lze nastavit pomocí nabídky Přiřazení
možnosti.
Každou možnost lze pro každou skupinu uživatelů bu udělit, nebo odepřít. Možnost jsou
následující:
v Volba Spustit prostředí Server Explorer umožňuje skupině uživatelů používat prostředí
Server Explorer. Volba udělení této možnosti umožňuje přístup k prostředí Server Explorer.
v Volba Použít režim zpětného zápisu osobního pracovního prostoru definuje způsob
zpracování změn dat v dané skupině uživatelů.
Při udělení této možnosti mají uživatelé možnost držet změny dat v soukromém pracovním
prostoru, než se rozhodnou tyto změny použít na základní data. Uživatelé mohou také
vytvářet a spravovat více soukromých scénářů označovaných jako pískoviště (viz možnost
pískoviště).
– Uživatelé mohou soukromě upravit hodnoty dat, než je zpřístupní zbývající části
komunity. Pískoviště usnadňuje zkoušení různých změn dat bez obtíží spojených s
pojmenovanými pískovišti.
– Nová data se zobrazí s použití jiné barvy než data, která jsou součástí základních dat. Po
potvrzení změny dat v osobním pracovním prostoru se barva buňky vrátí zpět na černou,
která ji označuje jako součást základních dat.
– Uživatelé musí změny dat ručně potvrdit, aby byly zpřístupněny ostatním uživatelům.
– Režim osobního pracovního prostoru může vést ke zvýšení výkonu v porovnání s prací
v režimu přímého zpětného zápisu. Ke změnám základních dat dochází méně často než
v případě, kdy je nutné sloučit každou změnu dat se základními daty.
Při odepření musí uživatelé pracovat přímo se základními daty. Jedná se o výchozí chování
této možnosti. Výhodou tohoto nastavení možnosti je skutečnost, že ke změnám dat
dochází okamžitě.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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v Volba Použít pískoviště umožňuje skupině uživatelů vytvářet pojmenovaná pískoviště,
která lze použít k sestavení možných scénářů.
v Funkce Spravovat rezervaci dat související se serverem umožňuje konfigurovat výhradní
přístup pro zápis k oblastem krychle pro jednotlivé uživatele. Po rezervaci může data v
dané oblasti změnit jen určený uživatel, dokud není rezervace opět uvolněna.
v Funkce Přepsání rezervace dat související se serverem umožňuje členům skupiny
uživatelů přepsat rezervaci dat pro vlastní potřebu i pro jiné uživatele.
v Funkce Automatické rozložení zadání konsolidace umožňuje uživatelům v klientech
provádět akce automatického rozložení z konsolidované buňky, která je cílem pravidla.
Je-li tato funkce nastavena na hodnotu Odepřít, uživatelům je zabráněno zadávat do
konsolidované buňky, která je cílem pravidla. Tuto funkci může být vhodné nastavit na
hodnotu Odepřít, pokud existuje riziko, že zadávání do konsolidované buňky může
způsobit rozsáhlou akci automatického rozložení, která by mohla způsobit problémy s
výkonem. Uživatelé však vždy mohou ručně vybrat akci automatického rozložení dat z
kontextové nabídky (klepnutí pravým tlačítkem myši do konsolidované buňky a výběr
volby Automatické rozložení dat). Administrátorovi nelze nastavit hodnotu Odepřít.
v Funkce Povolit rozložení poskytuje uživatelům přístup k funkcím rozšíření. Pro
administrátora může být nastavena na hodnotu Odepřít nebo Udělit.
Možnosti pro volby Použít režim zpětného zápisu osobního pracovního prostoru a Použít
pískoviště společně fungují následujícím způsobem:
Umožnit skupině uživatelů
následující akce:

Režim zpětného zápisu
osobního pracovního prostoru

Použít režim pískoviště

Pracovat přímo se základními
daty s možností vytvářet více
pískoviš.

Odepřít

Udělit

Pracovat v jedné soukromé
pracovní oblasti bez
pojmenovaných pískoviš.

Udělit

Odepřít

Pracovat se soukromou pracovní Udělit
oblastí a pojmenovaným
pískovištěm.

Udělit

Pracovat v přímém režimu
Odepřít
zpětného zápisu bez použití
pískoviště. Zabráníte tak použití
pískoviš a nastavíte pro všechny
uživatele režim přímého
zpětného zápisu.

Odepřít

Související úlohy:
“Přiřazení možností skupinám uživatelů” na stránce 128
Skupině uživatelů lze po definování přiřadit možnosti. Při výchozím nastavení jsou všechna
přiřazení prázdná.

Přístup k datům a zabezpečení
Můžete rozšířit nebo omezit přístup skupiny uživatelů k jednotlivým krychlím, dimenzím,
procesům, časovým kapslím a členům.
Při rozšíření nebo omezení přístupu pro skupinu uživatelů lze nastavit následujícím privilegia
k zabezpečení těchto objektů:
v Číst - Členové skupiny mohou zobrazit krychli, prvek, dimenzi, proces nebo časovou
kapsli, avšak nemohou s objekty provádět žádné operace.
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v Zapsat - Členové skupiny mohou zobrazit a aktualizovat krychli, prvek, dimenzi, proces
nebo časovou kapsli.
v Uzamknout - Členové skupiny mohou zobrazit a upravit krychli, prvek, dimenzi nebo jiný
objekt a mohou objekty trvale zamknout a zabránit tak jiným uživatelům v jejich
aktualizaci.
v Žádné - Členové skupiny nemohou zobrazit krychli, prvek, dimenzi, proces ani časovou
kapsli a ani nemohou s objekty provádět žádné operace.
v Vyhradit - Členové skupiny mohou zobrazit a upravit krychli, prvek, dimenzi nebo jiný
objekt a mohou objekty dočasně vyhradit a zabránit tak jiným uživatelům v jejich
aktualizaci.
v Administrátor - Členové skupiny mají úplný přístup ke krychli, prvku, dimenzi nebo
jinému objektu.
Při vytváření nové krychle ostatní skupiny na začátku nemají k nové krychli přístup. Ostatním
skupinám je nutné k zobrazení nové krychle přiřadit práva zabezpečení.
Při vytváření nové dimenze jsou přístupová práva následující:
v Vytvořit nebo odstranit dimenze mohou pouze členové skupin ADMIN a DataAdmin.
v Členové skupiny s přístupovými oprávněními pro čtení k dimenzím mohou zobrazit
dimenze a atributy členů, avšak nemohou upravit hodnoty atributů.
v Jiné skupiny nemají na počátku k novým dimenzím žádná přístupová oprávnění.
v Pokud nebylo k žádnému členovi v dimenzi přiřazeno zabezpečení, budou mít členové
skupin k novým členům v této dimenzi přístupové oprávnění pro zápis.
v Pokud nejméně k jednomu členovi v dimenzi přiřadíte práva zabezpečení, nebudou mít
členové skupin k novým členům v této dimenzi žádné přístupové oprávnění. Pro existující
členy bude zachováno původní přístupové oprávnění (pro zápis), dokud je nezměníte.
Chcete-li proces spustit z časové kapsle, bude možnost spuštění procesu definována právy
zabezpečení udělenými pro procesy a časové kapsle. Pokud uživatel nemá k procesu přístup,
ale má přístup pro čtení k časové kapsli, skupina může tento proces spustit z časové kapsle.
Oprávnění pro více členů nebo pro více skupin můžete přiřadit výběrem rozsahu členů. Pro
konsolidovaného člena a nejnižší členy dimenze, kteří náleží do konsolidace, lze nastavit
různé úrovně zabezpečení.
V následující tabulce jsou popsána všechna práva zabezpečení a oprávnění, která lze přiřadit
skupinám.
Tabulka 8. Popisy oprávnění pro objekty členů
Oprávnění

Popis

Číst

Členové dané skupiny uživatelů mohou zobrazit
buňky označené daným členem, avšak nemohou
změnit jejich data.

Zapsat

Členové skupiny uživatelů mohou číst a
aktualizovat obsah buněk označených daným
členem nebo upravit atributy prvku.

Kapitola 9. Nastavení zabezpečeného přístupu a řízení přístupu pro skupiny uživatelů
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Tabulka 8. Popisy oprávnění pro objekty členů (pokračování)
Oprávnění

Popis

Uzamknout

Členové skupiny uživatelů mají všechna
oprávnění zahrnutá v rámci oprávnění pro zápis a
navíc mohou zamknout daného člena. Pokud je
člen uzamčen, nemůže žádný uživatel aktualizovat
buňky krychle označené tímto členem. Zámek
mohou odebrat pouze uživatelé s oprávněními
administrátora pro daného člena. Po ukončení
činnosti vzdáleného serveru zůstane zámek
zachován.

Žádné

Členové této skupiny nemohou zobrazit daného
člena v Editoru dílčích sad ani v Editoru dimenzí
ani nemohou zobrazit buňky označené daným
členem při procházení krychle.

Vyhradit

Členové skupiny mají všechna oprávnění zahrnutá
v rámci oprávnění pro zápis a navíc mohou
vyhrazením člena zabránit jiným uživatelům v
aktualizacích buněk krychle, které jsou označeny
daným členem. Vyhrazení může odebrat uživatel,
který člena vyhradil, nebo uživatelé s oprávněními
administrátora pro daného člena. Platnost
rezervace je automaticky ukončena v okamžiku,
kdy se uživatel odpojí od vzdáleného serveru nebo
kdy server ukončí svou činnost.

Tabulka 9. Popisy oprávnění pro objekty dimenzí
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Záhlaví

Záhlaví

Číst

Členové dané skupiny uživatelů mohou zobrazit
členy v dimenzi, avšak nemohou žádné členy
přidat, odebrat ani změnit jejich pořadí.

Zapsat

Členové skupiny uživatelů mohou upravit atributy
člena, upravit formát člena nebo vytvořit
soukromé dílčí sady pro dimenzi. Členové mohou
také upravit atributy pro samotnou dimenzi.

Uzamknout

Členové dané skupiny mají všechna oprávnění
zahrnutá v rámci oprávnění pro zápis a navíc
mohou zamknout dimenzi. Pokud je dimenze
uzamčena, nemůže žádný uživatel upravit její
strukturu. Zámek mohou odebrat pouze uživatelé s
oprávněními administrátora pro danou dimenzi. Po
ukončení činnosti vzdáleného serveru zůstane
zámek zachován.

Žádné

Členové této skupiny nemohou zobrazit dimenzi v
prostředí Server Explorer ani nemohou procházet
krychli, která tuto dimenzi obsahuje.

Vyhradit

Členové skupiny mají všechna oprávnění zahrnutá
v rámci oprávnění pro zápis a navíc mohou
vyhrazením dimenze zabránit jiným uživatelům ve
změně definice dimenze. Vyhrazení může odebrat
uživatel, který dimenzi vyhradil, nebo uživatelé s
oprávněními administrátora pro danou dimenzi.
Platnost rezervace je automaticky ukončena v
okamžiku, kdy se uživatel odpojí od vzdáleného
serveru nebo kdy server ukončí svou činnost.
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Tabulka 10. Popisy oprávnění pro objekty krychlí
Oprávnění

Popis

Číst

Členové dané skupiny uživatelů mohou zobrazit
buňky v krychli, avšak nemohou změnit jejich
data.

Zapsat

Členové skupiny uživatelů mohou číst a
aktualizovat obsah buněk. Mohou uložit soukromá
zobrazení krychle. Přístupové oprávnění pro zápis
se netýká buněk označených konsolidovanými
členy ani buněk odvozených z pravidel.

Uzamknout

Členové skupiny uživatelů mají všechna
oprávnění zahrnutá v rámci oprávnění pro zápis a
navíc mohou zamknout krychli. Pokud je krychle
uzamčena, nemůže žádný uživatel aktualizovat její
data. Zámek mohou odebrat pouze uživatelé s
oprávněními administrátora pro danou krychli. Po
ukončení činnosti vzdáleného serveru zůstane
zámek zachován.

Žádné

Členové této skupiny nemohou zobrazit krychli v
prostředí Server Explorer, a tudíž nemohou tuto
krychli ani procházet.

Vyhradit

Členové skupiny mají všechna oprávnění zahrnutá
v rámci oprávnění pro zápis a navíc mohou
vyhrazením krychle zabránit jiným uživatelům v
úpravách. Vyhrazení může odebrat uživatel, který
krychli vyhradil, nebo uživatelé s oprávněními
administrátora pro danou krychli. Platnost
rezervace je automaticky ukončena v okamžiku,
kdy se uživatel odpojí od vzdáleného serveru nebo
kdy server ukončí svou činnost.

Tabulka 11. Popisy oprávnění pro objekty procesů
Záhlaví

Záhlaví

Číst

Členové dané skupiny uživatelů mohou zobrazit
proces a mohou jej ručně spustit, avšak nemohou
jej upravit. Pokud se procesy spouští z časové
kapsle, budou oprávnění přiřazená k procesům
ignorována.

Žádné

Členové této skupiny nemohou zobrazit proces v
prostředí Server Explorer, a tudíž nemohou tento
proces ani spustit. Pokud se procesy spouští z
časové kapsle, budou oprávnění přiřazená k
procesům ignorována.

Tabulka 12. Popisy oprávnění pro objekty časových kapslí
Záhlaví

Záhlaví

Číst

Členové skupiny uživatelů mohou zobrazit
časovou kapsli a mohou ji ručně spustit, avšak
nemohou ji upravit.

Žádné

Členové této skupiny nemohou zobrazit časovou
kapsli v prostředí Server Explorer, a tudíž
nemohou tuto časovou kapsli ani spustit.

Související úlohy:
Kapitola 9. Nastavení zabezpečeného přístupu a řízení přístupu pro skupiny uživatelů
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“Definování zabezpečení a nastavení přístupu” na stránce 129
Pro skupinu uživatelů můžete definovat oprávnění k objektům v komponentě IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.
“Vytvoření krychle zabezpečení buňky” na stránce 130
Vytvořte krychli zabezpečení buňky k definování oprávnění skupiny uživatelů pro přístup ke
konkrétním buňkám v krychli.

Definování nové skupiny uživatelů
Chcete-li přidat nového uživatele, je nutné nejprve definovat skupinu uživatelů pro
komponentu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Postup
1. V podokně Návrh modelu vyberte strom modelů.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na strom modelu a poté klepněte na volby Konfigurovat
zabezpečení > Definovat uživatele a skupiny > Uživatelé a skupiny.
Otevře se tabulka Skupiny klientů.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku Skupiny klientů a klepněte na volbu Nová
skupina nebo klepněte na ikonu Nová skupina. .
4. Zadejte název nové skupiny. Klepněte na tlačítko OK.
Nová skupina uživatelů se zobrazí jako sloupec v tabulce Skupiny klientů.
5. Zavřete tabulku.
6. Chcete-li použít změny zabezpečení, klepněte pravým tlačítkem myši na podokno Návrh
modelu a klepněte na volbu Aktualizovat zabezpečení.

Jak pokračovat dále
Pro novou skupinu uživatelů můžete přidat přiřazení možností.

Přiřazení možností skupinám uživatelů
Skupině uživatelů lze po definování přiřadit možnosti. Při výchozím nastavení jsou všechna
přiřazení prázdná.

Postup
1. V podokně Návrh modelu vyberte strom modelů.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na daný strom a vyberte volby Konfigurovat
zabezpečení > Definovat uživatele a skupiny > Přiřadit možnosti. Otevře se tabulka
Možnosti.
3. V poli Kontext vyberte skupinu uživatelů, které chcete přiřadit možnosti.
4. Ve sloupci Spustit pro každou vlastnost poklepejte na příslušnou buňku a vyberte volbu
Udělit nebo Odepřít.
5. Změny těchto přiřazení se projeví po odhlášení od produktu IBM Cognos TM1 a
opětovném přihlášení.
6. Zavřete tabulku.
7. Chcete-li použít změny zabezpečení, klepněte pravým tlačítkem myši na podokno Návrh
modelu a klepněte na volbu Aktualizovat zabezpečení.

Jak pokračovat dále
Uživatele můžete přidat do skupin uživatelů.
Související pojmy:
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“Přiřazení možnosti” na stránce 123
Některé možnosti pro jednotlivé skupiny uživatelů lze nastavit pomocí nabídky Přiřazení
možnosti.

Definování nového uživatele pro skupinu uživatelů
Mezi uživatelé a skupiny zabezpečení lze přidat jednoho uživatele.

Postup
1. V podokně Návrh modelu vyberte strom modelů.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na daný strom vyberte volby Konfigurovat zabezpečení
> Definovat uživatele a skupiny > Uživatelé a skupiny. Otevře se tabulka Skupiny
klientů.
3. Klepněte na volbu Nový uživatel .
4. Zadejte jméno nového uživatele a heslo nového uživatele a poté heslo potvr te. Klepněte
na tlačítko OK.
5. Přejděte na položku nového uživatele v tabulce Skupiny klientů. Vyberte všechny
skupiny uživatelů, k nimž má mít nový uživatel přístup.
6. Zavřete tabulku.
7. Chcete-li použít změny zabezpečení, klepněte pravým tlačítkem myši na podokno Návrh
modelu a klepněte na volbu Aktualizovat zabezpečení.

Výsledky
Noví uživatelé mají přístupová práva ke skupinám uživatelů, jejichž jsou členem.

Definování zabezpečení a nastavení přístupu
Pro skupinu uživatelů můžete definovat oprávnění k objektům v komponentě IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.

Postup
1. V podokně Návrh modelu vyberte strom modelů.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na strom modelu, pak klepněte na volby Konfigurovat
zabezpečení > Nastavit přístupová oprávnění pro a vyberte jeden z následujících
objektů: Dimenze, Krychle, Procesy, Časové kapsle nebo Prvky.
3. V případě typu objektu, pro který chcete použít zabezpečení, poklepáním na buňku
zobrazíte průnik typu dat a skupiny uživatelů.
4. Z rozevírací nabídky vyberte jednu z následujících možností:
v
v
v
v
v

Číst
Zapsat
Uzamknout
Žádné
Vyhradit

v ADMIN
Více informací naleznete v části “Přístup k datům a zabezpečení” na stránce 124.
5. Zavřete tabulku.
6. Chcete-li použít změny zabezpečení, klepněte pravým tlačítkem myši na podokno Návrh
modelu a klepněte na volbu Aktualizovat zabezpečení.
Související pojmy:
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“Přístup k datům a zabezpečení” na stránce 124
Můžete rozšířit nebo omezit přístup skupiny uživatelů k jednotlivým krychlím, dimenzím,
procesům, časovým kapslím a členům.

Vytvoření krychle zabezpečení buňky
Vytvořte krychli zabezpečení buňky k definování oprávnění skupiny uživatelů pro přístup ke
konkrétním buňkám v krychli.

Informace o této úloze
Krychle zabezpečení buňky je typem řídicí krychle. Řídicí krychle jsou generovány serverem
IBM Cognos TM1 k provádění speciálních úloh.
Zabezpečení na úrovni buněk můžete přiřadit pomocí následujících akcí:
1. Vytvořte řídicí krychle zabezpečení buněk obsahující dimenze krychle, pro kterou
konfigurujete zabezpečení na úrovni buněk. Do řídicí krychle jsou přidány pouze dimenze
potřebné k definici zabezpečení.
2. Nastavte zabezpečení pro odpovídající buňky v řídicí krychli zabezpečení přiřazením práv
zabezpečení pro skupiny zabezpečení produktu TM1
Pomocí krychle zabezpečení buňky můžete přiřadit přístupová oprávnění, která mají
jednotlivé skupiny uživatelů ke konkrétním buňkám. Tato přístupová oprávnění mohou být
následující:
v Číst - členové skupiny mohou buňku pouze zobrazit.
v Zapsat - členové skupiny mohou v buňce číst a zapisovat do ní.
v Uzamknout - členové skupiny mohou buňku zobrazit a upravit a dále ji mohou trvale
uzamknout a zabránit tak jiným uživatelům v její aktualizaci.
v Žádné - členové skupiny nemohou buňku zobrazit.
v Vyhradit - členové skupiny mohou buňku zobrazit a upravit a dále ji mohou dočasně
vyhradit a zabránit tak jiným uživatelům v její aktualizaci.
v Administrátor - členové skupiny mají k buňce úplný přístup.
Zabezpečení na úrovni buněk se použije pro členy nejnižší úrovně a obecně nebude uplatněno
na konsolidace. Prostřednictvím oprávnění Žádné a Číst však můžete řídit zobrazení a úpravy
konsolidací.

Postup
1. Pokud řídicí krychle dosud nejsou zobrazeny, klepněte na ikonu Nabídka Akce
poté klepněte na volbu Zobrazit řídicí objekty. Zobrazí se složka Řídicí objekty.
2. V podokně Návrh modelu rozbalte složku Krychle.

a

3. Klepněte pravým tlačítkem myši na krychli, na kterou chcete použít zabezpečení na
úrovni buněk, a pak vyberte položku Konfigurovat zabezpečení > Nastavit přístupová
oprávnění pro > Buňky krychle. Krychle zabezpečení buňky se v prohlížeči objektů
zobrazí jako karta.
a vyberte
4. Chcete-li změnit dimenze, klepněte na ikonu Změnit dimenzionalitu:
dimenzi.
5. Poklepejte na buňku a poté vyberte přístupové oprávnění, které chcete přiřadit.
6. Zopakování předchozích dvou kroků přiřadíte zabezpečení dalším buňkám.

130

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Výsledky
Členové skupiny mohou k buňkám přistupovat podle přiřazeného zabezpečení buněk.
Související pojmy:
“Přístup k datům a zabezpečení” na stránce 124
Můžete rozšířit nebo omezit přístup skupiny uživatelů k jednotlivým krychlím, dimenzím,
procesům, časovým kapslím a členům.

Vytvoření krychle výběrového seznamu
Vytvořte krychli výběrového seznamu k definování výběrových seznamů, které se zobrazí v
buňkách krychle.

Informace o této úloze
Krychle výběrového seznamu je typem řídicí krychle. Řídicí krychle jsou generovány
serverem IBM Cognos TM1 k provádění speciálních úloh.
Pomocí řídicích krychlí můžete vytvářet výběrové seznamy. Tento postup umožňuje větší
kontrolu nad tím, které buňky krychle budou obsahovat výběrové seznamy, a zároveň nabízí
větší flexibilitu při definování výběrových seznamů pro jednotlivé buňky. Pro řídicí krychli
výběrového seznamu můžete také vytvářet pravidla, která umožňují definovat výběrové
seznamy pro kteroukoli část krychle, od jednotlivé buňky až po celou krychli.
Řídicí krychle výběrového seznamu je tvořena stejnými dimenzemi jako regulární krychle, s
níž je asociována, a další dimenzí s názvem }Picklist. Dimenze }Picklist obsahuje jeden
řetězcový člen s názvem Value (Hodnota).
Chcete-li definovat výběrové seznamy pro jednotlivé buňky v řídicí krychli, postupujte
následovně. Výběrové seznamy definované v řídicí krychli slouží k zobrazení hodnot
výběrového seznamu v asociované regulární krychli.

Postup
1. Pokud řídicí krychle dosud nejsou zobrazeny, klepněte na ikonu Nabídka Akce
poté klepněte na volbu Zobrazit řídicí objekty. Zobrazí se složka Řídicí objekty.
2. V podokně Návrh modelu rozbalte složku Krychle.

a

3. Klepněte pravým tlačítkem myši na krychli a poté klepněte na volbu Nastavit výběrový
seznam krychle.
4. V poli Vytvořit krychli výběrového seznamu klepněte na tlačítko Ano. Krychle
výběrového seznamu se v prohlížeči objektů zobrazí jako karta.
Poznámka: Zobrazení krychle výběrového seznamu se podobá zobrazení související
krychle s výjimkou následujícím rozdílů:
v Rozdíly prohlížeče objektů
– Vedle volby Krychle výběrového seznamu pro krychli <název krychle> se
zobrazí ikona krychle výběrového seznamu

.

– Na panelu nástrojů se nezobrazí tlačítko Změnit uspořádání dimenzí

.

– Na panelu nástrojů se nezobrazí tlačítko Optimalizovat dimenze krychle
v Rozdíly podokna vlastností
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– Vlastnost Název má hodnotu }PickList_název_krychle.
– V seznamu dimenzí se zobrazí nová dimenze }PickList.
5. Konfigurujte zobrazení řídicí krychle tak, aby byly zobrazeny buňky, pro které mají být
definovány výběrové seznamy.
6. V každé buňce, pro kterou chcete vytvořit výběrový seznam, zadejte definici výběrového
seznamu. V řídicí krychli můžete zadat libovolný typ výběrového seznamu: statický,
asociovaný s dílčí sadou nebo asociovaný s dimenzí.
7. Klepněte na ikonu Nabídka Akce

a poté klepněte na volbu Uložit data.

Výsledky
V buňce v asociované regulární krychli se zobrazí hodnoty výběrových seznamů, které jste
vytvořili.

Oprávnění pro interakci a řízení přístupu v produktu TM1 Applications
Produkt TM1 Application Server vynucuje různá obchodní pravidla, která určují, zda má
uživatel oprávnění k zobrazení nebo úpravám dat, či nikoli. Tato pravidla určují, která
oprávnění jsou nastavena pro aplikaci, zda je daný uživatel vlastníkem uzlu nebo aplikace, či
nikoli, a zda byl uzel odeslán, či nikoli.
Existují tři základní "vrstvy" řízení používané produktem TM1 Application Server pro
omezení dat nebo krychlí, k nimž má konkrétní uživatel přístup: zabezpečení produktu TM1,
rezervace dat a překryv produktu TM1 Application Server.
Zabezpečení produktu TM1
Nejnižší vrstva.
Rezervace dat
Řídí, kdo může zapisovat do konkrétního rozsahu buněk, určení však uplatňuje
pouze na konkrétní uživatele (nikoli skupiny) a slouží k vynucení koncepce
vlastnictví. Podrobnosti týkající se používání rezervací dat naleznete v tématu
Používání rezervací dat.
Překryv zabezpečení
Tato vrstva rovněž řídí, kdo může zapisovat do konkrétního rozsahu buněk. Překryv
zabezpečení se však vztahuje na všechny uživatele na serveru TM1, nikoli pouze na
uživatele s oprávněními pro produkt TM1 Application. Překryv zabezpečení slouží k
vynucení koncepce odeslání pro uzamykání dat.
Zapamatujte si: Rezervace dat ani překryv zabezpečení nemohou nikdy udělit volnější
oprávnění, než je povoleno zabezpečením produktu TM1: mohou pouze dále omezovat
přístup uživatele.
V následující tabulce jsou popsány některé scénáře vynucení oprávnění.
Tabulka 13. Techniky používané k vynucení logiky sledu prací produktu TM1 Application
Server
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Koncepce

Server TM1

Vysvětlení

Oprávnění

Zabezpečení
prvku nebo
buňky

Když administrátor nastaví oprávnění pro aplikaci schválení nebo
odpovědnosti spolu se schvalovací hierarchií a dimenzí řídicí krychle,
jsou tato oprávnění přeložena bu do zabezpečení prvku, nebo do
zabezpečení buňky. Zabezpečení prvku nebo zabezpečení buňky je
určeno konfigurací aplikace.
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Tabulka 13. Techniky používané k vynucení logiky sledu prací produktu TM1 Application
Server (pokračování)
Koncepce

Server TM1

Vlastnictví

Rezervace dat

Vysvětlení
Je-li v aplikaci schválení nebo odpovědnosti použita krychle, je pro
krychli použit režim rezervace dat REQUIREDSHARED. Tento
režim rezervace dat vyžaduje, aby uživatel měl k dispozici rezervaci
dat, jinak nebude moci zapisovat do krychle. Produkt TM1
Application Server udělí rezervaci dat uživateli, který převezme
vlastnictví uzlu schvalovací hierarchie nebo sady uzlů. Rezervace dat
je specifická pro konkrétního uživatele, nikoli skupinu. Vlastníkem
koncového uzlu může být vždy pouze jeden uživatel. Oborem
rezervace dat udělené produktem TM1 Application Server jsou
relevantní uzly schvalovací hierarchie. Je-li použita dimenze řídicí
krychle, jsou oborem rezervace dat výseče dimenze řídicí krychle pro
příslušnou aplikaci, do nichž lze zapisovat.
Zapamatujte si: Metoda rezervace dat je nastavena produktem TM1
Application Server s použitím položky v řídicí krychli
}CubeProperties, která se vztahuje na celou krychli. Vzhledem k
tomu, že se režim rezervace dat vztahuje na celou krychli i v případě,
že je oborem produktu TM1 Application pouze jedna výseč krychle s
dimenzí řídicí krychle, je vyžadována rezervace dat, aby bylo možné
zapisovat do kterékoli oblasti krychle.
V případě centralizovaných aplikací je použit režim rezervace dat
ALLOWED. Tento režim umožňuje volitelně převzít vlastnictví,
chcete-li mít výlučné oprávnění k zápisu pro všechny buňky v oboru
aplikace. Uživatelé v centralizované aplikaci mohou při výchozím
nastavení provádět zápis, aniž by museli převzít předmět oprávnění
pro normální zabezpečení produktu TM1.

Odeslání

Překryv
zabezpečení

Akce odeslání uzlu se vztahuje pouze na aplikace schválení. Po
odeslání uzlu je příslušný výřez dat určený uzlem schvalovací
hierarchie a dimenzí řídicí krychle (pokud byl použit) uzamknut, čímž
se zabrání dalšímu zadávání dat. Toto uzamknutí je provedeno s
použitím krychle překryvu zabezpečení.

Vynucování oprávnění zabezpečení v aplikaci
Můžete nastavit metodu používanou při určování způsobu, jakým aplikace vynucuje
oprávnění pro krychli nebo buňku.
V dřívějších verzích produktu TM1 nebylo možné sdílet schvalovací hierarchii v rámci
aplikace. Oprávnění k zobrazení nebo úpravám konkrétních dat byla vynucována se
zabezpečením prvku pro schvalovací hierarchii. Architektura byla změněna tak, aby byla
Kapitola 9. Nastavení zabezpečeného přístupu a řízení přístupu pro skupiny uživatelů
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oprávnění vynucována se zabezpečením buňky. Tato změna znamená, že by dimenzi
schvalovací hierarchie bylo možné použít v několika aplikacích. Je také umožněno nasazení
více aplikací z téže krychle. Nyní si můžete vybrat, zda k vynucení práv zabezpečení v
aplikaci budete používat zabezpečení prvku nebo zabezpečení buňky.
Zabezpečení prvku je výchozí metodou vynucení zabezpečení při vytvoření aplikace, ale
můžete použít nastavení Metoda vynucení oprávnění na kartě Návrh aplikace a určit
metodu, která se bude používat k vynucení práv (zabezpečení prvku nebo buňky). Další
informace naleznete v tématu Nastavení vlastností aplikace v produktu TM1 Performance
Modeler.
Chcete-li v rámci produktu TM1 Applications sdílet schvalovací hierarchii, je třeba použít k
vynucení oprávnění zabezpečení buňky. V případě zabezpečení buňky je k vymezení aplikací
použita dimenze řídicí krychle. Je-li použito zabezpečení buňky, aplikační server TM1 vytvoří
řídicí krychle zabezpečení buňky pro všechny datové krychle v aplikaci obsahující dimenzi
schvalovací hierarchie. Pokud již řídicí krychle zabezpečení existují, aplikační server TM1
rozšíří jejich dimenzionalitu, aby bylo zajištěno, že obsahují dimenzi schvalovací hierarchie a
dimenzi řídicí krychle, je-li použita dimenze řídicí krychle.
Jsou-li oprávnění vynucována se zabezpečením prvku, je zabezpečení prvku naplněno v
dimenzi schvalovací hierarchie s použitím procesu Turbo Integrator. V takovém případě
změna oprávnění nezpůsobí vygenerování aktualizace zabezpečení.
Je-li k vynucování oprávnění používáno zabezpečení prvku, nelze použít dimenzi řídicí
krychle.
Prostřednictvím parametru Vynutit zabezpečení prvku pro schvalovací hierarchie můžete
zapnout zabezpečení prvku pro schvalovací hierarchie. Tento parametr je vlastností všech
aplikací schválení nebo odpovědnosti pro daný server TM1.
Zapamatujte si: Tento parametr se nevztahuje na centralizované aplikace, protože
centralizované aplikace nemají schvalovací hierarchii. Produkt TM1 nevynucuje pro
centralizované aplikace žádné další zabezpečení produktu TM1.
Výchozí hodnotou volby Vynutit zabezpečení prvku pro schvalovací hierarchie je hodnota
Ne pro nová i upgradovaná prostředí. Tento parametr lze nastavit v podokně Vlastnosti ve
složce Aplikace.
Chcete-li si být jisti, že každý uživatel ve kterémkoli rozhraní jiném než TM1 Application
(například TM1 Web, Architect či Cognos Business Intelligence) uvidí pouze prvky dimenze
schvalovací hierarchie, pro které má oprávnění, nastavte pro tento parametr hodnotu Ano.
Nezapomeňte, že uživatel má přístup k více než jedné aplikaci. Nastavení Ano způsobí, že
zabezpečení prvku bude použito pro každou dimenzi použitou jako schvalovací hierarchie.
V dřívějších verzích nebylo zabezpečení prvku použito na dimenzi schvalovací hierarchie.
Používáte-li produkt Architect, můžete v takovém případě například zobrazit všechny prvky
schvalovací hierarchie v editoru dílčích sad i přesto, že data můžete zobrazit pouze pro prvky,
k nimž máte v produktu TM1 Application oprávnění.
Jsou-li oprávnění vynucována s použitím zabezpečení buňky, je pro dimenzi schvalovací
hierarchie použito zabezpečení prvku pouze v případě, že je volba Vynutit zabezpečení
prvku pro schvalovací hierarchie nastavena na hodnotu Ano. Je-li volba Vynutit
zabezpečení prvku pro schvalovací hierarchie nastavena na hodnotu ano, bude
zabezpečení prvku aplikováno s použitím pravidla, které odkazuje na řídicí krychli
spravovanou aplikačním serverem TM1. Tato krychle obsahuje logiku, která vypočítá
agregované zabezpečení v rámci všech skupin a všech aplikací, které používají tutéž dimenzi
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schvalovací hierarchie. V takovém případě musí aplikační server TM1 provést aktualizaci
zabezpečení, byla-li aktualizována oprávnění, jelikož zabezpečení prvku je řízeno pravidly.
Tato aktualizace zabezpečení může v případě rozsáhlého serveru TM1 trvat delší dobu. Je-li
tato doba příliš dlouhá, můžete se vrátit k používání zabezpečení prvku k vynucení oprávnění
nebo přepnout volbu Vynutit zabezpečení prvku pro schvalovací hierarchie na hodnotu
Ne. Použití dimenze řídicí krychle není možné, je-li k vynucení oprávnění použito
zabezpečení prvku.
Je-li pro nastavení Metoda vynucení oprávnění použito zabezpečení buňky, můžete dále
nastavit parametr, který má název CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE, nachází se v
krychli }CubeSecurityProperties a je určen pro datové krychle v oboru aplikace.
Je-li položka CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nastavena na hodnotu yes, chová se
zabezpečení prvku a buňky tak, aby bylo uplatněno nejvíce restriktivní nastavení. Pokud je
například zabezpečení prvku pro konkrétní prvek nastaveno na hodnotu READ (čtení) pro
danou skupinu a zabezpečení buňky pro buňky odkazující na příslušný prvek dimenze je
nastaveno na hodnotu WRITE (zápis), bude jako zabezpečení použito nastavení READ. Je-li
parametr CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nastaven na jakoukoli jinou hodnotu
než YES, bude se server chovat jako v dřívějších verzích.
Volba způsobu nastavení tohoto parametru závisí na tom, zda chcete využívat výhody nového
chování při nastavení položky CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE na hodnotu yes, či
zda chcete zachovat stávající chování serveru TM1. Pokud pracujete se stávajícím produktem
TM1 Applications sestaveným pomocí produktu TM1 verze 10.1.1 nebo dřívější s použitím
zabezpečení buňky, pravděpodobně budete chtít zachovat původní chování, takže není třeba
parametr CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE upravovat. Sestavujete-li nové aplikace,
je možné, že budete chtít využívat možnost sdílení dimenzí schvalovací hierarchie a používat
v některých dimenzích zabezpečení prvku na úrovni READ (čtení); v takovém případě
můžete nastavit položku CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE na hodnotu yes, aby
bylo respektováno zabezpečení prvku.
Pokud jste již v produktu TM1 10.2 nasadili aplikace, je možné, že jste použili techniky
popsané v technické poznámce IBM s názvem Element Security and TM1 Applications in
TM1 10.2 (Zabezpečení prvku a produkt TM1 Applications v produktu TM1 10.2) na adrese
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499.
Použití parametru CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE vám umožní snáze modelovat
některé scénáře popsané v příslušné technické poznámce.
Aplikační server TM1 nepřistupuje k položce CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE a
hodnota je při výchozím nastavení prázdná. Toto chování znamená, že na serveru TM1 bude
zabezpečením buňky s nastavením WRITE (zápis) potlačeno zabezpečení prvku na úrovni
READ (čtení), tedy chování používané v dřívějších verzích. Pokud chcete vynucovat
oprávnění s použitím zabezpečení buňky, například kvůli sdílení schvalovacích hierarchií, a
současně chcete používat zabezpečení prvku nastavené na hodnotu READ (čtení), nastavte
pro tento parametr hodnotu YES pro krychle, kterých se to týká.
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Kapitola 10. Vytváření záznamů s vyhodnocením v produktu
Cognos TM1
Vytváření záznamů s vyhodnocením produktu IBM Cognos TM1 integruje panely dashboard
vytváření záznamů s vyhodnocením a management strategie do produktu Cognos TM1. V
komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler definujte klíčové ukazatele výkonu,
které chcete sledovat. Tyto ukazatele použijte k sestavení diagramů záznamů s
vyhodnocením. Vytvořené objekty a diagramy záznamů s vyhodnocením jsou uloženy na
serveru Cognos TM1 a jsou zde k dispozici pro uživatele jako interaktivní panely dashboard.
Tato kolekce funkcí vytváření záznamů s vyhodnocením integruje strategii a vytváření
záznamů s vyhodnocením s plánováním, analýzou a vytvářením panelů dashboard.
Krychle a diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením můžete používat v produktech IBM
Cognos Insight, IBM Cognos Workspace a IBM Cognos TM1 Web.
Tato sekce zahrnuje podrobné informace o diagramech a objektech záznamů s vyhodnocením
a uvádí způsob sestavení a implementace řešení vytváření záznamů s vyhodnocením.

Server ukázek vytváření záznamů s vyhodnocením
Komponenta IBM Cognos TM1 poskytuje ukázkovou databázi vytváření záznamů s
vyhodnocením s názvem GO_Scorecards.
Tato ukázka obsahuje sadu objektů vytváření záznamů s vyhodnocením (například krychle
metrik, diagramy dopadů, mapy strategie nebo vlastní diagramy), které je možné ihned
používat.

Základní informace o vytváření záznamů s vyhodnocením Cognos TM1
Vytváření záznamů s vyhodnocením produktu IBM Cognos TM1 integruje možnosti
vytváření záznamů s vyhodnocením a managementu strategie do produktu IBM Cognos TM1
za účelem zlepšení integrace správy výkonu s plánováním. Komponenta IBM Cognos TM1
Performance Modeler umožňuje definovat a sestavit řešení vytváření záznamů s
vyhodnocením. Řešení pak můžete zpřístupnit pro interakci a sledování v komponentách IBM
Cognos Insight, IBM Cognos Workspace, a IBM Cognos TM1 Web.
Pomocí vytváření záznamů s vyhodnocením Cognos TM1 můžete provést tyto úkoly:
v Vizuálně zachytit a monitorovat cíle a strategii organizace.
v Definovat a monitorovat klíčové ukazatele výkonu s ikonami semaforů a trendů.
v Porovnat klíčové ukazatele výkonu se strategickými cíli organizace.
v Vytvořit interaktivní diagramy záznamů s vyhodnocením a vizualizace dat.

Co je záznam s vyhodnocením?
Záznam s vyhodnocením představuje kolekci metrik výkonu, které jsou navrženy tak, aby
odrážely strategické cíle obchodní jednotky nebo organizace. Informace o záznamu s
vyhodnocením určují, jak dobře jsou splněny cíle na základě porovnání plánovaných a
skutečných výsledků. Záznamy s vyhodnocením mohou uvádět také informace o různých
organizacích v rámci společnosti. Díky vizuálním indikátorům stavu, jako jsou například
ikony semaforu a trendů, záznamy s vyhodnocením uživatelům umožňují rychle zhodnotit
výkonnost.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Co je řešení vytváření záznamů s vyhodnocením produktu
Cognos TM1?
Řešení vytváření záznamů s vyhodnocením produktu Cognos TM1 kombinuje dimenze a data
produktu TM1 do interaktivních diagramů a vizualizací dat, které lze sdílet s ostatními
uživateli.
Základní terminologie pro vytváření záznamů s vyhodnocením Cognos TM1 zahrnuje tyto
objekty:
Řešení záznamů s vyhodnocením
Kolekce objektů TM1, které obsahují dimenzi metriky, krychli metrik a alespoň
jeden interaktivní diagram záznamů s vyhodnocením. Řešení záznamu s
vyhodnocením je vytvořeno v produktu Cognos TM1 Performance Modeler a
používáno v produktu Cognos Insight.
Metrika
Měřítko nebo klíčový ukazatel výkonu informující o výkonnosti důležité oblasti
společnosti. Příklady zahrnují metriky Zisk, Výnos a Výdaje.
Indikátor metriky
Měřítko výkonu, stavu nebo trendu klíčové oblasti (metriky) společnosti. Indikátor
metrik porovnává aktuální výsledky s cílovými hodnotami. Mezi příklady patří
Skóre, Stav a Trend.
Záznamy s vyhodnocením lze vytvořit pro různé cílové skupiny k pokrytí různých úrovní
detailů. Chcete-li co nejlépe spravovat řešení záznamů s vyhodnocením, vytvořte oddělené
záznamy s vyhodnocením pro každou jednotku v organizaci.

Data vytváření záznamů s vyhodnocením
Vytvoříte řešení vytváření záznamů s vyhodnocením na základě nových nebo existujících dat
ze systému Cognos TM1.

Diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením
Použitím vytváření záznamů s vyhodnocením Cognos TM1 můžete sestavit následující
interaktivní diagramy a datové vizualizace, které jsou založeny na dimenzích v krychli metrik.
v Diagram dopadů
v Mapa strategie
v Vlastní diagram
v Graf historie

Nástroje vytváření záznamů s vyhodnocením
Vytváření záznamů s vyhodnocením produktu Cognos TM1 používá následující uživatelská
rozhraní k vytváření, správě a zobrazení řešení záznamů s vyhodnocením.
Komponenta IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Pomocí produktu Cognos TM1 Performance Modeler můžete vytvořit a
implementovat řešení vytváření záznamů s vyhodnocením.
v Na úvodní stránce Záznamy s vyhodnocením v komponentě Cognos TM1
Performance Modeler můžete zahájit všechny potřebné úkoly, které souvisí se
sestavením záznamů s vyhodnocením.
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Chcete-li otevřít úvodní stránku Záznamy s vyhodnocením, na úvodní stránce
Návrh modelu v produktu Cognos TM1 Performance Modeler klepněte na volbu
Vytvořit záznamy s vyhodnocením.
v Nástroje určené pro úpravy záznamů s vyhodnocením obsažené v komponentě
Cognos TM1 Performance Modeler slouží k definici a sestavení dimenzí záznamů
s vyhodnocením, krychlí a diagramů.
v Řešení vytváření záznamů s vyhodnocením můžete zpřístupnit uživatelům
produktu IBM Cognos Insight pomocí implementace na server Cognos TM1.
IBM Cognos Insight
Funkce panelu dashboard v komponentě Cognos Insight jsou určeny k zobrazení
diagramů map strategie a diagramů dopadů ve tvaru interaktivních vizualizačních
diagramů. Použitím komponenty Cognos Insight můžete vybrat hodnoty pro různá
časová období, metriky a dimenze a analyzovat data přímo v diagramech vytváření
záznamů s vyhodnocením.
IBM Cognos Workspace
Zobrazení a interakce s krychlemi metrik a diagramy vytváření záznamů s
vyhodnocením.
IBM Cognos TM1 Web
Zobrazení a interakce s krychlemi metrik, diagramy dopadů a mapami strategie.

Objekty vytváření záznamů s vyhodnocením
Vytváření záznamů s vyhodnocením produktu Cognos TM1 používá následující
specializované objekty produktu TM1 k uspořádání a uložení řešení vytváření záznamů s
vyhodnocením:
v Dimenze metriky
v Dimenze indikátoru metriky
v
v
v
v
v

Krychle metrik
Diagram dopadů
Mapa strategie
Vlastní diagram
Graf historie

Řešení vytváření záznamů s vyhodnocením
Řešení vytváření záznamů s vyhodnocením IBM Cognos TM1 obsahuje kolekci objektů
záznamů s vyhodnocením (dimenze, zobrazení krychle a diagramy). Tyto objekty slouží k
vizuálnímu a interaktivnímu sdílení metrik výkonu a strategických záměrů obchodní jednotky
nebo organizace.
Uživatelé mohou interaktivně pracovat s informacemi v zobrazení krychle a diagramech se
záznamy s vyhodnocením. Dále mohou porovnáním plánovaných a skutečných výsledků
sledovat míru splnění záměrů. Záznamy s vyhodnocením lze vytvořit pro různé cílové
skupiny k pokrytí různých úrovní detailů. Chcete-li co nejlépe spravovat řešení záznamů s
vyhodnocením, vytvořte oddělené záznamy s vyhodnocením pro každou jednotku v
organizaci.
Řešení vytváření záznamů s vyhodnocením produktu Cognos TM1 je založené na jedné
krychli metrik produktu TM1. Pomocí dimenzí v krychli metrik můžete sestavit požadované
diagramy záznamů s vyhodnocením v řešení vytváření záznamů s vyhodnocením.
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Obrázek 8. Řešení vytváření záznamů s vyhodnocením v produktu Cognos TM1

Pomocí produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete vytvořit strukturu
záznamů s vyhodnocením. Pomocí existujících dat produktu IBM Cognos TM1 můžete
zobrazit část struktury záznamů s vyhodnocením.

Požadavky na řešení vytváření záznamů s vyhodnocením
V produktu TM1 Performance Modeler je nutné vytvořit a publikovat alespoň jeden záznam s
vyhodnocením, aby jej bylo možné využít v produktu Cognos Insight.
Hlavním předpokladem řešení vytváření záznamů s vyhodnocením produktu Cognos TM1 je
krychle metrik. Standardně jsou do řešení záznamů s vyhodnocením přidány také všechny
diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením, které souvisí s danou krychlí. Při publikování
řešení záznamů s vyhodnocením nemusíte tedy vytvářet další diagramy, řešení záznamů s
vyhodnocením však obsahuje diagram dopadů, který je automaticky vytvořen při sestavení
krychle metrik.
Řešení pro vytváření záznamů s vyhodnocením obsahuje:
v Krychle metrik
– Dimenze metriky
– Dimenze indikátorů metrik
– Časové údaje
– Volitelné - Další dimenze pro zeměpisné oblasti, produkty nebo zákazníky.
v Diagram dopadů (vytvořený pro krychli záznamů s vyhodnocením automaticky)
v Diagram historie (vytvořený pro krychli záznamů s vyhodnocením automaticky)
v Volitelné diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením:
– Mapa strategie
– Vlastní diagramy

Krychle metrik
Krychle metrik je speciálním typem produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler, který
poskytuje základ řešení záznamů s vyhodnocením a diagramů záznamů s vyhodnocením.
Vytvořte krychli metrik zahrnující všechny dimenze, které chcete použít k zobrazení a
analýze informací záznamu s vyhodnocením.
Pomocí krychle metrik můžete monitorovat více metrika a indikátorů metrik. Primární funkce
krychle metrik zobrazí aktuální relativní stav velkého počtu řádků v tabulce. Zobrazení ukáže
aktuální trend velkého množství měřítek najednou.
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Standardní rozvržení záznamů s vyhodnocením pro krychli metrik je popsáno v následujícím
seznamu:
v dimenze nadpisů řádků: dimenze metrik
v dimenze nadpisů sloupců: dimenze indikátorů metrik
v dimenze kontextu: dimenze času, zeměpisného místa a dalšího kontextu dat

Obrázek 9. Příklad krychle metrik

Krychle metriky kombinuje dimenzi metriky a dimenzi indikátorů metrik s běžnými
dimenzemi produktu TM.
Tyto krychle mají stejné vlastnosti jako ostatní krychle produktu TM1. Dimenze můžete
importovat z jiných existujících dimenzí.
Krychle metrik vyžaduje alespoň následující dimenze:
v jedna dimenze metrik
v jedna dimenze indikátorů metrik
v jedna časová dimenze
Volitelně můžete přidat také další existující dimenze, například geografii nebo produkty.
Poznámka: Při vytvoření krychle metrik dojde také k automatickému vytvoření diagramu
dopadů. Krychle metrik může mít pouze jeden diagram dopadů.

Dimenze metriky
Dimenze metrik obsahuje kolekci důležitých měřítek nebo klíčových ukazatelů výkonu, které
chcete monitorovat v rámci společnosti nebo organizace.
Tato měřítka jsou označována jako metriky a každá identifikuje nějaký aspekt výkonu,
například Hrubý zisk, Výnos nebo Náklady na produkt. Můžete monitorovat skutečný výkon
metriky v porovnání s očekávanými nebo cílovými hodnotami metriky tak, že ji zkombinujete
s indikátory, které poskytnou další podrobnosti o stavu, skóre a trendu. Metriky jsou
zobrazeny v názvu dimenze v řádcích v zobrazení krychle.
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Obrázek 10. Dimenze metrik v krychli metrik

Vytváření návrhu dimenze metrik
Vzhledem k tomu, že definice dimenze metrik nemusí být uložena ve stávajících datech TM1,
může být zapotřebí vytvořit dimenzi a související členy metriky. Dimenzi metrik můžete
vytvořit pomocí editoru dimenzí metrik v produktu Cognos TM1 Performance Modeler.
Uživatelé řešení záznamů s vyhodnocením musí pochopit očekávané vzory výkonu pro
jednotlivé metriky. Například výnos nad stanoveným cílem je kladným indikátorem, že
společnost překračuje plánovaný výnos, avšak náklady nad stanoveným cílem jsou záporným
indikátorem a vyžadují pozornost.

Vlastnosti dimenze metrik
Dimenze metrik má následující vlastnosti, které lze konfigurovat v editoru dimenzí.
Vlastnost formátu
Určuje numerický formát zobrazení nebo formát zobrazení data a času.
Vzor výkonu
Způsob použití metriky. Možné hodnoty:
v Nad cílovou hodnotou je příznivý.
v Cílová hodnota je příznivá.
v Pod cílovou hodnotou je příznivý.
Vyberte vzor výkonu pro konkrétní metriku, kterou chcete monitorovat. Příklad: zisk
překračující plán je pozitivní zjištění, stejně tak jako výdaje nižší než naplánovaná
hodnota.
Typ tolerance
Typ tolerance určuje, jak se má interpretovat hodnota v indikátoru tolerance.
v Volbou Absolutní určíte, že hodnota v indikátoru tolerance představuje toleranci a
bude použita ve stavu, tak jak je.
v Volbou Procenta označíte, že hodnota v indikátoru tolerance se použije k výpočtu
tolerance jako procentní část cíle.
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Výpočty dimenzí metrik
Při definování dimenzí metrik můžete použít standardní funkce produktu TM1. Příklad:
Profit = Revenue - Expenses
Pro buňky na nejnižší a na konsolidované úrovni můžete nastavit různé výpočty.
Výraz na úrovni listu
Jednoduchý výpočet, který je vypočten na nejnižším prvku dimenze.
Výraz na konsolidované úrovni
Výpočet, který je proveden na agregovaných výsledcích.
Více informací naleznete v části “Vytváření výpočtů pro metriky a dimenze indikátorů
metrik” na stránce 162.

dimenze indikátorů metrik
V komponentě vytváření záznamů s vyhodnocením IBM Cognos TM1 poskytuje dimenze
indikátorů metrik další informace týkající se klíčových ukazatelů nebo metrik výkonu.
Příklady indikátorů metrik zahrnují Skóre, Stav a Trend.
Indikátory metrik v řešení záznamu s vyhodnocením měří výkon, stav a trendy v klíčových
oblastech fungování společnosti pomocí porovnání aktuálních výsledků s cílovými
hodnotami. Například indikátory metrik Actual, Target a Tolerance obvykle slouží k výpočtu
indikátorů Skóre, Stav a Trend.
Vytváření záznamů s vyhodnocením produktu Cognos TM1 poskytuje sadu vestavěných
předdefinovaných indikátorů metrik. Můžete použít předdefinované indikátory metrik nebo
vytvořit vlastní. Dále můžete k výpočtu indikátorů metrik použít standardní funkce produktu
TM1 a speciální funkce vytváření záznamů s vyhodnocením.
Indikátory metrik lze zobrazit jako číselné hodnoty nebo vizuálně jako semafory a ikony
trendu. Dimenze indikátorů metrik se obvykle zobrazí v názvu dimenze zobrazené ve
sloupcích standardního záznamu s vyhodnocením nebo zobrazení krychle.

Kapitola 10. Vytváření záznamů s vyhodnocením v produktu Cognos TM1

143

Obrázek 11. Dimenze indikátorů metrik v krychli metrik

Vlastnost vykreslovacího modulu pro ikony indikátorů metrik
Vlastnost vykreslovacího modulu určuje typ ikony indikátoru, který má být použit jako
referenční bod k zobrazení výkonu indikátoru metrik. Tyto ikony se zobrazí v krychlích
metrik a v diagramech záznamů s vyhodnocením. Pro každý indikátor metrik můžete nastavit
jiný vykreslovací modul.
Platné volby pro vlastnost Vykreslovací modul naleznete v následujícím seznamu:
v Ikona semaforu - do vlastnosti vykreslovacího modulu zadejte hodnotu trafficLight.
v Ikona trendu metriky - do vlastnosti vykreslovacího modulu zadejte hodnotu metricTrend.
v Číselná hodnota - Pokud buňku ponecháte prázdnou, zobrazí se místo ikony indikátoru
číselná hodnota.
Indikátor stavu semaforu
Indikátor stavu nebo semafor představuje ikonu uvádějící stav indikátoru metrik.
Stav je určen barvou a tvarem ikony podle popisu v následující tabulce.
Tabulka 14. Ikony stavu semaforu indikátorů metrik
Ikona semaforu

Popis
Ikona se zeleným kruhem indikuje úspěšný stav přidruženého indikátoru metrik.
Ikona se zeleným kosočtvercem indikuje upozornění na stav přidruženého
indikátoru metrik.
Ikona s červeným čtvercem indikuje varování na stav přidruženého indikátoru
metrik.
Tento obrázek představuje neúplný stav pro situaci, kdy pro indikátory metrik
Skutečné nebo Cíl neexistují žádná data. V případě, že některá z těchto hodnot
není uvedena, nelze vypočíst skóre nebo stav.

Indikátor trendu
Indikátor trendu porovnává hodnotu v jednom sloupci s hodnotou v jiném sloupci.
Indikátor trendu například zobrazí trend z předchozího do aktuálního období tak, že
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porovná hodnoty mezi určenými obdobími. Indikátor trendu ukazuje, zda je hodnota
větší, stejná nebo menší než hodnota z předchozího období.
Tabulka 15. Ikony trendu indikátorů metrik
Ikona trendu

Popis
Ikona se zeleným trojúhelníkem mířícím vzhůru indikuje, že hodnota trendu je
větší než předchozí období.
Hodnota může být například větší než předchozí měsíc nebo čtvrtletí.
Ikona se šedou čárou indikuje, že hodnota trendu je nezměněná.
Červený trojúhelník mířící dolů indikuje, že hodnota trendu je menší než
předchozí období.
Hodnota může být například menší než předchozí měsíc nebo čtvrtletí.

Prázdná buňka

Označuje, že trend pro toto období není úplný. V případě neúplného stavu nelze
trend zobrazit. Trend například nelze zobrazit pro první časové období, jako je
první čtvrtletí. Předchozí data totiž neexistují a to dokonce ani v případě, že
metrika obsahuje hodnoty Skutečné, Cíl, Skóre a Stav.

Výchozí indikátory metrik
Vytváření záznamů s vyhodnocením Cognos TM1 poskytuje sadu vestavěných indikátorů
metrik připravených k použití. Při vytvoření dimenze indikátorů metrik jsou členové
automaticky vytvořeni a naplněni doporučenými výpočty a názvy indikátorů.
POZOR:
Vestavěné indikátory metrik můžete použít pouze tak, jak jsou. Neupravujte je ani
neodstraňujte, protože jsou vyžadovány k vytváření záznamů s vyhodnocením. Pokud
potřebujete vlastní indikátory metrik, přidejte je k vestavěným indikátorům.
Vytváření záznamů s vyhodnocením Cognos TM1 zahrnuje následující vestavěné indikátory
metrik:
Tabulka 16. Seznam výchozích indikátorů metrik
Název indikátoru
metrik

Popis

Stav

Vypočítaná hodnota, která představuje výkon skóre pro metriku.
Vrácená číselná hodnota se zobrazí jako ikona indikátoru semaforu, která
vizualizuje stav v diagramech a zobrazeních mřížky.
v

1 - vynikající (na cíli nebo nad ním)

v

0 - průměr (v rámci 1 tolerance cíle)

v

1 - slabé (více než 1 tolerance od cíle)

Využití funkce SCORESTATUS indikátorů metrik:
=SCORESTATUS(’Score’)
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Tabulka 16. Seznam výchozích indikátorů metrik (pokračování)
Název indikátoru
metrik
Trend

Popis
Vypočítaná hodnota reprezentující, jak se změní výkon metriky od předchozího
období.
Vyhodnotí skóre metriky a vrátí hodnotu indikující aktuální výkon metriky:
Výsledek indikuje pouze kladný nebo záporný trend v případě, že se skóre
změní o více než 5 % tolerance.
Při výchozím nastavení je tento indikátor konfigurován k zobrazení ikony
indikátoru trendu metrik, aby zobrazil trendy v diagramech a zobrazení mřížky.
v

1 - trend se zlepšuje

v

0 - žádná změna v trendu

v

1 - trend se zhoršuje

Využití funkce SCORETREND indikátorů metrik:
=SCORETREND(’Score’)
Actual

Hodnota skutečného indikátoru je odvozena od operačních dat.
Hodnotu naplňte existujícími daty produktu Cognos TM1.

Target

Cílová hodnota definuje úroveň očekávaného výkonu.
Hodnotu naplňte existujícími daty produktu Cognos TM1.

Tolerance

Hodnota tolerance definuje přípustný rozsah pro výsledek, jenž se odchyluje od
nastaveného cíle.
Zadejte hodnotu nebo ji naplňte existujícími daty produktu Cognos TM1.

Variance

Vypočítá rozdíl mezi indikátory Actual a Target.
Použije následující výpočet: =’Actual’-’Target’

Procento odchylky

Vypočítá procento rozdílu mezi indikátory Actual a Target.
Použije následující výpočet: =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Skóre

Vypočítá skóre metriky, které je založeno na indikátorech Skutečné, Cíl a
Tolerance.
Tato hodnota indikuje, zda je metrika na cílové hodnotě, nad cílovou hodnotou
nebo pod ní a o kolik. Uvádí vzdálenost od cílové hodnoty v jednotkách
tolerance. Vrátí hodnotu v rozsahu -10 až 10, kde hodnota 0 indikuje, že metrika
je na cílové hodnotě. Kladné skóre indikuje, že příznivý výkon metriky.
Záporné skóre indikuje nepříznivý výkon metriky.
Využití funkce SCORE indikátorů metrik:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Změna skóre

Vypočítá změnu skóre na základě porovnání aktuální hodnoty s hodnotou z
předchozího časového období.
Používá funkci LAG produktu Cognos TM1 následujícím způsobem:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Trend skutečných
hodnot
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Není aktuálně používána.

Tabulka 16. Seznam výchozích indikátorů metrik (pokračování)
Název indikátoru
metrik

Popis

Skutečná změna
procentní hodnoty

Vypočítá změnu procentní hodnoty indikátoru skutečné hodnoty na základě
porovnání aktuální hodnoty s hodnotou z předchozího časového období.
Používá funkci LAG produktu Cognos TM1 následujícím způsobem:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Pouze pro vnitřní použití.

Status_0_Count

Pouze pro vnitřní použití.

Status_-1_Count

Pouze pro vnitřní použití.

Indikátory metrik definované uživatelem
Můžete vytvořit vlastní uživatelské indikátory metriky, které budou měřit výkon metriky vůči
srovnatelné metrice, jako jsou například standardní měření v daném průmyslovém oboru.
Můžete například definovat indikátory metrik k monitorování výkonu metriky předpovědi. V
tomto scénáři vytvoříte kolekci odvozených a vypočítaných indikátorů metrik.
Vytvořte následující odvozené indikátory metrik a naplňte je pomocí existujících dat
předpovědí.
v předpově hodnoty Actual
v předpově hodnoty Target
v předpově hodnoty Tolerance
Vytvořte následující vypočítané indikátory metrika a naplňte je daty pomocí funkcí indikátorů
metrik.
v předpově hodnoty Skóre - K výpočtu této hodnoty použijte funkci SCORE.
Příklad: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast Tolerance’)
v předpově hodnoty Stav - K výpočtu této hodnoty použijte funkci SCORESTATUS.
Příklad: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Pro vlastnost Vykreslovací modul zadejte hodnotu trafficLight, která pro daný indikátor
metrik zobrazí ikonu semaforu.
v předpově hodnoty Trend - K výpočtu této hodnoty použijte funkci SCORETREND.
Příklad: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Pro vlastnost Vykreslovací modul zadejte hodnotu metricTrend, která pro daný indikátor
metrik zobrazí ikonu trendu.
Další informace o vytváření a výpočtu indikátorů metrik naleznete v následujících tématech.
v “Vytvoření dimenze indikátorů metrik” na stránce 160.
v “funkce indikátoru metrik” na stránce 156.

Funkce a výpočty indikátorů metrik
Pomocí standardních funkcí produktu TM1 a speciální sady funkcí indikátorů metrik můžete
definovat výpočty indikátorů metrik. Výpočet indikátoru metrik může poskytovat hodnotu
stavu, skóre nebo trendu založenou na ostatních indikátorech stejné metriky.
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Použitím funkce SCORE indikátoru metriky můžete například vypočítat skóre pro metriku v
závislosti na indikátorech Skutečné, Cíl a Tolerance pro danou metriku.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Další informace o použití výpočtů s indikátory metrik najdete v následujících tématech:
v “funkce indikátoru metrik” na stránce 156
v Dokumentace IBM Cognos TM1 Reference, téma “Rules Functions” (Funkce pravidel).
v Výpočty dimenzí

Odvozené metriky
Odvozená metrika je metrika založená na vašich klíčových ukazatelích nebo měřeních výkonu
z dimenze metrik. Příklady odvozených metrik: Spokojenost zaměstnanců v závislosti na
výsledcích průzkumu mezi zaměstnanci, obrátce zaměstnanců a nákladech zaměstnání nebo
Spokojenost zákazníka v závislosti na dotazníku k výrobku, reklamacích a počtu zákazníků.
Tyto dvě odvozené metriky mohou být také základem další odvozené metriky hodnocení
celkové spokojenosti.
Odvozenou metriku můžete definovat vytvořením hierarchie v dimenzi metrik. Nadřízená
metrika je odvozenou metrikou a je vypočtena z podřízených metrik. V příkladu jsou metriky
Obrátka zaměstnanců, Bonus, Plat a Náklady na školení podřízenými členy odvozené
metriky Spokojenost zaměstnanců. Dimenze metrik gometric ukazuje odvozenou metriku
Spokojenost zaměstnanců se svými podřízenými metrikami Obrátka zaměstnanců, Bonus, Plat
a Náklady na školení.

Výpočet stavu odvozené metriky je odvozen od stavu podřízených metrik. Stav je určen v
závislosti na těchto odvozených výpočtech:
v Nejpozitivnější stav. Hlásí stav nejpozitivnější podřízené metriky.
v Nejméně pozitivní stav. Hlásí stav nejméně pozitivní podřízené metriky.
v Nejčastější stav. Hlásí průměrný stav všech podřízených metrik.
v Průměrný stav. Hlásí průměrný stav všech podřízených metrik.
Poznámka: Neodvozené metriky jsou zobrazeny jako Neodvozené. To odliší vypočtené a
odvozené metriky ve stejné hierarchii.

Poznámka: Odvozená metrika je založený na konsolidaci přímo podřízených metrik, které
mohou používat jiné jednotky a měření. Proto indikátory metriky Cíl a Skutečné neprodukují
důvěryhodné hodnoty a jsou zobrazeny jako 0. Spokojenost zaměstnanců závisí například na
následujících metrikách: Obrátka zaměstnanců v procentech celkového počtu zaměstnanců,
Bonus v % platu, Plat v peněžní hodnotě a Náklady na školení v peněžní hodnotě.
Konsolidace těchto hodnot nedává důvěryhodné výsledky, a proto není dána.
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Indikátory stavu podřízených metrik:
v Vynikající výkon

- skutečná hodnota je rovna cílové hodnotě nebo ji překračuje.

v Průměrný výkon
tolerance.

– skutečná hodnota je pod cílovou hodnotou, ale je v rámci přijatelné

v Slabý výkon
tolerance.

- skutečná hodnota je pod cílovou hodnotu a není v rámci přijatelné

v Neúplný stav

- neexistuje dostatek dat, ze kterých by mohl být vypočítán stav.

Nejpozitivnější stav
Odvozené metriky hlásí stav nejpozitivnější z přímo podřízených metrik

Ilustrace ukazuje, že odvozené metriky Celkové hodnocení společnosti hlásí nejpozitivnější
z podřízených metrik, což je v tomto případě Spokojenost zaměstnanců.

Nejméně pozitivní stav
Odvozené metriky hlásí stav nejméně pozitivní z přímo podřízených metrik

Ilustrace ukazuje, že odvozené metriky Celkové hodnocení společnosti hlásí nejméně
pozitivní z podřízených metrik, což je v tomto případě Spokojenost s výrobkem.

Nejčastější stav
Odvozené metriky hlásí nejčastěji stav přímo podřízených metrik.

Ilustrace ukazuje, že odvozené metriky Celkové hodnocení společnosti hlásí nejčastěji
hlášený stav z podřízených metrik, což jsou v tomto případě Spokojenost zaměstnanců a
Profil výdajů.
Poznámka: Pokud existuje více než jeden nejčastější stav, například dvakrát žlutá a dvakrát
zelená, je hlášen stav s nejvyšší předností. Zelená nebo výborný výkon mají nejvyšší
přednost, šedá nebo neúplné mají nejnižší.

Průměrný stav
Odvozené metriky hlásí průměr stavů přímo podřízených metrik
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Ilustrace ukazuje, že odvozená metrika Celkové hodnocení společnosti hlásí průměr z
nahlášených stavů podřízených metrik.
Související úlohy:
“Vytvoření odvozených metrik” na stránce 171

Diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením
Použitím vytváření záznamů s vyhodnocením Cognos TM1 můžete sestavit následující
interaktivní diagramy a datové vizualizace, které jsou založeny na dimenzích v krychli metrik.
Tyto diagramy jsou použity k sestavení panelů dashboard v produktu Cognos Insight.

Diagram dopadů
Diagramy dopadů poskytují vizualizaci kladných a záporných vztahů mezi metrikami v
krychli metrik. Tento typ diagramu uvádí způsob fungování společnosti pomocí zobrazení
vzájemného ovlivnění jednotlivých metrik.
V diagramu dopadů se může zobrazit například způsob, jak Výnos a Výdaje ovlivňují Zisk,
který následně ovlivňuje Bonusy a Financování výzkumu.

V diagramech dopadů se zobrazí indikátory trendů a semafory, které uvádějí stav a trend
jednotlivých metrik v diagramu. Při práci s diagramem dopadů mohou uživatelé vybrat jiný
kontext dimenze. Indikátory semaforu a trendu jsou aktualizovány podle nových hodnot pro
vybranou dimenzi.

Navrhování diagramů dopadů
Diagramy dopadů uspořádají metriky do tří kategorií: Ovlivňující metriky, Zaměřené metriky
a Ovlivněné metriky.
v Ovlivňující metriky - například Výdaje a Výnos
v Zaměřené metriky - například Zisk
v Ovlivněné metriky - například Financování výzkumu a Bonusy zaměstnanců
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Vlastnost Povahu dopadu
Vlastnost Povaha dopadu konfiguruje typ čáry, který má indikovat vztahy dopadů mezi
metrikami v diagramu.
v Kladná - V diagramu se zobrazí nepřerušovaná čára indikující kladný vliv jedné metriky
na druhou.
v Záporná - V diagramu se zobrazí čárkovaná čára indikující záporný vliv jedné metriky na
druhou.
Tuto vlastnost lze nastavit pro každou metriku v seznamu Ovlivňující metriky a Ovlivněné
metriky.

mapa strategie
Mapa strategie představuje vizualizaci odvětvového standardu, který sleduje obchodní
výkonnost podle perspektiv, záměrů a metrik.
Mapy strategie můžete vytvořit použitím funkce pro vytváření záznamů s vyhodnocením IBM
Cognos TM1 tak, že nadefinujete perspektivy a záměry a následně na ně namapujete metriky.
Mapa strategie zobrazí stav metrik ikonami indikátorů trendu a semaforů. Mapa strategie
organizuje perspektivy, záměry a metriky do následující hierarchie:
v Mapa strategie může zahrnovat více perspektiv.
v Každá perspektiva může zahrnovat více záměrů.
v Každý záměr může zahrnovat více metrik.
Standardní perspektivy pro mapu strategie obsahují následující položky:
v Finanční výkon.
v Informace o zákazníkovi.
v Interní obchodní procesy.
v Vzdělávání a růst.
Jakmile přesunete ukazatel myši na ikony indikátoru metrik pro záměr, zobrazí se seznam
souvisejících indikátorů metrik.
Přesunutím ukazatele myši nad ikony indikátoru perspektivy zobrazíte název daného
diagramu a perspektivy.
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Obrázek 12. Příklad mapy strategie

Připojení map strategie
Připojení je v mapě strategie znázorněno ve tvaru směrových šipek, které znázorňují vizuální
vztah nebo tok mezi záměry v diagramu. Mapa strategie nevyžaduje připojení, ale v případě
potřeby je můžete přidat.

Výchozí hodnoty pro mapy strategie
Při vytváření mapy strategie jsou pro mapu automaticky vytvořeny následující perspektivy a
záměry. Tyto perspektivy a záměry můžete použít jako výchozí bod, upravit je, případně
vytvořit vlastní kombinace.
v Finanční
– zvýšení výnosů
– snížení výdajů
v Zákazník
– snížení počtu stížností
v Interní procesy
v Vzdělávání a inovace

Stav a výpočty stavu pro mapy strategie
Perspektivy a záměry v zobrazení mapy strategie zobrazují v diagramu souhrn stavu stav
podkladových metrik. Můžete nastavit volbu výpočtu stavu, která bude určovat způsob
výpočtu souhrnu nebo agregace pro jednotlivé perspektivy a záměry v diagramu.
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Stav metriky je vypočítaná hodnota, která představuje výkon metriky. Vrácená číselná
hodnota je zobrazena jako ikona indikátoru semaforu, který vizuálně zobrazuje stav v
diagramu. Stav může nabývat hodnot Výborný, Průměr a Slabý (viz následující tabulka).
Tabulka 17. Stav pro metriky shrnutí v mapách strategie
Stav

Popis

Vynikající

Ikona zeleného kolečka označuje úspěšný stav.
Metrika je na cílové hodnotě nebo nad ní.

Průměr

Ikona se žlutým kosočtvercem indikuje stav upozornění.
Metrika spadá do tolerance vůči cíli.

Nízká úroveň

Ikona s červeným čtvercem indikuje varování.
Metrika je mimo toleranci od cíle.

Neúplné

Neúplný stav indikuje, že není k dispozici dostatek dat pro indikátory
skutečné nebo cílové hodnoty metriky. Skóre nebo stav nelze vypočítat.

Následující tabulka popisuje výpočty stavu, které můžete vybrat pro určení způsobu souhrnu
metrik v mapách strategie.
Tabulka 18. Výpočty stavu pro metriky shrnutí v mapách strategie
Výpočet stavu

Popis

Žádný stav

Nezobrazí žádný stav pro metriky, které jsou přidruženy k této perspektivě
nebo záměru.

Nejčastější stav

Zobrazí ikonu stavu pro nejčastější stav všech metrik, které jsou přidruženy
k této perspektivě nebo záměru.
Pokud mají například přidružené metriky hodnoty Vynikající (2), Průměr
(4), Nízká úroveň (1) a Neúplné (0), zobrazí se stav Průměr.

Nejpozitivnější stav

Zobrazí ikonu stavu pro nejpozitivnější stav všech metrik, které jsou
přidruženy k této perspektivě nebo záměru.
Stav je vybrán v následujícím pořadí podle priority – Vynikající, Neúplné,
Průměr, Nízká úroveň.
Pokud mají například přidružené metriky hodnoty Vynikající (1), Průměr
(1), Nízká úroveň (3) a Neúplné (1), zobrazí se stav Vynikající.

Nejméně pozitivní stav

Zobrazí ikonu stavu pro nejméně pozitivní stav ze všech metrik, které jsou
přidruženy k této perspektivě nebo záměru.
Stav je vybrán v následujícím pořadí priorit – Nízká úroveň, Neúplné,
Průměr, Vynikající.
Příklad:
Pokud mají přidružené metriky hodnoty Vynikající (1), Průměr (1), Nízká
úroveň (1) a Neúplné (1), nejméně pozitivní stav je Nízká úroveň.
Jestliže mají přidružené metriky hodnotu Vynikající (1), Průměr (1), Nízká
úroveň (0) a Neúplné (2), nejméně pozitivní stav je Neúplné.
V případě, že přidružené metriky mají hodnotu Vynikající (1), Průměr (1),
Nízká úroveň (0) a Neúplné (0), nejméně pozitivní stav je Průměr.
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Vlastní diagram
Vlastní diagram představuje mapu strategie, do které můžete importovat vlastní obrázek a
zobrazit metriky s dimenzionálním kontextem do obrázku jako datové body.
K dispozici jsou tyto příklady vlastních diagramů:
Zeměpisné mapy
Chcete-li zobrazit místní zaměření své organizace.
Diagramy procesů
Zobrazují metriky v kontextu procesního toku.
Ve vlastním diagramu se jako překrytí nebo samostatná vrstva přes vybraný obrázek zobrazí
názvy dimenzí metrik a dimenzí kontextů s ikonami semaforů a indikátorů trendů.

Obrázek 13. Příklad vlastního diagramu

Dimenze pro vlastní diagram
Vlastní diagram můžete vytvořit pomocí výběru obrazu a následné volby dimenzí a kontextu
dimenzí, který chcete použít v diagramu.
v primární dimenze (vyžadovaná)
v sekundární dimenze (volitelná)
v kontext sekundární dimenze (volitelný)
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Ukázkové obrázky
Ve editoru vlastních diagramů jsou k dispozici následující obrazy:
v Mapa světa pro použití s geografickou dimenzí.
v Graf průběhu procesu.
v Graf organizace.

Typy souborů obrázku
Ve vlastním diagramu můžete použít libovolný z následujících typů souborů obrázku:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG

Vlastnosti obrázku
Můžete upravit vlastnosti jako velikost obrázku a opacita.

Graf historie
Graf historie zobrazuje sloupcový graf dat pro metriku. Standardně porovnává skutečnou
hodnotu s cílovou hodnotou pro všechna období a indikuje, zda se výsledek nachází v rámci
přijatelné tolerance. Chcete-li zvýšit či snížit úroveň podrobností, můžete změnit viditelný
rozsah časového období přesunutím pruhu zaměření.
Když ponecháte ukazatel myši nad sloupcem, bude zobrazeno více podrobností o základních
hodnotách včetně semaforů a indikátorů trendu. Semafory zobrazují stav podle vzoru výkonu
definovaného pro metriku. Pokud je například vzor výkonu na hodnotu Nad cílovou
hodnotou je příznivý, mohou nastat následující stavy:
v Vynikající výkon

- skutečná hodnota je rovna cílové hodnotě nebo ji překračuje.

v Průměrný výkon
tolerance.

– skutečná hodnota je pod cílovou hodnotou, ale je v rámci přijatelné

v Slabý výkon
tolerance.

- skutečná hodnota je pod cílovou hodnotu a není v rámci přijatelné

Další informace o vzorech výkonu naleznete v tématu “dimenze indikátorů metrik”
na stránce 143.
Indikátory trendu zobrazují, zda se v porovnání s předchozím časovým obdobím výkon zlepšil
( ), zhoršil ( ) či zůstal stejný ( ). Pokud není k dispozici dřívější časové období, jako
je například počáteční pruh v grafu historie, nejsou zobrazeny informace o trendu.
Následující příklad zobrazuje graf historie zaměřený na data o výnosech za osm měsíců. Pro
každý měsíc kromě února 2013 je celkový výkon výnosu průměrný. Se zaměřením na únor
2013 můžete zobrazit, že výkon je slabý a trend je v porovnání s lednem 2013 klesající.
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Cílová data

Tolerance

Skutečná data

Podrobná data
za časové období

Sloupec zaměření

Obrázek 14. Příklad grafu historie

funkce indikátoru metrik
Komponenta vytváření záznamů s vyhodnocením IBM Cognos TM1 obsahuje kolekci
vyhrazených funkcí, které jsou specifické pro výpočty indikátorů metrik. Příklady těchto
funkcí ve výchozích indikátorech metrik: Skóre, Stav a Trend. Lze je použít s vlastními
indikátory metrik.
Tyto funkce jsou k dispozici v editoru výrazů při práci s indikátory metrik.

SCORE
Účel
Funkce SCORE vypočítá skóre metriky pro zadaný kontext indikátorů skutečné hodnoty,
cílové hodnoty a tolerance.
Tato funkce vrátí hodnotu indikující, zda je metrika na cílové hodnotě, nad cílovou hodnotou
nebo pod ní a o kolik. Uvádí vzdálenost od cílové hodnoty v jednotkách tolerance. Vrátí
hodnotu v rozsahu -10 až 10, kde hodnota 0 indikuje, že metrika je na cílové hodnotě. Kladné
skóre označuje, že metrika splňuje cíl. Záporné skóre indikuje, že metrika nesplňuje cíl.
Tato funkce je platná pouze v krychli, která zahrnuje dimenzi metrika a která může určit vzor
výkonu metriky a typ tolerance.
=SCORE('<Actual>','<Target>'),'<Tolerance>'
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Parametry
Actual
Název indikátoru metriky, který reprezentuje indikátor skutečné hodnoty.
Target
Název indikátoru metriky, který reprezentuje indikátor cílové hodnoty.
Tolerance
Název indikátoru metriky, který reprezentuje indikátor hodnoty tolerance.

Ukázka
Například tuto funkci používá výchozí indikátor metrik s názvem Skóre.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Účel
Funkce SCORESTATUS vypočítá hodnoty představující výkon skóre dané metriky.
Této funkci je předán člen, který obsahuje skóre metriky pro aktuální kontext.
Vrací jednu z následujících číselných hodnot, které indikují výkon metriky:
v 1 - výborný (cílová hodnota nebo vyšší)
v 0 - průměrný (v rámci tolerance pod cílovou hodnotou)
v -1 - nízký (více než 1 tolerance mimo cíl)
=SCORESTATUS('Score')

Parametry
Parametr Score představuje název indikátoru metrik, který reprezentuje indikátor skóre pro
metriku.

Ukázka
Například tuto funkci používá výchozí indikátor metrik s názvem Stav.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Účel
Funkce SCORETREND vypočte hodnotu znázorňující, jak se výkon metriky změnil od
předchozího období.
Funkce přijímá člena, který obsahuje skóre metriky, a vrací některou z následujících hodnot,
která určuje aktuální výkon metriky:
v 1 - zlepšování
v 0 - beze změny
v -1 - zhoršování
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Výsledek indikuje kladný nebo záporný trend pouze v případě, že se skóre změní o více než 5
% tolerance.
Tato funkce funguje pouze v krychli s časovou dimenzí, která definuje předchozí období pro
každého člena.
=SCORETREND(Score)

Parametry
Parametr Skóre představuje název indikátoru metrik, který reprezentuje indikátor Skóre.

Ukázka
Například tuto funkci používá výchozí indikátor metrik s názvem Trend.
=SCORETREND(’Score’)

Interakce s diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením a
vizualizacemi
Diagram vytváření záznamů s vyhodnocením má interaktivní funkce pro modeláře i uživatele
při zobrazování diagramů v různých podpůrných aplikacích IBM Cognos.
Interaktivní funkce v diagramech vytváření záznamů s vyhodnocením zahrnují možnosti
přiblížení, rozbalení a filtrování zobrazovaných dat. Tyto funkce jsou k dispozici v těchto
aplikacích:
v Cognos TM1 Performance Modeler (dostupné v kartě Náhled editoru diagramů)
v Cognos Insight
v Cognos TM1 Web

Přibližování a oddalování diagramů vytváření záznamů s
vyhodnocením
Všechny diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením zahrnují ovládací prvky pro přiblížení
a oddálení.

Rozbalení a sbalení diagramů dopadu
Diagramy dopadu poskytují ovládací prvky pro interaktivní rozbalování a sbalování
jednotlivých metrik nebo všech metrik diagramu.
Rozbalení a sbalení všech metrik
Ovládací prvky Rozbalit vše a Sbalit vše mohou rozbalit nebo sbalit všechny
metriky v celém diagramu dopadů.

Rozbalení a sbalení jednotlivých metrik
Ikony Rozbalit a Sbalit jsou zobrazeny přímo v diagramu pro každou metriku, která
je nadřízeným prvkem jiné metriky. Můžete selektivně rozbalit či sbalit tyto
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jednotlivé metriky v celém diagramu.

Použijte filtry na panel dashboard vytváření záznamů s
vyhodnocením výběrem metrik v diagramu Mapa strategie
Uživatelé produktu Cognos Insight mohou filtrovat a aktualizovat moduly widget vytváření
záznamů s vyhodnocením v panelu dashboard pracovního prostoru výběrem metrik v mapě
strategie. Podržíte-li ukazatel myši nad záměrem mapy strategie, zobrazí se rozevírací okno se
seznamem souvisejících metrik. Chcete-li zobrazit další informace o konkrétní metrice,
klepněte na ni v rozevíracím okně. Další moduly widget vytváření záznamů s vyhodnocením
v panelu dashboard se aktualizují a zobrazí informace o vybrané metrice.
Váš pracovní prostor například zahrnuje kontingenční tabulku (datová mřížka), mapu
strategie, diagram dopadů a vlastní diagram. Všechny čtyři moduly widget vytváření záznamů
s vyhodnocením jsou mezi sebou synchronizovány. Chcete-li změnit data, která jednotlivé
moduly widget zobrazují, můžete vybrat jednu z metrik, která se zobrazí při ponechání
ukazatele myši nad záměrem v mapě strategie.

Vytvoření řešení záznamů s vyhodnocením Cognos TM1
K vytvoření řešení záznamů s vyhodnocením v produktu IBM Cognos TM1 Performance
Modeler je nutné provést řadu kroků.
Chcete-li vytvořit a publikovat řešení záznamů s vyhodnocením, nejprve definujte a sestavte
vyžadované objekty záznamů s vyhodnocením. Na úvodní stránce Záznamy s vyhodnocením
v produktu Cognos TM1 Performance Modeler můžete spustit všechny vyžadované úlohy k
vytvoření řešení záznamů s vyhodnocením. Po sestavení vyžadovaných objektů pro řešení
záznamů s vyhodnocením toto řešení publikujte v produktu IBM Cognos applications a
umožněte tak interakce a monitorování.
V produktu IBM Cognos Insight vytvořte panel dashboard pomocí objektů v řešení záznamů s
vyhodnocením.

Vytvoření dimenze metrik
Vytvoření dimenze metrik je prvním krokem při vytváření řešení vytváření záznamů s
vyhodnocením IBM Cognos TM1 v produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Informace o této úloze
Dimenze metrik obsahuje seznam metrik, které chcete použít k monitorování obchodní
výkonnosti.
Další informace o dimenzích metrik viz “Dimenze metriky” na stránce 141.

Postup
1. V produktu Cognos TM1 Performance Modeler na úvodní stránce Návrh modelu
klepněte na tlačítko Vytvořit záznamy s vyhodnocením.
2. Na úvodní stránce Záznamy s vyhodnocením klepněte na tlačítko Dimenze metrik.
3. Zadejte název dimenze metrik.
Poznámka: Typ dimenze je nastaven na hodnotu Metrika a nelze ho změnit.
Otevře se nová karta pro úpravy dimenze metrik.
4. Ve sloupci Název klepněte na položku <Zadat nový člen> a zadejte název pro nového
člena.
5. Ve sloupci Výraz na úrovni listu klepněte na ikonu Více a vytvořte výpočet pro
nejnižší úroveň dat.
6. Ve sloupci Formát klepněte na ikonu Více a nastavte formát data a času nebo číselný
formát. Vlastnosti formátu se zobrazí v dolní části obrazovky.
7. Ve sloupci Výraz na konsolidované úrovni klepněte na ikonu Více a vytvořte výpočet
pro agregované výsledky.
8. Ve sloupci Vzor výkonu vyberte, jak chcete použít metriku.
v Nad cílovou hodnotou je příznivý.
v Cílová hodnota je příznivá.
v Pod cílovou hodnotou je příznivý.
9. Ve sloupci Typ tolerance vyberte, jak má být metrika vyhodnocena.
v Výběrem volby Absolutní zvolíte vyhodnocení na základě zadané skutečné hodnoty.
v Výběrem volby Procenta zvolíte vyhodnocení na základě procentní části cílové
hodnoty.
10. Zopakujte předchozí kroky a přidejte další členy do dimenze metrik.
11. Klepněte na tlačítko Uložit.

Jak pokračovat dále
Po vytvoření dimenze metrik můžete následně vytvořit dimenzi indikátoru metrik.

Vytvoření dimenze indikátorů metrik
Vytvořte dimenzi indikátorů metriky v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Informace o této úloze
Po vytvoření je nová dimenze indikátorů metrik přednaplněna členy vyžadovanými k
vytvoření krychle metrik. Podle potřeby můžete přidat další.
POZOR:
Neupravujte ani neodstraňujte vestavěné indikátory metrik. Jde o vyžadované objekty k
vytváření záznamů s vyhodnocením. Pokud potřebujete vlastní indikátory metrik,
přidejte je k vestavěným indikátorům.
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Další informace o dimenzích indikátorů metrik viz “dimenze indikátorů metrik” na stránce
143.

Postup
1. Na úvodní stránce Záznamy s vyhodnocením v úloze Vytvoření dimenzí metrik
klepněte na tlačítko Dimenze indikátorů metrik.
2. Zadejte název nové dimenze indikátorů metrik a poté klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Typ dimenze je nastaven na hodnotu Indikátory metriky a nelze ho
změnit.
Na nové kartě můžete přidat a upravit členy pro novou dimenzi. Členy jsou automaticky
předvyplněny, například Stav, Skóre a Trend.
3. Ve sloupci Název klepněte na položku <Zadat nový člen> a zadejte název pro nového
člena.
4. Ve sloupci Formát klepněte na ikonu Více a nastavte formát data a času nebo číselný
formát. Vlastnosti formátu se zobrazí v dolní části obrazovky.
5. Ve sloupci Výraz na úrovni listu klepněte na ikonu Více a vytvořte výpočet pro nejnižší
úroveň dat.
6. Ve sloupci Výraz na konsolidované úrovni klepněte na ikonu Více a vytvořte výpočet
pro agregované výsledky.
7. Ve sloupci Vykreslit nastavte ikonu indikátoru, která má být použita pro stav nebo trend
nebo pro hodnotu trafficLight nebo metricTrend. pokud buňku ponecháte prázdnou,
zobrazí se místo ikony indikátoru číselná hodnota
8. Zopakujte tyto kroky a přidejte další členy do dimenze indikátoru metrik.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Jak pokračovat dále
Nyní můžete vytvořit krychli metrik.

Vytváření vlastních indikátorů metrik pro diagramy vytváření
záznamů s vyhodnocením
Můžete vytvořit dílčí sadu vlastních indikátorů metrik, která bude zobrazena v popisu, když
umístíte ukazatel myši nad objekty v diagramu vytváření záznamů s vyhodnocením. Můžete
vytvořit více vlastních dílčích sad a určit, která dílčí sad má být použita pro každý diagram
vytváření záznamů s vyhodnocením.

Informace o této úloze
Chcete-li vytvořit vlastní dílčí sadu založenou na nových nebo existujících indikátorech
metrik, použijte průvodce dílčími sadami indikátorů metrik. Můžete také nastavit pořadí, v
jakém budou tyto indikátory metrik zobrazeny v popisu, když ponecháte ukazatel myši nad
objekty v diagramu vytváření záznamů s vyhodnocením.
Po vytvoření dílčí sady vlastních indikátorů metrik můžete přiřadit dílčí sadu k diagramu
vytváření záznamů s vyhodnocením pomocí vlastnosti Dílčí sady semaforů v editoru
diagramů.

Postup
1. Otevřete dimenzi indikátorů metrik.
2. V panelu nástrojů editoru indikátorů metrik klepněte na ikonu Dílčí sada

.
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3. Chcete-li vytvořit dílčí sadu vlastních indikátorů metrik, postupujte podle kroků v
průvodci.
4. Zadejte název nové dílčí sady.
5. Vyberte a uspořádejte až pět indikátorů metrik pro zobrazení v rozevíracím okně popisu
diagramu.
6. Chcete-li zobrazit ukázku okna popisu, klepněte na volbu Příklad.
7. Zobrazte souhrn vlastních indikátorů metrik.
8. Klepnutím na tlačítko OK proces dokončete.
Vaše vlastní indikátory budou přidány jako dílčí sada do aktuální dimenze indikátorů
metrik.
9. Chcete-li přiřadit dílčí sadu vlastních indikátorů metrik do diagramu, postupujte podle
těchto kroků:
a. Otevřete diagram vytváření záznamů s vyhodnocením.
b. Na panelu Vlastnosti použijte vlastnost Dílčí sady semaforů a vyberte vlastní dílčí
sadu indikátorů metrik.
c. Chcete-li zobrazit všechny vlastní indikátory metrik v popisu, klepněte na kartu
Náhled a ponechte ukazatel myši nad metrikou.

Vytváření výpočtů pro metriky a dimenze indikátorů metrik
Při definování dimenzí metrik a dimenzí indikátorů metrik můžete použít standardní funkce
produktu TM1. Pro indikátory metrik můžete použít také sadu funkcí specifických pro
vytváření záznamů s vyhodnocením.

Informace o této úloze
Pro dimenze metrik a dimenze indikátorů metrik použijte funkce Jednoduché (Aritmetické),
Dimenze a TM1 pro výrazy pro nejnižší a konsolidované úrovně. Funkce agregace se
používají pouze pro výrazy na konsolidované úrovni.
Další informace o standardních funkcích produktu TM1 najdete v následujících tématech:
v Dokumentace Reference k produktu IBM Cognos TM1, téma “Funkce pravidel”
v “Vytváření výpočtových dimenzí” na stránce 20
Více informací naleznete v části “funkce indikátoru metrik” na stránce 156.

Postup
1. Chcete-li pro metriky a dimenze metrik použít standardní funkce a výpočty produktu
TM1, použijte editor výrazů v produktu Cognos TM1 Performance Modeler.
2. V editoru dimenzí klepněte na ikonu v buňce Výraz na nejnižší úrovni nebo Výraz na
konsolidované úrovni, kam chcete zadat daný výpočet.
3. Pomocí editoru výrazů sestavte požadovaný výraz.
4. Chcete-li pro členy v dimenzi indikátorů metrik použít funkce indikátorů metrik, v editoru
výrazů klepněte na volbu Funkce a rozbalte položku Funkce metriky.

Vytváření krychle metrik z existujících dimenzí
Po vytvoření dimenzí metrik a dimenzí indikátorů metrik můžete v produktu IBM Cognos
TM1 Performance Modeler vytvořit novou krychli metrik.
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Informace o této úloze
Krychle metrik vyžaduje metriku, indikátor metriky a časový rozměr. Můžete přidat také další
existující dimenze, například geografii nebo produkty.

Postup
1. Na úvodní stránce Záznamy s vyhodnocením klepněte na tlačítko Vytvoření krychle
metrik.
2. Zadejte název nové krychle metrik a poté klepněte na tlačítko OK.
3. Do oblasti řádků krychle přetáhněte dimenzi metrik.
4. Do oblasti sloupců krychle přetáhněte dimenzi indikátorů metrik.
5. Do oblasti kontextu krychle přetáhněte časovou dimenzi. Můžete přidat další dimenze do
krychle metrik a přetáhnout je do kontextové oblasti krychle
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Jak pokračovat dále
Můžete vytvořit diagram záznamů s vyhodnocením, který je založen na této krychli metrik.

Vytváření krychle metrik na základě existující standardní
krychle
Na základě existující standardní krychle můžete vytvořit novou krychli metrik. Při vytváření
krychle metrik touto metodou zůstává existující standardní krychle na serveru TM1
nezměněná a je vytvořena nová krychle metrik s téměř identickou dimenzionalitou.

Informace o této úloze
Krychle metrik vyžaduje metriku, indikátor metriky a časový rozměr. Můžete přidat také další
existující dimenze, například geografii nebo produkty.
Další informace o těchto různých typech dimenzí viz “Vytváření nových dimenzí” na stránce
19.

Postup
1. V podokně Návrh modelu produktu Performance Modeler klepněte na standardní
krychli, kterou chcete použít jako základ krychle metrik a poté klepněte na volby Nová >
Krychle metrik.
2. Do dialogového okna Nová krychle metrik zadejte název nové krychle metrik.
3. Vyberte výpočtovou dimenzi v existující krychli, která má být použita jako dimenze
metrik v nové krychli metrik, a poté klepněte na tlačítko OK.
4. Klepněte na tlačítko OK ve zprávě Informace o vytvoření krychle metrik.

Výsledky
Po vygenerování nové krychle metrik bude vytvořen nový odkaz, který mapuje dimenze a
data z existující standardní krychle do nové krychle metrik. Odkaz používá stejný název, jaký
jste přiřadili nové krychli metrik.
v Výpočtová dimenze, kterou jste vybrali v kroku 3, bude převedena na dimenzi metrik.
v Dimenze verzí ve standardní krychli bude mapována do nové dimenze indikátoru metriky.
Tato nová dimenze indikátoru metriky používá stejný název, jaký jste přiřadili nové krychli
metrik.
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Odkaz můžete podle potřeb analýzy měnit. Chcete-li získat další informace o odkazech v
produktu Performance Modeler, viz Kapitola 5, “Vytváření odkazů”, na stránce 59.

Jak pokračovat dále
Po vytvoření krychle metrik můžete vytvořit diagram záznamů s vyhodnocením, který je
založen na dané krychli.

Úprava diagramu dopadů
Diagram dopadů je vytvořen automaticky při každém vytvoření krychle metrik. Krychle
metrik může mít pouze jeden diagram dopadů. Můžete upravit diagram dopadů pro krychli
metrik tak, že uspořádáte metriky pro použití v diagramu do tří kategorií: ovlivňující metriky,
metriky zaměření a ovlivněné metriky.

Informace o této úloze
Diagramy dopadů poskytují vizualizaci vztahů mezi členy dimenze v krychli metrik.
Diagramy uvádějí způsob fungování společnosti pomocí zobrazení vzájemného ovlivnění
jednotlivých metrik.
Další informace o diagramech dopadů viz “Diagram dopadů” na stránce 150.
Na následujícím obrázku je uveden příklad, jak lze organizovat metriky pro diagram dopadů.

Obrázek 15. Příklad úprav diagramu dopadů

Postup
1. Na úvodní stránce Záznamy s vyhodnocením v části Práce s diagramy klepněte na
tlačítko Upravit diagram dopadů.
2. Vyberte krychli metrik, kterou chcete pro diagram použít, a poté klepněte na tlačítko OK.
3. Přetáhněte požadovanou metriku do seznamu Metriky zaměření.
4. Přetáhněte požadovanou metriku do seznamu Ovlivňující metriky.
5. Přetáhněte požadovanou metriku do seznamu Ovlivněné metriky.
6. Pro každou ovlivňující a ovlivněnou metriku nastavte Povahu dopadu.
V seznamu Ovlivňující metriky nebo Ovlivněné metriky klepněte a buňku Povaha
dopadu vedle metriky a vyberte hodnotu:
v Kladná Zobrazí spojení mezi metrikami v diagramu jako nepřerušovanou čáru.
v Záporná Zobrazí spojení mezi metrikami v diagramu jako čárkovanou čáru.
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7. Klepněte na tlačítko Uložit.
8. Klepnutím na kartu Náhled zobrazte interaktivní náhled diagramu.

Jak pokračovat dále
Můžete vytvořit další diagramy záznamů s vyhodnocením nebo implementovat řešení pro
vytváření záznamů s vyhodnocením v aplikacích IBM Cognos.

Zjiš ování efektů mezi vztahy metrika v diagramem dopadů
Funkci Zjistit můžete použít ke zjištění a generování vztahů dopadů mezi metrikami v
diagramu dopadů. Generované vztahy jsou určeny analýzou pravidel krychle v dimenzi
metrik. Můžete také zkontrolovat výsledky, provést nezbytné změny a použít je v diagramu
dopadů.

Než začnete
Upozornění: Zjišovací proces může změnit či odebrat existující, automaticky generované
dopady. Při spuštění zjišovacího procesu se zobrazí zpráva s varováním a budete vyzváni,
abyste v akci pokračovali, nebo ji zrušili.

Informace o této úloze
Výsledky ze zjišovacího procesu budou zobrazeny v editoru diagramu dopadů.
Důležité: Zjištěné dopady založené na pravidlech krychle neberou v potaz kontext pravidla.
Pokud například pravidlo krychle uvádí, že se čistý zisk v Severní Americe rovná výnosy
USA minus výdaje Kanady, zjištěný vztah dopadu je, že zisk je ovlivněn metrikami výnosů a
výdajů.
Zjišovací proces nastaví charakter dopadů pro každý generovaný vztah jako nedefinovaný.
Měli byste zkontrolovat výsledky a ručně nastavit nedefinované hodnoty na kladné, nebo
záporné.

Postup
1. Otevřete diagram dopadů.
2. Na kartě Osnova klepněte na volbu Zjistit.
Zapamatujte si: Zobrazí se varovná zpráva, že předchozí automaticky generovaný
vztah může být změněn nebo odebrán.
3. Klepnutím na tlačítko Ano akci dokončíte.
Vztahy dopadů jsou automaticky určeny a aktualizovány v seznamech dopadů na kartě
Osnova.
4. V seznamu Zaměřené metriky klepněte na rozevírací seznam Definované dopady a
vyberte metriku.
5. Zkontrolujte metriky v seznamu Ovlivňující metriky a Ovlivněné metriky.
6. Zkontrolujte pro každou metriku Povahu dopadu.
7. Zkontrolujte vztahy dopadů, které byly zjištěny:
Znáte-li povahu dopadu pro libovolné vztahy, které jsou nastavené jako Nedefinované,
nastavte dopad na hodnotu Kladná nebo Záporná.
8. Uložte diagram.
9. Klepnutím na kartu Náhled zobrazte interaktivní náhled diagramu.
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Vytvoření mapy strategie
Můžete vytvořit mapy strategie, ve kterých nadefinujete perspektivy a záměry, namapujete na
ně metriky a použijete je ke sledování obchodní výkonnosti.

Informace o této úloze
Při vytvoření mapy strategie jsou automaticky vytvořeny doporučené ukázky perspektiv a
záměrů. Ukázky můžete použít jako výchozí bod a upravit je, případně lze vytvořit vlastní
kombinace.
Další informace týkající se mapy strategie naleznete v tématu “mapa strategie” na stránce
151.

Postup
1. Na úvodní stránce Záznamy s vyhodnocením v části Vytvoření strategií klepněte na
tlačítko Vytvoření mapy strategie.
2. Vyberte krychli metrik, kterou chcete použít pro mapu strategie.
3. Zadejte název mapy strategie.
4. V poli Typ strategie vyberte volbu Mapa strategie. Klepněte na tlačítko OK.
Otevře se editor Mapa strategie.
5. Vytvořte perspektivu:
Ve sloupci Perspektivy klepněte na volbu <Zadat název nové perspektivy> a zadejte
název nové perspektivy. Stiskněte klávesu Enter.
6. Vytvořte záměr:
Ve sloupci Záměry klepněte v buňce u existující perspektivy na volbu <Zadat název
nového záměru> a zadejte název nového záměru. Stiskněte klávesu Enter.
Nový záměr je nyní přidružen k dané perspektivě.
7. Zopakujte předchozí kroky a vytvořte další perspektivy a záměry.
8. Přidání metriky do záměru:
a. Klepněte na záměr ve sloupci Záměry.
b. Přetáhněte metriku ze seznamu Zdrojová krychle do seznamu Metriky pro
vybraný záměr.
Vybraná metrika je nyní přidružena k danému záměru.
c. Postup zopakujte pro další záměry a metriky.
9. Prohlédněte si výpočet stavu pro jednotlivé perspektivy a záměry v diagramu.
Výchozí výpočet stavu pro jednotlivé položky je nastaven na stav Nejčastější. Další
informace týkající se výpočtu stavu naleznete v tématu “mapa strategie” na stránce 151.
a. V tabulce Mapa strategie klepněte na perspektivu nebo záměr, pro který chcete
nastavit výpočet stavu.
b. Na kartě Vlastnosti klepněte na pole Hodnota pro vlastnost Výpočet stavu a pak
vyberte typ výpočtu.
v Bez stavu - Nezobrazuje žádný stav pro metriky, které jsou přidruženy k této
perspektivě nebo záměru.
v Nejčastější stav - Zobrazí ikonu pro stav, který se vyskytuje nejčastěji pro
všechny metriky přidružené k této perspektivě nebo záměru.
v Nejpozitivnější stav - Zobrazí ikonu pro stav, který je nejpozitivnější ze všech
metrik přidružených k této perspektivě nebo záměru.
v Nejméně pozitivní stav - Zobrazí ikonu pro stav, který je nejméně pozitivní ze
všech metrik přidružených k této perspektivě nebo záměru.
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c. Tyto kroky zopakujte, pokud chcete změnit výpočet stavu pro ostatní perspektivy
nebo záměry.
10. Přidání připojení do diagramu:
Připojení se v diagramu zobrazí jako šipka mezi dvěma záměry.
a. V editoru Mapa strategie klepněte na kartu Připojení.
Seznam perspektiv a záměrů je uveden v tabulce Mapa strategie. Seznam připojení
pro diagram je znázorněn v tabulce Připojení napravo.
b. Chcete-li vytvořit připojení, přetáhněte záměr z tabulky Mapa strategie do sloupce
Od v tabulce Připojení.
c. Přetáhněte jiný záměr do sloupce Do.
d. Zopakováním těchto kroků vytvořte další připojení mezi páry záměrů.
11. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte mapu strategie.
12. Klepnutím na kartu Náhled zobrazte interaktivní náhled mapy strategie.

Jak pokračovat dále
Po vytvoření mapy strategie můžete vytvořit další diagramy záznamů s vyhodnocením nebo
nasadit řešení záznamů s vyhodnocením pro použití v aplikacích IBM Cognos.

Vytvoření vlastního diagramu pro vytváření záznamů s
vyhodnocením
Pomocí importování souboru obrázku a přenesení datových bodů dimenzí metrik můžete
vytvořit vlastní diagram.

Informace o této úloze
Podokno editoru vlastního diagramu v produktu Cognos TM1 Performance Modeler zahrnuje
karty Osnova a Náhled. Tyto karty poskytují oddělené oblasti pro navrhování vlastních
diagramů s vyhodnocením a náhled interaktivních ukázek.
Další informace o vlastních diagramech naleznete v tématu “Vlastní diagram” na stránce 154.

Postup
1. Na úvodní stránce Záznamy s vyhodnocením v části Práce s diagramy klepněte na
tlačítko Vytvoření vlastního diagramu.
2. Vyberte krychli metrik, kterou chcete použít pro diagram.
3. Zadejte název diagramu a pak klepněte na tlačítko OK.
Otevře se editor Vlastní diagram.
4. Vyberte pro diagram obrázek pozadí, klepněte na seznam Obrázek pozadí a vyberte
ukázkový obrázek nebo vyhledejte vlastní obrázek.
5. Klepněte na seznam Primární dimenze a pak vyberte hlavní dimenzi, kterou chcete
použít v diagramu (obvykle dimenze metrik).
6. Volitelný krok: Vyberte sekundární dimenzi a kontext, který chcete použít:
a. Klepnutím na seznam Sekundární dimenze vyberte sekundární dimenzi pro
diagram.
b. Klepnutím na seznam Kontext sekundární dimenze vyberte člena dimenze ze
sekundární dimenze.
7. Klepněte na člena dimenze a přetáhněte ho ze seznamu Zdrojová krychle do obrázku.
Člen se zobrazí s šedou ikonou stavu.
8. Upravte vlastnosti obrázku a jeho velikost.
Kapitola 10. Vytváření záznamů s vyhodnocením v produktu Cognos TM1

167

9. Klepněte na tlačítko Uložit.
10. Klepnutím na kartu Náhled zobrazte interaktivní náhled diagramu.
Testujte a zkontrolujte diagram:
v Chcete-li zobrazit další informace, ponechte kurzor myši nad datovými body.
v Chcete-li diagram zobrazit v různých úrovních zobrazení, klepněte na ikony Přiblížit
a Oddálit.
v Změňte kontext dimenze pro diagram.

Přizpůsobení grafu historie
Graf historie je vytvořen automaticky při každém vytvoření krychle metrik. Krychle metrik
může mít pouze jeden graf historie.
Chcete-li zahrnout graf historie do krychle metrik, každý člen nejnižší úrovně v časové
dimenzi musí mít definované počáteční datum a koncové datum. Více informací naleznete v
části “Vytváření časových dimenzí” na stránce 23.
Další informace o grafech historie viz “Graf historie” na stránce 155.
Standardně graf historie porovnává skutečné hodnoty s cílovými hodnotami. Můžete
přizpůsobit graf historie tak, aby porovnával výkon dvou odlišných sad dat. Může být
například vhodné porovnat skutečné hodnoty s hodnotami rozpočtu. Chcete-li tak učinit, na
panelu Vlastnosti použijte vlastnost Dílčí sady indikátorů metrik a vyberte vlastní dílčí
sadu indikátorů metrik.
Informace o vytvoření vlastních dílčích sad indikátorů metrik naleznete v tématu “Vytváření
vlastních indikátorů metrik pro diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením” na stránce
161.

Určování zobrazení a formátu hodnot tolerance
Zobrazení hodnot v různých formátech v rámci stejné dimenze zobrazení krychle podléhá
určitým omezením. Z tohoto důvodu nemůžete zobrazit různé typy formátování, jako je
absolutní a procentní hodnota, ve sloupci tolerance v krychli metrik. V krychli metrik však
můžete vytvořit specializovaný sloupec s hodnotou tolerance, ve kterém budou zobrazeny
hodnoty s formátováním podle jednotlivých metrik v krychli.

Než začnete
Již jste vytvořili krychli metrik pro řešení pro vytváření záznamů s vyhodnocením.

Informace o této úloze
Souhrnný postup pro vytvoření specializovaného sloupce hodnoty tolerance zahrnuje
vytvoření nového člena v dimenzi indikátorů metrik a přidání výpočtu krychle pro daného
člena.
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Obrázek 16. Příklad krychle metrik se sloupcem hodnoty tolerance. Tento obrázek znázorňuje příklad krychle metrik se
sloupcem hodnoty tolerance, který zobrazuje hodnoty ve stejném formátu jako související metrika pro každý řádek.

Tento příklad používá krychli metrik s názvem Záznamy s vyhodnocením, dimenzi metrik
s názvem Metriky a dimenzi indikátorů metrik s názvem Indikátory metrik.

Postup
1. Vytvořte nového člena hodnoty tolerance v dimenzi indikátorů metrik.
a. Otevřete dimenzi metrik pro krychli metrik.
b. Přidejte nového člena do dimenze. Můžete například přidat nového člena s názvem
Hodnota tolerance.
Informace týkající se přidání členů do dimenze Indikátory metrik naleznete v tématu
“Vytvoření dimenze indikátorů metrik” na stránce 160.
Důležité: Na tohoto nového člena nepoužívejte žádné formátování.
c. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte dimenzi.
2. Přidejte výpočet krychle do krychle metrik.
V tomto příkladu se předpokládá, že dimenze Indikátory metrik je nastavena jako název
sloupce pro krychli metrik.
a. Otevřete krychli metrik.
b. Klepněte pravým tlačítkem myši na sloupec Hodnota tolerance a vyberte položku
Vytvořit výpočet krychle.
c. Potvr te výchozí název pro nový výpočet nebo zadejte vlastní název.
d. Klepněte na tlačítko OK.
Otevře se karta Editor výrazů pro nový výpočet.
e. V editoru výrazů zaškrtněte políčko Kombinovat a konsolidovat nejnižší prvek
dimenze.
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Tato volba uplatní výpočet na všechny buňky ve sloupci hodnoty tolerance.
f. Přidejte následující výraz na kartu Výraz listu a konsolidovaný výraz.
=ABS(IF [Metrics].tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Tip: Můžete použít strom objektů na kartě Podmínky a přetáhnout názvy atributů a
objektů do výrazu. Je například možné přetáhnout atribut Typ tolerance z dimenze
metrik a pak přetáhnout členy Cíl a Tolerance z indikátorů metrik do výrazu.
g. Klepnutím na tlačítko OK uložte výraz a použijte jej na krychli metrik.

Výsledky
Hodnoty ve sloupci Hodnota tolerance krychle metrik se nyní zobrazí ve formátu, který
odpovídá související metrice každého řádku.

Přidání dat do krychle metrik
Po vytvoření objektů záznamů s vyhodnocením můžete následně použít další postupy a přidat
data do krychle metrik.

Informace o této úloze
Krychle metrik představuje primární způsob přenosu dat TM1 do řešení vytváření záznamů s
vyhodnocením. Přenos zajistíte přidáním dat do buněk Skutečné, Cíl a Tolerance pro
jednotlivé metriky v krychli.
Chcete-li například vypočítat hodnoty indikátoru metrik pro metriku Výnos, postupujte takto:
1. Naplňte buňky indikátoru metrik Skutečné a Cíl odpovídajícími hodnotami pro výnos.
2. Zadejte hodnotu tolerance, která nadefinuje přijatelný rozsah pro porovnání skutečného
výnosu s cílovým výnosem.
3. Hodnoty v buňkách Skutečné, Cíl a Tolerance pak poskytnou základ pro výpočet
ostatních hodnot indikátorů metrik, jako je například Stav, Trend a Odchylka.
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Při zadávání dat do komponenty TM1 a naplnění buněk Skutečné, Cíl a Tolerance v krychli
metrik můžete použít jakýkoli standardní postup.

Postup
v Zadejte data ručně:
Zadejte hodnoty přímo do buněk v krychli metrik. Ruční zadávání dat je popsáno v
dokumentaci k produktům IBM TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web, v
dokumentaci k aplikacím produktu IBM Cognos TM1 a v dokumentaci k produktu IBM
Cognos Insight.
v Použijte automatické rozložení dat:
Rozložte hodnoty v rámci rozsahu buněk v zobrazení nebo do podřízených prvků
konsolidace. Více informací naleznete v části “Automatické rozložení dat v zobrazení
krychle” na stránce 47.
v Importujte data pomocí nástroje Cognos TM1 TurboIntegrator:
Vytvořte proces TurboIntegrator pro import dat z podporovaného zdroje dat do krychle.
Postupujte podle dokumentace k nástroji IBM Cognos TM1 Turbo Integrator.
v Použijte výpočet na základě pravidel:
Ručně vytvořte pravidla, která definují data pro krychli. Postupujte podle dokumentace
Pravidla produktu IBM Cognos TM1. Můžete také definovat výpočty krychle nebo výpočty
dimenzí, které vygenerují pravidla pro definici dat v krychli nebo na úrovni dimenze.
Můžete například zadat globální hodnotu nebo výraz pro toleranci v editoru Indikátory
metrik, které použijí stejnou úroveň tolerance na všechny metriky v krychli metrik.
Podrobnosti o výpočtech krychlí naleznete v tématu Výpočty krychlí.
Podrobnosti o výpočtech dimenzí naleznete v tématu Výpočty dimenzí.

Vytvoření odvozených metrik
Informace o této úloze
Odvozená metrika je koncepční metrika používaná k označení výkonu s použitím podřízených
metrik různých typů jednotek. Odvozené metriky jsou vlastní metriky, které modelář definuje
v závislosti na vlastních požadavcích.

Postup
1. V produktu Cognos TM1 Performance Modeler klepněte na volbu Návrh modelu a
otevřete dimenzi metrik.
2. Ve sloupci Název klepněte na položku <Zadat nový člen> a zadejte název pro novou
odvozenou metriku.
3. Vložte metriky pro odvozenou metriku do nové metriky. Příklad: Odvozená metrika s
názvem Efektivita produkce může se skládat z metrik Prodané množství, Výnosy z
prodeje a Dotazník k výrobku.
4. Chcete-li vytvořit odvozený výpočet v závislosti na stavu podřízených metrik, ve sloupci
Odvozený výpočet klepněte na ikonu Více.
v Nejpozitivnější stav k nahlášení stavu nejpozitivnější podřízené metriky.
v Nejméně pozitivní stav k nahlášení stavu nejméně pozitivní podřízené metriky.
v Nejfrekventovanější stav k nahlášení stavu nejfrekventovanějších podřízených metrik.
v Průměrný stav k nahlášení průměrného stavu všech podřízených metrik.
5. Zopakujte předchozí kroky a přidejte další členy do dimenze metrik.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Jak pokračovat dále
Po vytvoření odvozené metriky můžete zobrazit výsledky odvozené metriky v krychli
záznamu s vyhodnocením.
Související pojmy:
“Odvozené metriky” na stránce 148
Odvozená metrika je metrika založená na vašich klíčových ukazatelích nebo měřeních výkonu
z dimenze metrik. Příklady odvozených metrik: Spokojenost zaměstnanců v závislosti na
výsledcích průzkumu mezi zaměstnanci, obrátce zaměstnanců a nákladech zaměstnání nebo
Spokojenost zákazníka v závislosti na dotazníku k výrobku, reklamacích a počtu zákazníků.
Tyto dvě odvozené metriky mohou být také základem další odvozené metriky hodnocení
celkové spokojenosti.

Implementace řešení pro vytváření záznamů s vyhodnocením
na serveru TM1
Po vytvoření řešení vytváření záznamů s vyhodnocením v produktu IBM Cognos TM1
Performance Modeler můžete řešení implementovat na server TM1 a sdílet ho s ostatními
uživateli. Uživatelé ho potom mohou zobrazit diagramy záznamů s vyhodnocením a využít je
k monitorování obchodní výkonnosti v aplikacích produktu IBM Cognos.

Postup
1. V podokně Návrh aplikace klepněte pravým tlačítkem na složku Aplikace a poté
klepněte na volby Nová > Aplikace.
Poznámka: Pokud jste se při přihlášení k produktu TM 1 Performance Modeler připojili
přímo k serveru TM 1 Server, podokno Aplikace se nezobrazí. Další informace naleznete
v tématu “Přímé připojení k serveru TM1” na stránce 3.
2. Zadejte název pro aplikaci.
3. V nabídce Typ aplikace vyberte položku Centralizovaný.
4. Klepněte na tlačítko OK.
5. Přetáhněte objekt zobrazení krychle z požadované krychle metrik do oblasti Zobrazení
přispěvatele pro novou aplikaci.
Poznámka: Objekty zobrazení krychle metrik lze přidat pouze do aplikace. Nelze do ní
však přidat individuální diagramy dopadů či mapy strategie. Standardně jsou nasazeny
všechny diagramy související se zobrazením, které vyberete pro aplikaci.
6. V sekci Klienti nové aplikace prove te následující akce:
a. Vyberte volbu Cognos Insight - připojený nebo Cognos Insight - distribuovaný a
klepnutím na volbu Výchozí ji nastavte jako výchozí.
b. Ujistěte se, že není vybrána volba TM1 Application Web.
7. Uložte aplikaci.
8. Klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a poté vyberte položku Nasadit aplikaci.
9. Otevřete a aktivujte aplikaci pomocí produktu IBM Cognos TM1 Applications.
a. Otevřete produkt IBM Cognos TM1 Applications a přejděte na stránku portálu.
b. Na panelu nástrojů klepněte na ikonu Aktualizovat.
Dostupné aplikace jsou uvedeny ve sloupci Název tabulky Moje aplikace.
c. Chcete-li aplikaci aktivovat, klepněte ve sloupci Akce na ikonu Aktivace aplikace.
d. Chcete-li otevřít aplikace, klepněte na název aplikace.
Po aktualizaci stránky může být zapotřebí ještě jednou klepnout na název aplikace.
V produktu Cognos Insight se otevře řešení vytváření záznamů s vyhodnocením.
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Jak pokračovat dále
Po otevření produktu Cognos Insight můžete zobrazit diagramy a objekty záznamů s
vyhodnocením, které jsou obsaženy v řešení vytváření záznamů s vyhodnocením, a pracovat s
nimi.

Implementace řešení záznamů s vyhodnocením pomocí
distribuované aplikace
Implementace řešení záznamů s vyhodnocením jako distribuované aplikace pro komponentu
IBM Cognos Insight vyžaduje konkrétní sadu pokynů.

Informace o této úloze
Tento postup zahrnuje práci s komponentami IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM
Cognos TM1 Applications a IBM Cognos Insight.

Postup
1. Vytvořte speciální adresář pro správu lokální kopie objektů TM1:
Zadejte umístění adresáře použitím parametru DistributedPlanningOutputDir v
konfiguračním souboru serveru Cognos TM1 s názvem Tm1s.cfg.
Tento parametr definuje adresář, do kterého jsou zapsány objekty TUnits při
implementaci distribuované aplikace Cognos Insight.
Příklad: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
2. Vytvořte aplikaci v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Můžete
například vytvořit aplikaci typu schválení.
a. Jako základ pro hierarchii schvalování v aplikaci schvalování použijte dimenzi
zeměpisné oblasti.
b. Zkontrolujte, zda dimenze schvalovací hierarchie obsahuje nadřízený uzel pro
dimenzi. Vytvořte například prvek World, který bude tvořit vyšší úroveň pro prvky
North America, Europe a další prvky.
c. Z této dimenze vytvořte novou dílčí sadu, která není dynamická, a použijte ji jako
dílčí sadu pro schvalovací hierarchii.
3. Nakonfigurujte aplikaci k použití v rozděleném režimu.
a. Vyberte položku Cognos Insight - rozdělený v oddílu Klienti.
b. Vyberte položku Povolit rozšířené modelování v oddílu Nastavení.
Tato volba umožňuje definovat ruční závislosti pro řídicí krychli.
c. Klepnutím na volbu Akce > Zobrazit řídicí objekty zobrazte řídicí objekty TM1.
d. Klepněte na tlačítko Uložit a pak na tlačítko Aktualizovat.
Pod aplikací je automaticky vytvořena složka Ruční závislosti. Jakmile se pod
aplikací ve stromu Návrh zobrazí složka Ruční závislosti, můžete do složky přidat
požadované řídicí krychle.
4. Přetáhněte řídicí krychle pro související diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením do
složky Ruční závislosti:
Řídicí krychle pro diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením vyhledáte použitím této
konvence pojmenování:
v Diagram dopadů - }MI_metrics_cube_name.
v Mapa strategie - řídicí krychle se stejným názvem jako mapa strategie. Příklad:
Strategy_map_name.
v Vlastní diagram - řídicí krychle s přesně stejným názvem jako vlastní diagram. Příklad:
Custom_diagram_name.
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5. Uložte, ověřte a implementujte aplikaci:
a. Klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a pak klepněte na tlačítko Uložit
aplikaci.
b. Klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a pak klepněte na tlačítko Ověřit
aplikaci.
c. Klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a poté klepněte na položku Nasadit
aplikaci.
6. Na portálu Cognos TM1 Applications vyhledejte aplikaci v seznamu a pak ji aktivujte
klepnutím na ikonu Aktivovat.
7. Otevřete komponentu Cognos Insight a vytvořte a publikujte panel dashboard:
a. Otevřete komponentu Cognos Insight z panelu nástrojů portálu Cognos TM1
Applications.
b. V komponentě Cognos Insight se přihlaste k serveru TM1 a vyberte aplikaci, kterou
chcete implementovat.
Klepněte na volbu Akce > Připojit ke komponentě IBM Cognos TM1, přihlaste se,
vyberte komponentu Planning Server, ve které se nachází aplikace, a pak klepněte na
tlačítko Připojit.
c. Vytvořte panel dashboard použitím objektů vytváření záznamů s vyhodnocením
včetně diagramů vytváření záznamů s vyhodnocením, které jste přidali do složky
Ruční závislosti.
d. Publikujte panel dashboard bez výběru volby Publikovat a distribuovat.
Klepněte na položku Akce > Publikovat a pak klepněte na volbu Publikovat.
Tím zajistíte aktualizaci aplikace na serveru TM1.
8. Na portálu Cognos TM1 Applications otevřete aplikaci pro jeden z uzlů v rozděleném
režimu.
Nyní byste měli vidět vytvořený panel dashboard v rozděleném režimu.

Vytváření záznamů s vyhodnocením a zabezpečení
Použitím standardních kroků zabezpečení IBM Cognos TM1 můžete nakonfigurovat různé
typy zabezpečení na úrovni objektů pro uživatele vytváření záznamů s vyhodnocením.
Můžete nastavit zabezpečení na úrovni objektů pro objekty, které jsou založeny na různých
příkladech použití.
Před publikováním objektů vytváření záznamů s vyhodnocením v cílovém řešení zkontrolujte
a uplatněte na tyto objekty odpovídající úroveň zabezpečení. Zabezpečení lze použít na
objekty vytváření záznamů s vyhodnocením při jejich vytvoření nebo po jejich dokončení.
V závislosti na použitém zabezpečení se budou uživatelům zobrazovat zprávy při pokusu o
interakci s objekty vytváření záznamů s vyhodnocením, ke kterým nemají dostatečná
přístupová oprávnění. V některých případech uživatelé nebudou smět objekty vytváření
záznamů s vyhodnocením vůbec zobrazit.
Chcete-li konfigurovat přiřazení zabezpečení, musíte být členem skupiny TM1 ADMIN nebo
SecurityAdmin.
Použijte komponentu IBM Cognos TM1 Performance Modeler a uplatněte nastavení
zabezpečení.
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Příklady použití pro zabezpečení vytváření záznamů s
vyhodnocením
Následující příklady slouží k určení, jakou úroveň zabezpečení je vhodné použít pro objekty
vytváření záznamů s vyhodnocením. Příklady ukazují různou úroveň zabezpečení od
minimálního požadovaného zabezpečení až po zvýšené zabezpečení jednotlivých objektů
vytváření záznamů s vyhodnocením a členů dimenzí.

Přidělení minimálního přístupu k objektům vytváření záznamů
s vyhodnocením pro uživatele bez oprávnění administrátora
Pomocí následujících informací určíte a nakonfigurujete minimální zabezpečený přístup pro
uživatele bez oprávnění administrátora pro všechny otevřené objekty vytváření záznamů s
vyhodnocením v klientovi. Mezi klienty patří IBM Cognos Insight a IBM Cognos TM1 Web.
Tyto kroky se vztahují na všechny objekty záznamů s vyhodnocením, jako je krychle metrik,
diagram dopadů, diagram mapy strategie nebo vlastní diagramy.

Informace o této úloze
V komponentě IBM Cognos TM1 platí, že objekty, na které můžete použít zabezpečení, jsou
bu běžné (definované uživatelem), nebo řídicí (definované systémem). Mezi tyto objekty
patří krychle, dimenze a členy dimenzí. Když použijete zabezpečení pro objekty vytváření
záznamů s vyhodnocením, bude pravděpodobně nutné uplatnit zabezpečení na běžné a řídicí
objekty pro krychle, dimenze a členy dimenzí.
Uvedené informace se týkají zejména čtyř objektů – diagramu dopadů, mapy strategie a
vlastního diagramu. Krychle záznamů s vyhodnocením je běžný, uživatelem definovaný
objekt mapy strategie TM1, nicméně diagram dopadů, mapa strategie a vlastní diagram je
reprezentován systémovými řídicími objekty.
Pro zobrazení a interakci s těmito objekty záznamů s vyhodnocením potřebují uživatelé ke
všem těmto objektům práva READ v komponentě Cognos Insight nebo Cognos TM1 Web.
Poznámka: Chcete-li zobrazit informace o běžných a řídicích objektech pro vytváření
záznamů s vyhodnocením, otevřete podokno Model v komponentě IBM Cognos TM1
Performance Modeler a klepněte na objekt. Na kartě Vlastnosti se zobrazí informace o
objektu a jeho souvisejících objektech.
krychle metrik
Krychle metrik, nebo také mřížka záznamů s vyhodnocením, se skládá z běžných
objektů. Typickou krychlí metrik s názvem Záznam s vyhodnocením tvoří čtyři
dimenze (metriky, indikátory, umístění a časová osa).
diagram dopadů
Diagram dopadů se skládá z kombinace běžných a řídicích objektů. Názvy objektů
jsou založeny na názvu související krychle metrik pro diagram. Typický diagram
dopadů pro krychli metrik s názvem Záznam s vyhodnocením se například skládá z
jedné řídicí krychle s názvem }MI_Scorecard a tří dimenzí Metrics,
}MI_Scorecard_I, a }MI_Scorecard_D.
mapa strategie
Mapa strategie se skládá z kombinace běžných a řídicích objektů. Mapu strategie s
názvem Vyvážený záznam s vyhodnocením například definuje řídicí krychle
stejného názvu Vyvážený záznam s vyhodnocením. Sestává ze čtyř dimenzí - tří
běžných dimenzí (umístění, čas a indikátory) a jedné řídicí dimenze vyváženého
záznamu s vyhodnocením.
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Vlastní diagram
Vlastní diagram obsahuje kombinaci běžných a řídicích objektů. Vlastní diagram s
názvem Vlastní se například skládá z jedné řídicí krychle stejného názvu a tří
dimenzí. Dimenze zahrnují jednu běžnou dimenzi (tzv. metriky) a dvě řídicí dimenze
}MD_Scorecard}_Custom_I a }MD_Scorecard}_Custom_D.

Postup
1. Vytvořte počáteční nastavení pro tento scénář.
V komponentě Cognos TM1 Performance Modeler se přihlaste jako uživatel s
oprávněními administrátora a prove te následující kroky:
a. Vytvořte krychli metrik s názvem Záznam s vyhodnocením, která zahrnuje dimenze
metrik, indikátorů metrik, umístění a časové osy.
b. Nakonfigurujte diagram dopadů alespoň s jedním dopadem.
c. Vytvořte mapu strategie použitím výchozího nastavení.
d. Vytvořte vlastní diagram a přidejte odkaz na oblast US.
e. Vytvořte centrální aplikaci a nasa te ji na portál Cognos TM1 Applications.
2. Vytvořte pracovní prostor v komponentě Cognos Insight:
a. Na portálu Cognos TM1 Applications se přihlaste jako administrátor a otevřete
aplikaci nebo pracovní prostor v komponentě Cognos Insight.
b. V komponentě Cognos Insight přidejte na plátno čtyři objekty: krychli metrik, mapu
strategie, vlastní diagram a diagram dopadů.
c. Uložte pracovní prostor.
3. V komponentě Cognos TM1 Performance Modeler vytvořte uživatele s názvem nonadmin
a přiřa te jej do skupiny uživatelů bez oprávnění administrátora nonadmingroup.
Tento uživatel může otvírat a prohlížet všechny objekty vytváření záznamů s
vyhodnocením z komponent Cognos TM1 Applications a Cognos Insight.
4. Nastavte zabezpečení krychle použitím řídicí krychle CubeSecurity.
Skupina nonadmingroup potřebuje ke konkrétním krychlím tato přístupová práva:
a. Zobrazení krychle metrik vyžaduje přidělení přístupu READ ke skupině
nonadmingroup z krychle Záznam s vyhodnocením.
b. Chcete-li zobrazit všechny diagramy záznamů s vyhodnocením, přidělte přístup
READ ke skupině nonadmingroup pro následující řídicí krychle:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Poznámka: Při práci s řídicí krychlí CubeSecurity se úplné názvy řídicích krychlí
pro mapu strategie a vlastní diagramy zobrazují s předponou
}MS_metrics_cube_name}_, případně }MD_metrics_cube_name}_.
5. Nastavte zabezpečení dimenze použitím řídicí krychle DimensionSecurity.
Skupina nonadmingroup potřebuje ke konkrétním dimenzím tato přístupová práva:
a. Jakmile v předchozích krocích přidělíte krychli Záznamy s vyhodnocením přístup
READ, komponenta TM1 automaticky přidělí uživatelský přístup READ dimenzím
krychle Záznamy s vyhodnocením. Práva jsou přenesena kaskádově do nižších
úrovní.
b. Když jste v předchozích krocích přidělili přístup READ k řídicím krychlím
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard a }MS_Scorecard}_Balanced Strategy,
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komponenta TM1 automaticky přidělí uživatelský přístup READ k dimenzím řídicích
krychlí }MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard a }MS_Scorecard}_Balanced
Strategy.
c. Přidělte skupině nonadmingroup přístup READ k dimenzi }Cubes.
6. Volitelně můžete nakonfigurovat zabezpečení na úrovni členů pro všechny dimenze, ze
kterých se skládá krychle metrik.
Jakmile nakonfigurujete zabezpečení popsané v předchozích krocích, skupina
nonadmingroup bude mít přístup READ ke všem členům ve všech dimenzích, ze kterých
je tvořena krychle metrik. Chcete-li zobrazit některé výřezy krychle, uživatelé musí mít
přístup READ k dimenzím, ze kterých je vytvořena krychle. Pokud chcete doladit
uvedená nastavení, nastavte práva zabezpečení člena ručně nebo vytvořte pravidla, která
je nastaví.

Blokování přístupu pro objekty záznamů s vyhodnocením
V tomto příkladu použití zablokujeme přístup uživatele k jiným objektům vytváření záznamů
s vyhodnocením. Tyto objekty zahrnují krychli metrik, mapu strategie, vlastní diagram a
diagram dopadů.

Informace o této úloze
Pro tento příklad použití uživatel s oprávněními administrátora vytvoří pracovní prostor v
produktu IBM Cognos Insight se čtyřmi objekty vytváření záznamů s vyhodnocením. Pak
vytvoří čtyři nové uživatele a nastaví zabezpečení tak, aby každému uživateli bylo zakázáno
zobrazení jednoho z objektů vytváření záznamů s vyhodnocením.

Postup
1. Chcete-li zablokovat přístup k mapě strategie, postupujte takto:
a. Vytvořte položku NA_no_balanced a přiřa te ji do skupiny
NA_No_Balance_Group.
b. Přidělte skupině NA_No_Balance_Group minimální práva potřebná pro zobrazení
všech objektů vytváření záznamů s vyhodnocením.
Více informací naleznete v části “Přidělení minimálního přístupu k objektům
vytváření záznamů s vyhodnocením pro uživatele bez oprávnění administrátora”
na stránce 175.
c. Odeberte práva READ pro skupinu NA_No_Balance_Group ke krychli záznamů s
vyhodnocením }MS_Scorecard}_Balanced.
d. Přihlaste se k aplikačnímu portálu IBM Cognos TM1 jako uživatel NA_no_balanced a
otevřete aplikaci v komponentě Cognos Insight.
Uživatel může zobrazit, interagovat a přetahovat nové objekty pouze typu krychle
metrik, vlastního diagramu a diagramu dopadů.
Uživatel uvidí modul widget mapy strategie, ale modul by měl být prázdný s
výjimkou chybové zprávy s vysvětlením, že tento uživatel nemá přístup k zobrazení
obsahu modulu widget.
Uživateli by se neměla zobrazit ikona mapy strategie ve stromu objektů.
2. Chcete-li zablokovat přístup k vlastnímu diagramu, postupujte takto:
a. Vytvořte položku NA_no_custom a přiřa te ji do skupiny
NA_No_Custom_Group.
b. Přidělte skupině NA_No_Custom_Group minimální práva potřebná pro zobrazení
všech objektů vytváření záznamů s vyhodnocením.
c. Odeberte práva READ pro skupinu NA_No_Custom_Group ke krychli
}MD_Scorecard}_Custom.
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d. Přihlaste se k portálu Cognos TM1 Applications jako uživatel NA_No_Custom a
otevřete aplikaci v komponentě Cognos Insight Connected.
Uživatel může zobrazit, interagovat a přetahovat nové objekty pouze typu krychle
metrik, mapy strategie a diagramu dopadů.
Uživatel uvidí modul widget vlastního diagramu, ale modul by měl být prázdný s
výjimkou chybové zprávy s vysvětlením, že tento uživatel nemá přístup k zobrazení
obsahu modulu widget.
Uživateli by se neměla zobrazit ikona vlastního diagramu ve stromu objektů.
3. Chcete-li zablokovat přístup k diagramu dopadů, postupujte takto:
a. Vytvořte položku NA_no_impact a přiřa te ji do skupiny NA_No_Impact_Group.
b. Přidělte skupině NA_No_Impact_Group minimální práva potřebná pro zobrazení
všech objektů vytváření záznamů s vyhodnocením.
c. Odeberte práva READ pro skupinu NA_No_Impact_Group ke krychli
}MD_Scorecard}MI_Scorecard.
d. Přihlaste se k portálu Cognos TM1 Applications použitím uživatele NA_no_impact a
otevřete aplikaci v komponentě Cognos Insight.
Uživatel může zobrazit, interagovat a přetahovat nové objekty pouze typu krychle
metrik, mapy strategie a vlastního diagramu.
Uživatel uvidí modul widget diagramu dopadů, ale modul by měl být prázdný s
výjimkou chybové zprávy s vysvětlením, že tento uživatel nemá přístup k zobrazení
obsahu modulu widget.
Uživateli by se neměla zobrazit ikona diagramu dopadů ve stromu objektů.
4. Chcete-li zablokovat přístup ke krychli metrik záznamů s vyhodnocením, postupujte
takto:
a. Vytvořte položku NA_no_scorecard a přiřa te ji do skupiny
NA_No_Scorecard_Group.
b. Přidělte skupině NA_No_Scorecard_Group minimální práva potřebná pro
zobrazení všech objektů vytváření záznamů s vyhodnocením.
c. Odeberte práva READ pro skupinu NA_No_Impact_Group ke krychli záznamů s
vyhodnocením.
d. Ověřte, že uživatel má stále práva k dimenzím, která tvoří krychli záznamů s
vyhodnocením: Zeměpisná poloha, Indikátory, Metriky a Čas.
e. Přihlaste se k portálu Cognos TM1 Applications jako uživatel NA_No_scorecard a
otevřete aplikaci v komponentě Cognos Insight Connected.
Zobrazuje se zpráva o chybě.

Omezení přístupu k jednotlivým metrikám v dimenzi metrik
V tomto příkladu použití zablokujeme přístup uživatele k metrice Prodeje v dimenzi metrik.
Tento příklad ukazuje, jak omezující přístup k jednotlivým metrikám ovlivňuje čtyři hlavní
objekty vytváření záznamů, tj. krychli metrik, mapy strategie, vlastní diagram a diagram
dopadů.

Informace o této úloze
Pro tento příklad použití uživatel s oprávněními administrátora vytvoří pracovní prostor IBM
Cognos Insight se čtyřmi objekty vytváření záznamů, které jsou již na plátně.
Tento příklad používá následující konfiguraci objektů vytváření záznamů:
v Dimenze metrik obsahuje čtyři metriky, konkrétně Výnos, Výdaje, Počet zaměstnanců
a Prodej.
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v Diagram dopadů obsahuje Prodej jako metriku dopadů pro Výnos.
v Mapa strategie obsahuje metriku Prodej jako vybranou metriku pro metriku Zvýšení
výnosů.
v Vlastní diagram používá ukázkový obrázek mapy světa a obsahuje bod zahrnující prodej
pro Kanadu.

Postup
Blokování metriky Prodej:
1. Vytvořte položku NA_no_metric a přiřa te ji do skupiny NA_No_Metric_Group.
2. Přidělte skupině NA_No_Metric_Group minimální práva, která jsou vyžadována pro
zobrazení všech objektů vytváření záznamů s vyhodnocením.
Další informace naleznete v tématu “Přidělení minimálního přístupu k objektům vytváření
záznamů s vyhodnocením pro uživatele bez oprávnění administrátora” na stránce 175.
3. Odeberte práva READ pro skupinu NA_No_Metric_Group k prvku Prodej v dimenzi
metrik.
4. Odkaz na metriku Prodej je také uložen v řídicí dimenzi pro mapu strategie. Odeberte
práva READ pro skupinu NA_No_Metric_Group k prvku Prodej v dimenzi záznamů s
vyhodnocením }MS_Scorecard}_Balanced.
5. Přihlaste se k portálu IBM Cognos TM1 Applications jako uživatel NA_no_metric a
otevřete aplikaci v komponentě Cognos Insight.
Uživatel může zobrazit, manipulovat a přetahovat nové objekty vytváření záznamů s
vyhodnocením: krychle metrik, mapy strategie, vlastní diagram a diagram dopadů.
Uživatel uvidí všechny čtyři moduly widget, ale nezobrazí se mu žádné odkazy na
metriku Prodej v těchto objektech:
v Krychle metrik - metrika Prodej se nezobrazí v mřížce.
v Mapa strategie - metrika Prodej se nezobrazí v popisu. Také se nezapočítá do počtu
stavů v metrice Zvýšení výnosů.
v Vlastní diagram - prodej se nezobrazí ve vlastním diagramu.
v Diagram dopadů - pokud je fokus umístěn na metrice Výnos, není u dané metriky
zobrazena žádná informace.

Omezení přístupu k perspektivám a záměrům pro vytváření
záznamů s vyhodnocením
Tento příklad ukazuje, co se stane, když má uživatel přístup NONE k některému z cílů v
mapě strategie.

Informace o této úloze
Chcete-li konfigurovat tento scénář, přidělíte přístup NONE pro cíl Zvýšení výnosů v mapě
strategie s názvem Balanced Strategy.
Dimenze řídicí krychle uchovává perspektivy a cíle pro mapu strategie. Příklad: Mapa
strategie s názvem Balanced Strategy je definována řídicí krychlí stejného názvu, tj. krychlí
Balanced Strategy. Perspektivy a záměry pro mapu strategie jsou definovány v dimenzi
řídicí krychle, která má stejný název, tj. Balanced Strategy.

Postup
1. V nástroji IBM Cognos TM1 Performance Modeler klepněte na nabídku Akce > Zobrazit
řídicí objekty.
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2. V podokně Návrh modelu nástroje Cognos TM1 Performance Modeler klepněte pravým
tlačítkem myši na dimenzi řídicí krychle Balanced Strategy a vyberte položku
Konfigurovat zabezpečení > Nastavit přístupová oprávnění pro > Prvky.
3. Vyberte skupinu, jako je skupina s názvem No_Objective, a přiřa te přístup WRITE ke
všem perspektivám a záměrům s výjimkou záměru Financial, Grow Revenue.
4. Tomuto záměru přiřa te přístup NONE pro skupinu No_Objective.
5. Otevřete komponentu Cognos Insight jako uživatel ve skupině No_Objective.
6. Přetáhněte mapu strategie do pracovního prostoru.
Mapa strategie je prázdná a zobrazí se chyba.
Chyba - Nemáte práva zabezpečení pro tuto perspektivu nebo záměr.

Přenos objektů vytváření záznamů s vyhodnocením
Funkce přenosu v nástroji IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete použít k přenosu
objektů vytváření záznamů s vyhodnocením mezi prostředími IBM Cognos TM1.
Následující téma popisuje požadavky a chování odchozího přenosu různých typů objektů
vytváření záznamů s vyhodnocením. Mezi typy patří krychle metrik, diagramy dopadů,
diagramy map strategie a vlastní diagramy.
Další informace týkající se funkce přenosu naleznete v tématu Kapitola 8, “Přenos objektů
modelu a aplikace”, na stránce 111.

Odchozí přenos objektu vytvářením záznamů s vyhodnocením obecný postup
Jakmile vyberete objekt vytváření záznamů s vyhodnocením pro přenos, komponenta TM1
automaticky určí potřebné související objekty, které je nutné s tímto objektem přenést.
Chcete-li zajistit odchozí přenos objektu vytváření záznamů s vyhodnocením, postupujte
takto:
1. Ve stromu podokna návrhu modelu v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler
vyhledejte objekt vytváření záznamů s vyhodnocením, který chcete přenést.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte položku Odchozí přenos.
3. Vyberte složku pro výstupní umístění a pak klepněte na tlačítko OK.
Komponenta TM1 automaticky analyzuje objekt a určí, zda je nutné do procesu přenosu
zahrnout další objekty. Jakmile je tento proces dokončen, zobrazí se karta Přenos.
4. Pokud chcete do procesu přenosu zahrnout data krychle, klepněte na panelu nástrojů Cíl:
Soubory na ikonu Konfigurovat data a vyberte volbu Zahrnout data pro krychle.
Tato volba se většinou týká krychle metrik a dalších krychlí TM1, které obsahují skutečné
datové hodnoty.
Standardně je proces odchozího přenosu nastaven pro většinu krychlí v režimu Přidat bez
dat buňky a neobsahuje v přenosu datové hodnoty. Rozhodnutí, zda zahrnovat data
krychle, závisí na objektech, které jsou uloženy v cílovém prostředí. Během příchozího
přenosu můžete také objekty vymazat.
5. Klepněte na položku Přenos a dokončete proces odchozího přenosu.

Přenos krychlí metrik
Krychle metrik je standardní krychle TM1 s tou výjimkou, že je navržena jako krychle metrik
použitím atributu krychle. Toto určení je zjištěno při procesu analýzy přenosu a všechny
související objekty pro krychli jsou automaticky vybrány tak, aby byly zahrnuty do přenosu.
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To zahrnuje všechny související diagramy vytváření záznamů s vyhodnocením pro vybranou
krychli metrik. Příklady zahrnují diagram dopadů a všechny mapy strategie nebo vlastní
diagramy, které jsou založeny na krychli.
Pokud se rozhodnete přenést data krychle, přenos se bude chovat stejně jako ostatní krychle
TM1 a bude zahrnovat hodnoty skutečných dat z krychle metrik.

Přenos diagram dopadu
Když vyberete diagram dopadů pro přenos, související krychle metrik je automaticky
zahrnuta jako závislý objekt. Ostatní objekty, které jsou automaticky vybrány pomocí
přenosu, zahrnují řídicí krychli. Definují diagram, dimenzi metrik z krychle metrik a další
dimenze řídicí krychle, které obsahují metadata o diagramu. Data v krychli diagramu jsou
také nastavena na automatický přenos.
Zapamatujte si: Krychle metrik mohou obsahovat pouze jeden diagram dopadů, ke kterému
jsou přidruženy.

Přenos map strategie
Přenos mapy strategie automaticky zahrne související krychle metrik jako závislé objekty.
Mapa strategie definuje řídicí krychle a jako související krychli metrik obsahuje některé
dimenzionality. Krychle diagramu neobsahuje žádná data pro přenos, protože se v podstatě
jedná o vypočtenou krychli.
Zapamatujte si: Krychle metrik může obsahovat jednu nebo několik map strategie.

Přenos vlastních diagramů
Přenos vlastního diagramu automaticky zahrne související krychle metrik jako závislé
objekty. Vybrány jsou také všechny související běžné a řídicí dimenze včetně uživatelského
obrázku na pozadí pro diagram.
Zapamatujte si: Krychle metrik může obsahovat jeden nebo několik vlastních diagramů.

Protokolování zpráv pro vytváření záznamů s vyhodnocením
Komponentu IBM Cognos TM1 Performance Modeler a IBM Cognos Insight můžete
nakonfigurovat pro ukládání zpráv vytváření záznamů s vyhodnocením do souborů protokolu
pro jednotlivé aplikace. Tyto zprávy pak můžete použít při sledování a odstraňování problémů
s aktivitami vytváření záznamů s vyhodnocením.
Zprávy vytváření záznamů s vyhodnocením jsou ukládány použitím rámce protokolování
log4j v komponentách Cognos TM1 Performance Modeler a Cognos Insight.
Moduly protokolování můžete nakonfigurovat v souboru vlastností protokolování tak, aby se
do protokolu ukládaly zprávy z následujících oblastí vytváření záznamů s vyhodnocením:
Obecné zprávy o aktivitě vytváření záznamů s vyhodnocením
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Zprávy o výkonu vytváření záznamů s vyhodnocením
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
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Zprávy o diagramech a vizualizacích vytváření záznamů s vyhodnocením
Tento modul protokolování se vztahuje pouze na diagramy dopadů a diagramy mapy
strategie.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Protokolování je standardně nastaveno pro ukládání potřebných zpráv do protokolu pro
každodenní potřeby a většinou toto nastavení není třeba upravovat. V některých případech
může být zapotřebí požádat zákaznickou podporu společnosti IBM o úpravu konfigurace
protokolování, aby byly ukládány konkrétnější zprávy týkající se aktivity vytváření záznamů s
vyhodnocením.

182

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Kapitola 11. Administrace a údržba komponenty IBM Cognos
TM1 Performance Modeler
Provádějte úlohy související s administrací a údržbou komponenty IBM Cognos TM1
Performance Modeler, jako je optimalizace nastavení, správa procesů a přenos aplikací.

Optimalizace spotřeby paměti krychle
Pomocí optimalizace paměti spotřebované krychlí můžete zvýšit výkon.

Informace o této úloze
Spotřebu paměti krychle je vhodné optimalizovat pouze při práci ve vývojovém prostředí, a to
z následujících důvodů:
v K optimalizaci paměti spotřebované krychlí je vyžadováno významů množství paměových
prostředků. V průběhu procesu optimalizace se dočasná operační pamě obsazená na
serveru IBM Cognos TM1 zvětšuje o dvojnásobek velikosti krychle, kterou optimalizujete.
Příklad: Optimalizace krychle o velikosti 50 MB bude vyžadovat 100 MB paměti RAM.
v Server při provádění optimalizace uzamkne všechny požadavky uživatelů.
Poznámka: Optimalizace spotřeby paměti krychle se liší od změny uspořádání dimenzí.

Postup
1. Otevřete krychli a klepněte na ikonu Optimalizovat dimenze krychle
.
2. Klepněte na dimenzi v poli Nové pořadí.
3. Klepnutím na tlačítko Nahoru nebo Dolů můžete změnit pořadí dimenze v seznamu.
4. Povšimněte si hodnoty Procentní změna. Je-li tato hodnota záporná, bude při novém
pořadí dimenzí spotřebováno méně paměti, a pořadí proto bude účinnější.
5. Opakujte kroky 2 až 4 až do nalezení nejúčinnějšího pořadí dimenzí.
6. Klepněte na tlačítko OK.
a poté klepněte na volbu Uložit nebo Uložit
7. Klepněte na ikonu Nabídka Akce
jako. Krychle je konfigurována k optimální spotřebě paměti.

Správa procesů
Při správě procesů lze vytvářet, upravovat a plánovat způsob importu dat a jejich využití v
komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Související úlohy:
“Import dat s použitím řízeného importu” na stránce 11
Pokud zdroj dat zahrnuje mnoho sloupců, prozkoumejte jej a zjistěte, které sloupce by měly
být definovány jako dimenze, úrovně, atributy nebo měřítka. Můžete vybrat pouze import
dimenzí nebo import dimenzí a měřítek do krychle. Zdrojovými daty může být soubor,
sestava seznamu, zobrazení krychle, dílčí sada dimenze nebo relační zdroj dat.
“Import dat z relačního zdroje dat” na stránce 16
Než začnete s importem dat z relačního zdroje dat, seznamte se podrobně s použitým relačním
zdrojem dat a s principy sestavování dotazů SQL. Ujistěte se, že jsou definována propojení
ODBC. Pokud pracujete v připojeném režimu, můžete použít relační zdroje dat ODBC
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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definované na serveru.

Vytvoření procesu
Vytvořte proces, který definuje zdroj dat k importu, mapování dat a rozšířené procedury.
Proces lze spustit kdykoli, případně naplánovat jeho spouštění v určených intervalech.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku, do které chcete
> Proces.
proces uložit, a klepněte na volby Nový
2. Zadejte název procesu a klepněte na volbu OK. Složka se rozbalí a v podokně Návrh
modelu se zobrazí nový proces. K dispozici je prohlížeč procesů, který umožňuje
definovat daný proces.
3. Dále postupujte takto “Import dat s použitím řízeného importu” na stránce 11, nebo takto
“Import dat z relačního zdroje dat” na stránce 16.

Příklad: Vytváření prototypu nového požadavku
V některých situacích, například při vytváření prototypu nového požadavku, lze pomocí
importu s průvodcem vytvořit jeden proces, který provádí tři různé funkce:
v Vytváří nebo aktualizuje dimenze.
v Vytváří nebo aktualizuje krychle.
v Načítá data.
V typickém výrobním prostředí však tyto funkce bývají rozděleny do tří různých procesů. To
vám dává více možností provádět změny nebo údržbu. Dále můžete vytvořit časovou kapsli,
která bude obsahovat všechny tyto tři procesy. To by vám umožnilo plánovat pravidelné
aktualizace dat. Například můžete naplánovat spouštění dané časové kapsle každý den o
půlnoci.
Další informace časových kapslích najdete v části “Plánování procesů” na stránce 187.

Jak pokračovat dále
Proces můžete změnit úpravou jeho procedur nebo můžete proces naplánovat jako součást
časové kapsle.
Proces lze kdykoli spustit klepnutím pravým tlačítkem myši na danou časovou kapsli v
podokně Návrh modelu a klepnutím na volbu Spustit proces.

Použití editoru procesů
Editor procesů umožňuje upravovat procedury, které byly definovány při vytváření procesu.

Kdy použít editor procesů
Editor procesů slouží k provádění následujících akcí:
v vylepšení procesu vygenerovaného při spuštění importu s průvodcem
v vytvoření procesu pouze se skripty
v vynechání importu s průvodcem
v vytvoření procesu bez jeho okamžitého spuštění
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Srovnání editoru procesů s editorem Turbo Integrator
Editor procesů má panel nástrojů, který umožňuje provádění mnoha užitečných úprav.
Například po klepnutí na ikonu Komentář/Zrušit komentář

lze komentovat vybraný

lze zase zobrazit seznam platných

text. Klepnutím na ikonu Obsahová asistence
funkcí.

Skripty editoru procesů v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler obsahují
vygenerované záhlaví i vygenerované příkazy. Skripty editoru Turbo Integrator obsahují
vygenerované příkazy, ne však vygenerovaná záhlaví.
Některé příkazy editoru procesů nejsou v editoru Turbo Integrator k dispozici. V editoru
procesů lze například vytvářet sbalitelný obsah zadáním textu mezi následující dva řádky:
#Region region_name
#EndRegion

Následující datové typy jsou podporovány pouze v komponentě IBM Cognos TM1 Architect,
nikoli v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v Balíky IBM Cognos.

Přesun skriptů mezi komponentami Cognos TM1 Performance
Modeler a Cognos TM1 Architect
Skripty editoru procesů a skripty editoru Turbo Integrator mají podobný formát, avšak nejsou
zcela zaměnitelné. Skripty lze sdílet oběma editory, pokud ovšem nedochází ke změně
mapování. V následující tabulce jsou uvedeny tři scénáře přesunu skriptů mezi komponentami
Cognos TM1 Performance Modeler a IBM Cognos TM1 Architect. V prvních dvou scénářích
zůstává skript platný. Ve třetím scénáři však dochází ke změně mapování, takže je skript
neplatný.
Scénář

Platnost skriptu

Skript vytvořený v komponentě Cognos TM1
Architect a otevřený v komponentě Cognos TM1
Performance Modeler.

Platný

Skript vytvořený v komponentě Cognos TM1
Performance Modeler a otevřený v komponentě
Cognos TM1 Architect.

Platný

Skript vytvořený v komponentě Cognos TM1
Performance Modeler, upravený v komponentě
Cognos TM1 Architect a otevřený v komponentě
Cognos TM1 Performance Modeler.

Neplatný

Příklad: funkce ViewZeroOut
Funkce ViewZeroOut nastaví všechny datové body v zobrazení na nulovou hodnotu. Syntaxe:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
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Argument

Popis

Krychle

Nadřízená krychle zobrazení, které chcete
vynulovat.

ViewName

Zobrazení, které chcete vynulovat.

ViewZeroOut(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’);

Tento příklad vynuluje všechny datové body v zobrazení 1st Quarter Actuals.

Úprava procedur
Můžete upravit procedury a zahrnout do nich funkce editoru procesů a funkce pravidel
produktu IBM Cognos TM1, které rozšiřují možnosti procesu.
Můžete například upravit proceduru pro data tak, aby zahrnovala příkazy, jež u daného
procesu vynutí přeskočení záznamů obsahujících nulové hodnoty nebo zapsání
importovaných záznamů do externího souboru.

Než začnete
Proces může vzniknout spuštěním importu s průvodcem, vytvořením procesu nebo
vygenerováním procesu z odkazu.

Informace o této úloze
Proces obsahuje čtyři procedury, které závisí na volbách vybraných při určování zdroje dat a
mapování těchto dat. Tyto procedury jsou uvedeny v následující tabulce.
Procedura

Popis

Prolog

Řada příkazů, které se provedou před zpracováním
zdroje dat.

Metadata

Řada příkazů, které během zpracování aktualizují
nebo vytvoří krychli, dimenze a další struktury
metadat.

Data

Řada příkazů, které manipulují s hodnotami
každého záznamu ve zdroji dat.

Epilog

Řada příkazů, které se provedou po zpracování
zdroje dat.

Úplný seznam všech dostupných funkcí pravidel nástroje Turbo Integrator a produktu Cognos
TM1 naleznete v dokumentaci Reference k produktu IBM Cognos TM1.
Při úpravě procedur mějte na paměti, že každá procedura je v daném procesu určena k
provedení určitého typu akcí ve specifický okamžik. Podle toho byste měli vytvořit akce či
příkazy, které jsou pro danou proceduru vhodné.
Poznámka: Je-li typem zdroje pro proces pouze skript, nejsou k dispozici dílčí karty Data a
Metadata.

Postup
1. Klepněte na kartu Rozšířené.
2. Zadejte hodnoty parametrů:
a. Chcete-li, aby proces přepsal existující krychli a dimenze, zvolte nastavení
param_destroy = 1.
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b. Chcete-li, aby proces vytvořil krychli a dimenze, pokud neexistují, zvolte nastavení
param_createIfNotExist = 1.
3. Klepněte na dílčí tabulku procedury, kterou si přejete upravit.
4. V textovém poli zadejte příkazy bu před jedním z těchto řádků:
v #****ZAČÁTEK VYGENEROVANÝCH PŘÍKAZŮ****
v #****ZAČÁTEK VYGENEROVANÉHO ZÁHLAVÍ****
nebo po těchto řádcích:
v #****KONEC VYGENEROVANÝCH PŘÍKAZŮ****
v #****KONEC VYGENEROVANÉHO ZÁHLAVÍ****
5. Proces uložte.

Jak pokračovat dále
Můžete provést následující akce:
v Naplánovat proces.
v Kdykoli proces spustit klepnutím pravým tlačítkem myši na časovou kapsli v podokně
Návrh modelu a klepnutím na volbu Spustit proces.

Plánování procesů
Vytvořte časovou kapsli k naplánování spuštění procesů v definovaných intervalech.

Informace o této úloze
Časová kapsle je objekt produktu IBM Cognos TM1, který spouští jeden či více procesů v
intervalech definovaných uživatelem. Časová kapsle sestává z:
v seznamu procesů určených ke spuštění
v data a času zahájení počátečního provedení časové kapsle
v frekvence, s níž je daná časová kapsle následně spouštěna

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na složku, do které chcete
> Časová kapsle.
časovou kapsli uložit, a klepněte na volby Nový
2. Zadejte název časové kapsle a klepněte na tlačítko OK. Složka se rozbalí a v podokně

3.
4.
5.
6.

. Zobrazí se prohlížeč časových
Návrh modelu se zobrazí nová časová kapsle
kapslí.
V poli K dispozici vyberte požadované procesy a klepnutím na ikonu šipky je přesuňte
do pole Vybráno.
Pomocí šipek nahoru a dolů můžete procesy přesouvat v pořadí, ve kterém je má časová
kapsle spustit.
Zadejte hodnoty parametrů pomocí výběru procesu v poli Vybráno a aktualizace
příslušné hodnoty.
Zadejte, zda má být časová kapsle spuštěna jako jedna transakce nebo jako více
transakcí.
Poznámka: Při výchozím nastavení je celá sekvence procesů spuštěna jako jedna
transakce Potvrdit. Zámky získané prvním procesem jsou uchovány do doby, než dojde k
dokončení posledního procesu. Pokud vyberete volbu více transakcí, každý proces bude
potvrzen jako transakce. Zámky jsou tedy drženy pouze po dobu trvání každého procesu
namísto doby trvání časové kapsle.
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7.
8.
9.
10.

Klepněte na kartu Plán.
V poli Datum a čas zahájení určete počáteční spuštění časové kapsle.
Zadejte interval, kdy má být časová kapsle spuštěna.
Zaškrtněte políčko Aktivovat časovou kapsli. Toto políčko je zaškrtnuto pouze v
případě, že byly zadány hodnoty do pole Spustit časovou kapsli vždy po.

Poznámka: Chcete-li na nějakou dobu zastavit spuštění časové kapsle, ponechte
políčko Aktivovat časovou kapsli nezaškrtnuté.
11. Uložte časovou kapsli.

Jak pokračovat dále
Časovou kapsli lze kdykoli spustit klepnutím pravým tlačítkem myši na danou časovou kapsli
v podokně Návrh modelu a klepnutím na volbu Spustit časovou kapsli.
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Kapitola 12. Překládání modelu
Produkt IBM Cognos TM1 poskytuje mechanizmus ke zobrazení objektů na serveru TM1 v
jiných jazycích, aby uživatelé mohli zobrazit názvy objektů v příslušném jazyce bez nutnosti
jakékoli konfigurace.
Překládání v produktu Cognos TM1 je dosažena prostřednictvím atributu Caption, který
umožňuje přiřadit přeložené názvy k libovolné krychli, dimenzi, člena, nebo atributu člena na
serveru TM1. Můžete přiřadit hodnoty atributu Caption pro všechna jazyková prostředí
podporovaná v produktu TM1, která odpovídají členům v dimenzi řídicí krychle }Cultures.
Pokud uživatel spustí libovolného klienta TM1, který podporuje překlady, názvy objektů
zobrazí hodnotu atributu Caption pro jazyk přidružený k aktuálnímu národnímu prostředí
uživatele bez nutnosti jakékoli konfigurace. Pokud jste přidali přeložené hodnoty do krychle,
jsou v dialogovém okně filtru také zobrazeny přeložené hodnoty atributů.
Následující klienti TM1 podporují překlady:
v IBM Cognos TM1 Web
v Produkt IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
Prostředí TM1 Web a TM1 Application Web používají aktuální nastavení jazyka prohlížeče k
určení zobrazení jazyka.
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel používá k určení zobrazovaného jazyka
nastavení polohy v systému Windows.
Produkt Cognos Insight použije nastavení umístění v systému Windows k určení zobrazení
jazyka po otevření z nabídky Start systému Windows. Pokud je produkt Cognos Insight
otevřen z obrazovky sledu prací aplikace TM1 Application Web, použije se jazyk obsahu
definovaný v rámci uživatelských předvoleb portálu.
Poznámka: Komponenta IBM Cognos Performance Modeler může volitelně zobrazit
přeložené názvy nebo invariantní názvy pro objekty na serveru TM1. Invariantní název je
název přiřazený k objektu při původním vytvoření. Chcete-li zobrazit přeložené názvy,
klepněte pravým tlačítkem na kořen na panelu Návrh modelu, poté klepněte na volbu
Zobrazit titulky. Chcete-li zobrazit invariantní názvy, klepněte pravým tlačítkem na kořen na
panelu Návrh modelu, poté klepněte na volbu Zobrazit názvy invariantů.

Atribut Caption
Atribut Caption může být nastaven jako typ Alias nebo typ Text. Pokud je atribut Caption
nastaven jako typ Alias, hodnoty atributu jsou používány k zobrazení přeložených názvů
objektů. Navíc produkt TM1 vynucuje jedinečnost svých hodnot atributu Caption a je možné
použít hodnotu atributu Caption k hledání přidružené dimenze, krychle nebo člena, nebo ji
použít jako argument funkcí, které načítají nebo odesílají data na server TM1.
Pokud je atribut Caption nastaven jako typ Text, hodnoty atributu jsou používány pouze k
zobrazení přeložených názvů objektů. Jedinečnost není vynucována, takže je v případě
potřeby možné použít stejnou hodnotu pro více atributů.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2017

189

Poznámka: Při definování atributu Caption pro použití v prostředí TM1 Web, TM1
Application Web nebo IBM Planning Analytics for Microsoft Excel definujte atribut Caption
jako typ Alias. V prostředí TM1 Web a TM 1 Application Web může být zobrazení krychle
dimenze nastaveno pro zobrazení pouze aliasu. Kromě toho při definování SUBNM pro
zobrazení ve webovém listu může být jako argument použit pouze alias. Podobně v produktu
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel může SUBNM použít alias jako argument.

Kódy jazykových prostředí a chování atributu Caption
Produkt TM1 používá mezinárodní kódy jazyka určené směrnicí ISO 639-1 k identifikaci
hlavních jazyků a značky jazyků IETF k identifikaci specifických národních prostředí. Kód
“fr” například identifikuje francouzštinu, zatímco kód “fr-CA” identifikuje prostředí
Francouzština (Kanada).
Hodnoty atributu Caption můžete přiřadit kódům hlavních jazyků, jako je například kód “fr”,
stejně jako libovolným přidruženým specifickým národním prostředím, jako jsou “fr-FR”
nebo “fr-CA”.
Pokud hodnota atributu Caption neexistuje pro dané specifické národní prostředí, produkt
TM1 automaticky načte hodnotu kódu přidruženého hlavního jazyka. Pokud atribut Caption
například neexistuje pro kód “pt-BR”, produkt TM1 načte hodnotu pro kód “pt”.
Pokud pro atribut Caption nejsou nalezeny žádné hodnoty, je vrácena základní výchozí
hodnota atributu.
Prohlédněte si seznam prvků v dimenzi řídicí krychle }Cultures a seznamte se s kombinacemi
ISO 639-1/IETF podporovanými v produktu TM1.

Překládání krychlí
Názvy krychlí můžete zobrazit v jiném jazyce vytvořením požadované řídicí krychle a
přiřazením hodnot atributu Caption krychlím dostupným na serveru TM1.

Postup
1. V podokně Model komponenty Performance Modeler klepněte pravým tlačítkem na kořen
modelu a poté klepněte na volbu Vytvořit lokalizované atributy krychle. Tato akce
přidá atribut Caption do dimenze řídicí krychle }CubeAttributes a vytvoří řídicí krychli
}LocalizedCubeAttributes.
Tip: Chcete-li zobrazit řídicí objekty, klepněte na ikonu Nabídka akcí
a klepněte na
volbu Zobrazit řídicí objekty.
2. Přiřa te hodnoty atributu Caption krychlím na serveru TM1. Hodnoty můžete přiřadit
pomocí jednoho z následujících způsobů.
v Poklepáním na řídicí krychli }LocalizedCubeAttributes můžete vytvořit zobrazení. V
tomto zobrazení pro každou krychli na serveru TM1 přiřa te hodnoty atributu Caption
pro jazykové prostředí, pro které chcete zobrazit přeložený text.
v V nástroji Turbo Integrator vytvořte proces, který používá funkci CubeAttrPutS k
přiřazení hodnot k atributu Caption.
Chcete-li například přiřadit atribut Caption pro francouzštinu v krychli
plan_BudgetPlan, můžete použít následující funkci:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
Funkce CubeAttrPutS nástroje Turbo Integrator je plně popsána v dokumentaci
Reference k produktu IBM Cognos TM1.
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Výsledky
Po přiřazení hodnot atributu Caption ke krychlím mohou uživatelé zobrazit přeložené názvy
krychlí při používání klientů produktu TM1 podporujících překlad.

Překládání dimenzí
Názvy dimenzí můžete zobrazit v jiném jazyce vytvořením požadované řídicí krychle a
přiřazením hodnot atributu Caption dimenzím dostupným na serveru TM1.

Postup
1. V podokně Model komponenty Performance Modeler klepněte pravým tlačítkem na kořen
modelu a poté klepněte na volbu Vytvořit lokalizované atributy dimenze. Tato akce
přidá atribut Caption do dimenze řídicí krychle }DimensionAttributes a vytvoří řídicí
krychli }LocalizedDimensionAttributes.
2. Přiřa te hodnoty atributu Caption názvům dimenzí na serveru TM1. Hodnoty můžete
přiřadit pomocí jednoho z následujících způsobů.
v Poklepáním na řídicí krychli }LocalizedDimensionAttributes můžete vytvořit
zobrazení. V tomto zobrazení pro každou dimenzi na serveru TM1 přiřa te hodnoty
atributu Caption pro jazykové prostředí, pro které chcete zobrazit přeložený text.
v V nástroji Turbo Integrator vytvořte proces, který používá funkci DimensionAttrPutS k
přiřazení hodnot k atributu Caption.
Chcete-li například přiřadit atribut Caption pro francouzštinu v dimenzi Plánovaná
obchodní jednotka, můžete použít následující funkci:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’, ’fr’ )
Funkce DimensionAttrPutS nástroje Turbo Integrator je plně popsána v dokumentaci
Reference k produktu IBM Cognos TM1.

Výsledky
Po přiřazení hodnot atributu Caption k dimenzím mohou uživatelé zobrazit přeložené názvy
dimenzí při používání klientů produktu TM1 podporujících překlad.

Překlad členů
Zobrazit názvy členů v jiném jazyce můžete vytvořením požadované řídicí krychle a
přiřazením hodnot atributu Caption členům dostupným v dané dimenzi.

Postup
1. V podokně Model komponenty Performance Modeler klepněte pravým tlačítkem dimenzi
obsahující prvek, který chcete přeložit, a poté klepněte na volbu Vytvořit lokalizované
atributy člena. Tato akce přidá atribut Caption do dimenze řídicí krychle
}ElementAttributes_<název_dimenze> a vygeneruje řídicí krychli
}LocalizedElementAttributes_<název_dimenze>.
2. Přiřa te hodnoty atributu Caption členům v dimenzi. Hodnoty můžete přiřadit pomocí
jednoho z následujících způsobů.
v Vytvořte pohled pro řídicí krychli }LocalizedElementAttributes_<dim_name> a
otevřete pohled. Pro každý člen v dimenzi přiřa te hodnoty atributu Caption pro
jazykové prostředí, pro které chcete zobrazit přeložený text.
v V nástroji Turbo Integrator vytvořte proces, který používá funkci AttrPutS k přiřazení
hodnot k atributu Caption pro prvky.
Chcete-li například přiřadit atribut Caption pro francouzštinu v prvku Total Business
Unit, můžete použít následující funkci:
Kapitola 12. Překládání modelu
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AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’,
’fr’)
Funkce AttrPutS nástroje Turbo Integrator je plně popsána v Referenční příručce
produktu IBM Cognos TM1.

Výsledky
Po přiřazení hodnot atributu Caption k prvkům mohou uživatelé zobrazit přeložené názvy
prvků při používání klientů produktu TM1 podporujících překlad.

Kopírování hodnot existujících aliasů do atributů Caption
Používá-li vás model aliasy ke zobrazení přeložených řetězců, můžete s použitím nástroje
Turbo Integrator převést existující aliasy na atributy Caption.

Postup
1. V podokně Návrh modelu komponenty Performance Modeler klepněte pravým tlačítkem
na volbu Procesy, poté klepněte na volby Nový, Proces.
2.
3.
4.
5.

Zadejte název pro nový proces a poté klepněte na volbu OK.
Klepněte na kartu Rozšířené.
Klepněte na kartu Prolog.
Na kartě Prolog vytvořte proces, který načte hodnotu aliasu, a poté přiřa te hodnotu
atributu Caption.
6. Proces uložte a spuste.

Příklad
Pomocí ukázkové databáze Ukázky plánování, která je dodávána s produktem TM1,
následující proces zkopíruje hodnotu aliasu pro atribut BusinessUnit_French prvku Total
Business Unit do francouzského národního prostředí pro atribut BusinessUnit.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu
Funkce usnadnění přístupu usnadňuje uživatelům s fyzickým postižením, jako je omezená
hybnost nebo vada zraku, používat produkty informačních technologií.

Klávesové zkratky
Tento produkt používá kromě kláves specifických pro danou aplikaci i standardní navigační
klávesy systému Microsoft Windows.
Pro navigaci v aplikaci a provádění úloh lze používat klávesové zkratky. Při použití čtecího
zařízení obrazovky můžete chtít maximalizovat toto okno, aby tabulka klávesových zkratek
byla zcela rozbalená a přístupná. Může být vhodné zapnout v operačním systému vysoký
kontrast, aby byly čáry v diagramech a grafech zřetelnější.
Poznámka: Následující klávesové zkratky jsou založeny na standardních amerických
klávesnicích.
Tabulka 19. Klávesové zkratky
Akce

Klávesová zkratka

Otevřete zobrazení Aplikace.

Alt+A

Otevřete zobrazení Model.

Alt+M

Zavřete editor.

Ctrl+W

Přejděte do dalšího editoru.

Ctrl+F6

Přejděte do předchozího editoru.

Ctrl+Shift+F6

Přejděte do dalšího zobrazení.

Ctrl+F7

Přejděte do předchozího zobrazení.

Ctrl+Shift+F7

Prove te uložení.

Ctrl+S

Uložte vše.

Ctrl+Shift+S

Zobrazte podporu kláves.

Ctrl+Shift+L

Přepněte do editoru.

Ctrl+Shift+E

Otevřete kontextovou nabídku.

Shift+F10

Přejděte do nabídky.

Šipky nahoru a dolů

Aktivujte příkaz v nabídce nebo v
kontextové nabídce.

Enter

Přejděte na další povolenou položku
nabídky nebo položku kontextové
nabídky a vyberte ji.

Šipka dolů

Vyberte první povolenou položku v
podnabídce nabídky nebo kontextové
nabídky.

Šipka vpravo

Přejděte na předchozí povolenou
položku nabídky nebo položku
kontextové nabídky a vyberte ji.

Šipka nahoru

Zavřete otevřenou nabídku.

Esc

Zaškrtněte políčko nebo zrušte jeho
zaškrtnutí.

Mezerník
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Tabulka 19. Klávesové zkratky (pokračování)
Akce

Klávesová zkratka

Přejděte na další položku v dialogovém Tabulátor
okně nebo v průvodci.
Přejděte na předchozí položku v
dialogovém okně nebo v průvodci.

Shift+Tabulátor

Přejděte na další volbu v rozevíracím
seznamu.

Šipka dolů

Přejděte na předchozí volbu v
rozevíracím seznamu.

Šipka nahoru

Přejděte na další tlačítko volby a
vyberte je.

Tabulátor+Mezerník

Přejděte na předchozí tlačítko volby a
vyberte je.

Shift+Tabulátor+Mezerník

Otevřete a zobrazte rozevírací seznam
nebo nabídku.

Alt+šipka dolů

Zavřete otevřený rozevírací seznam
nebo nabídku.

Alt+Šipka nahoru nebo Esc

Zavřete dialogové okno nebo průvodce. Esc
Vyvolejte vybranou položku rozevírací Enter
nabídky.
Použijte provedené změny a zavřete
dialogové okno nebo průvodce.

Pomocí klávesy Tabulátor přejděte na tlačítko OK a stiskněte
klávesu Enter.

Zavřete dialogové okno nebo průvodce Esc
bez použití nebo uložení provedených
změn.
Přejděte mezi kartami.

Šipky vlevo a vpravo, Tabulátor nebo Shift+Tabulátor

Přesuňte aktuální kartu vpravo.

Shift+Page Up

Přesuňte aktuální kartu vlevo.

Shift+Page Down

Přejděte mezi ikonami na panelu
nástrojů.

Šipky vlevo a vpravo

Zobrazte členy dimenze v portletu
Cube Viewer.

Alt+šipka dolů

Vyberte několik řádků nebo sloupců v
portletu Cube Viewer.

Ctrl+šipka dolů

Nahra te existující dimenzi v řádcích
vybranou dimenzí.

Ctrl+R

Nahra te existující dimenzi ve
sloupcích vybranou dimenzí.

Ctrl+C

Nahra te existující dimenzi v kontextu Ctrl+T
vybranou dimenzí.
Automaticky rozbalte členy ve vybrané V kontextové nabídce pro vybranou dimenzi přejděte pomocí
dimenzi.
šipky dolů na příkaz Rozbalit na úroveň a vyberte úroveň,
kterou chcete zobrazit.
Rozbalte nebo sbalte nadřízený prvek v Enter
dimenzi.
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Aktualizujte model s daty na serveru.

F5

Ukončete aplikaci.

Alt+F4
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IBM a usnadnění
Další informace o závazku společnosti IBM týkajícím se usnadnění viz IBM Accessibility
Center (http://www.ibm.com/able).

Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu
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Dodatek B. Výukový program modelování a analýzy
Tento výukový program předvádí jednoduché techniky modelování a analýzy v komponentě
IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Provede vás jednotlivými kroky vytváření analýzy s
využitím scénáře.

Scénář
Váš výkonný ředitel chce analýzu obchodních výsledků vaší společnosti (analýzu výnosů).
Chce mít přehled o poskytovaných slevách a chce vědět, která města a produkty vykazují
největší slevy. Chce mít možnost nahlédnout do finančního modelu pomocí webové aplikace,
avšak nepožaduje žádné procesy zadávání.

Cíl
Vaším úkolem je vytvořit následující analýzy (zobrazení):
Odchylka ceny
Odchylka udává rozdíl mezi dvěma sadami hodnot. V tomto příkladu budete
porovnávat hodnoty cen Minulý rok - skutečné (hodnoty, které se mění) a hodnoty
Minulý rok - skutečné-1.
Cenový trend
Ukazuje, jak se během roku mění cena každého produktu.
Odchylka výnosů
Ukazuje hodnoty Množství, Hrubý výnos, Čistý výnos, % slevy a Sleva jako
odchylku podle města.
Procento slevy podle města
Obsahuje informace o městě, kde se uděluje nejvyšší sleva v procentech.
Procento slevy podle produktu
Obsahuje informace o produktu, na který se uděluje nejvyšší sleva v procentech.

Obchodní model
Aby bylo možné připravit zobrazení, musíte nejprve vytvořit obchodní model. Níže jsou
popsány různé typy objektů, které vytvoříte:
Krychle
Krychle obsahuje řádky a sloupce a obvykle alespoň jednu další stránku, což z ní činí
multidimenzionální prvek. Buňky v krychlích mohou obsahovat zadaná data nebo
výpočty.
Dimenze
Řádky, sloupce a stránky krychle jsou vytvářeny z dimenzí. Dimenze jsou seznamy
souvisejících položek, jako jsou položky zisku a ztrát, produktů, zákazníků,
nákladových center a měsíců. Dimenze mohou také obsahovat výpočty. Jedna
dimenze může být použita ve více krychlích. Položky v dimenzi se nazývají členy.
Dílčí sady
Dílčí sada je výběrem z nadřízené dimenze. Vytvořte dílčí sadu k omezení počtu
položek zobrazených uživatelům z dimenze. Můžete například omezit počet měsíců,
která se uživateli zobrazí.
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zobrazení
Zobrazení vytvoříte, chcete-li definovat, co se zobrazí uživateli. Můžete například
chtít, aby recenzent mohl zobrazit pouze položky nejvyšší úrovně (konsolidované).
Můžete skrýt členy v dimenzi.

Úlohy
Tato případová studie demonstruje následující úlohy:
1. Vytvořte složky k organizaci vytvářených objektů.
2. Vytvořte a naplňte dimenze a krychle pomocí funkce Řízený import.
3. Upravte dimenze.
4. Vytvořte výpočty krychle
5. Definujte, jak budou data zobrazena recenzentům a přispěvatelům.
6. Vytvořte, implementujte a aktivujte nějakou aplikaci, a pak se přihlaste do produktu
Cognos Insight a otestujte tuto aplikaci.
7. V aplikaci pomocí řazení vyhledejte produkt a město s největším procentem slevy.

Ukázkové soubory
Než začnete, vytvořte a naplňte krychle a dimenze importem tří zdrojových souborů do
komponenty TM1 Performance Modeler. Ukázkové soubory lze získat z webu podpory
společnosti IBM (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).
Použijete následující soubory:
v list prices.csv obsahující ceníkové ceny pro produkty podle měsíce a verze.
v net revenue.csv obsahující informace o množství a čistém výnosu podle produktu, města
a měsíců za poslední dva roky.
v cities.csv obsahující informace seznam měst a jejich hierarchii.

Krok 1: Vytvoření dvou krychlí a uspořádání objektů
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler vytvořte složky pro uspořádání
vytvořených objektů. Poté vytvořte krychli Ceníková cena a naplňte ji daty pomocí procesu
Řízený import, kterým importujete soubor List Prices.csv. Řízený import vytvoří dimenze,
krychli Ceníková cena a importuje data do krychle. Poté vytvořte krychli Čistý výnos pomocí
importu souboru Net Revenue.csv. Nakonec uspořádejte objekty do složek, které jste
vytvořili.

Než začnete
Stáhněte soubory List Prices.csv, Net Revenue.csv a Cities.csv z webu podpory
společnosti IBM (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).

Postup
1. Spuste komponentu TM1 Performance Modeler z nabídky Start systému Windows nebo
pomocí zástupce na ploše.
a. Klepněte na možnost Přihlásit se jako a zadejte jméno uživatele a heslo.
b. Vyberte server, který budete chtít použít, ze seznamu Server TM1, a klepněte na
tlačítko OK. Můžete použít i nový server TM1, aby nedocházelo ke konfliktům s
existujícími objekty.
2. Vytvořte složky.
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a. V podokně Návrh modelu klepněte na název serveru, klepněte na ikonu Nová
a klepněte na volbu Složky.
b. Pojmenujte tuto složku Aktivity.
c. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Aktivity, klepněte na volbu Nová
vytvořte dvě podsložky: Analýza výnosů a Obecné objekty.
3. Vytvořte krychli Ceníková cena pomocí importu souboru list prices.csv.
a. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Obecné objekty a klepněte na volby
Řízený import > Krychle.
b. Přejděte do složky, která obsahuje soubor list prices.csv a vyberte soubor list
prices.csv.
Zobrazí se náhled dat.
c. Rozbalte část Podrobnosti o souboru. U volby Data obsahují popisek sloupce
vyberte možnost Ano.
d. Klepněte na volbu Rozšířené.

a

e. Na obrazovce Importovat data - Mapování dat v podokně Cílové položky klepněte
na krychli s posledními cenami.
f. Klepněte na tlačítko Zobrazit vlastnosti vpravo dole na obrazovce.
Upravte volby Volby importu takto:
v Zrušte výběr volby Vytvořit dimenzi ukazatele. To zabrání vytvoření dimenze
ukazatele. Místo toho jsou importován hodnoty ze souboru importu.
v Nastavte volbu Chování při aktualizaci dat na nahrazování dat. Takové nastavení
nahradí hodnoty libovolné existující krychle importovanými hodnotami.

g. Klepněte na tlačítko Souhrn.
Souhrn ukazuje, jak je vytvářena nová krychle s Ceníkové ceny se čtyřmi dimenzemi:
Produkty, Měcís, Verze a Ceníková cena.
Pro každou dimenzi se vytvoří souhrn; toto chování lze změnit na obrazovce
Rozšířené nebo po importu.
Všechny dimenze jsou importovány jako generické dimenze; typy dimenzí lze změnit
na obrazovce Rozšířené nebo po importu. Změníme je po importu.
h. Klepněte na volbu Dokončit.
Je vytvořena krychle ceníkových cen a jsou importována data.
i. Klepněte na tlačítko Přepočítat, aby se zobrazila data.
Dodatek B. Výukový program modelování a analýzy
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Tip: Můžete nastavit krychli tak, aby automaticky přepočítala hodnoty při každé
.
změně krychle, klepnutím na ikonu Automaticky přepočítat
j. Uložte krychli ceníkových cen.
4. Vytvořte krychli Čistý výnos pomocí funkce Řízený import a importu souboru Net
Revenue.csv stejně jako při vytvoření krychle Ceníkové ceny.
a. Upravte volby Volby importu takto:
v Nevytvářet dimenzi měřítka.
v Nastavte volbu Chování při aktualizaci dat na nahrazování dat.
b. Na obrazovce Souhrn zjistíte, že některé dimenze již existují, jelikož jsou sdíleny v
rámci krychle ceníkových cen. Klepněte na volbu Dokončit.
c. Klepněte na tlačítko Přepočítat, aby se zobrazila data.
d. Uložte krychli čistých výnosů.
5. Uspořádejte objekty následujícím způsobem:
a. V podokně Návrh modelu otevřete složku Obecné objekty, stiskněte klávesu CTRL a
klepněte na krychle ceníkových cen a čistých výnosů. Krychle jsou označeny ikonou
.
krychle
b. Přetáhněte krychle do složky Analýza výnosů.
c. Ve složce Obecné objekty stiskněte klávesu CTRL a klepněte pravým tlačítkem myši
na dva nově vytvořené objekty Nový proces a klepněte na tlačítko Odstranit. Tyto
procesy byly vytvořeny procesem Řízený import. Procesy, které se generují v průběhu
importu, lze použít pro automatizaci importů.

Krok 2: Úprava dimenzí
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler upravte dimenze vytvořené v
předchozím kroku, aby měly správné typy a vlastnosti.
Upravte vlastnosti dimenze podle funkcí, kterou dimenze má vykonávat. Pokud například
dimenze obsahuje měsíce, jedná se o časovou dimenzi, která má specifické vlastnosti
související s časem.
Dimenze vytvořené při importu souboru list prices.csv a Net Revenue.csv jsou k dispozici
v podokně Návrh modelu ve složce, Aktivity, Obecné objekty.
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Typy dimenzí jsou popsány níže:
Dimenze hierarchie
Obsahuje reprezentaci schvalovacích/reportujících struktury společnosti, oddělení či
podniku.
Výpočtová dimenze
Obsahuje vzorce, které provádějí matematické a jiné operace nad daty.
Časová dimenze
Obsahuje časové členy, které jsou smysluplné pro uživatele, například účetní období
či data obchodních transakcí.
Dimenze verzí
Obsahuje data z různých iterací určitého člena v aplikaci.
Změníte-li typ dimenze, ikony umístěné vedle názvů dimenzí se změní podle těchto typů.

Postup
1. Dimenze zobrazíte poklepáním na jejich názvy ve složce Obecné objekty. Změňte
všechny dimenze, jak je popsáno v následujících krocích.
2. Změňte dimenzi Města na dimenzi hierarchie.
a. Klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi Města ve složce Obecné objekty a poté
klepněte na volbu Změnit typ dimenze.
b. Vyberte typ dimenze Hierarchie a klepněte na tlačítko OK.
3. Upravte dimenze Město tak, aby obsahovala země jako nadřízené položky měst. Můžete
ručně upravit dimenzi v komponentě Performance Modeler, nebo můžete importovat
soubor CSV, jak je popsáno níže.
a. Klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi Města v podokně Návrh modelu a poté
klepněte na volbu Importovat do dimenze.
b. Na obrazovce Importovat dimenzi - Vyberte zdroj dat vyhledejte soubor
cities.csv.
c. Klepněte na volbu Rozšířené a potom klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
d. V podokně Mapování, Cílové položky klepněte na dimenzi Města.
e. V podokně Vlastnosti nastavte následující vlastnosti:
Dodatek B. Výukový program modelování a analýzy
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v V seznamu Aktualizovat dimenze vyberte volbu Opětovně naplnit dimenzi
v Zrušte výběr volby Vytvořit prvek souhrnu, pokud nechcete členy sčítat.
v Vyberte volbu Nadřízené-podřízené položky, chcete-li, aby členové měli vztah
nadřízený-podřízený.
f. V podokně Zdrojové položky přetáhněte nadřízené položky do části Nadřízené členy
v podokně Cílové položky.
g. V podokně Zdrojové položky přetáhněte podřízené položky do části Podřízené členy
v podokně Cílové položky.
h. Klepněte na tlačítko Souhrn. Zobrazí se varování. Bezpečně můžete ignorovat
varování, protože chcete dimenze znovu naplnit daty.
i. Klepněte na volbu Dokončit.
j. Zavřete existující dimenzi Města ji znovu otevřete. Tím aktualizujete data.
Dimenze Města je nyní hierarchií.
Centrální Evropa
v Belgie
– Heverlee
v Francie
– Lyon
– Paříž
v Německo
– Hamburg
– Mnichov
4. Změňte dimenzi Ceníková cena na výpočtovou dimenzi a upravte její vlastnosti podle
pokynů v následujících krocích.
a. Zobrazte dimenzi Ceníková cena.
b. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Ceníková cena klepněte na volbu
Odstranit vybrané členy.
Ve výpočtové dimenzi není potřeba souhrn.
c. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřete dimenzi.
5. Změňte dimenzi Měsíc na časovou dimenzi a upravte její vlastnosti podle pokynů v
následujících krocích.
a. Zobrazte dimenzi Měsíc.
.
b. Klepněte na ikonu Naplnit časovou dimenzi
c. Vyberte hodnotu Počáteční datum.
d. Vyberte typ období pro členy. Klepněte do buněk sloupce Období a vyberte typ
období. Vyberte Rok pro Úroveň 0 a Měsíc pro Úroveň 1.
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e. Klepněte na tlačítko OK a Uložit a zavřete dimenzi.
6. Změňte dimenzi Čistý výnos na výpočtovou dimenzi a upravte její vlastnosti podle
pokynů v následujících krocích.
a. Zobrazte dimenzi Čistý výnos.
b. Odstraňte Součet pro Čistý výnos.
c. Přesuňte členy dimenze v následujícím pořadí: Množství, Čistý výnos, Hrubý výnos,
Sleva %, Sleva výběrem členů a klepnutím na volbu Přesunout nahoru nebo
.
Přesunout dolů
d. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřete dimenzi.
7. Změňte dimenzi Produkty na dimenzi hierarchie.
8. Změňte Verzi na dimenzi verzí a přidejte nové členy.
a. Odstraňte Součet pro členy verze.
b. Přidejte nového člena s názvem Odchylka LY v LY-1 klepnutím na volbu Zadat
nového člena a zadáním názvu.
c. Přidejte nového člena s názvem Komentáře.
d. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřete dimenzi.
Všimněte si, že ikony pro každou dimenzi se liší v závislosti na typu dimenze.

Krok 3: Úprava krychle Ceníkové ceny
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler upravte krychli Ceníkové ceny a
vytvořte pohledy.
Prove te následující kroky:
v Povolte zadání textu do pole komentáře.
v Přidejte výpočet odchylky.
Dodatek B. Výukový program modelování a analýzy
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v Vytvořením pohledu Cenová odchylka odeberte údaj Celkem za všechny produkty z
krychle.
v Upravte dimenzi Ceníková cena, aby se ceny nesčítaly.
v Vytvořte zobrazení Trendy cen.

Krok 3a: Úprava pole komentáře
Úprava pole komentáře v dimenzi Verze, aby uživatelé mohli zadávat text.

Postup
1.

V podokně Návrh modelu rozbalte nabídku Aktivity > Analýza výnosů, otevřete krychli
ceníkových cen poklepáním na její název a klepněte na tlačítko Přepočítat, pokud není
vybrána volba Automaticky přepočítat.

Data v zobrazení jsou aktualizována a přepočítána.
2. Otevřete dimenzi Verze a v poli Formát pro Komentáře vyberte jako typ volbu Text
klepněte na tlačítko OK.
3. Uložte dimenzi Verze.
4. Přepněte do krychle ceníkových cen a změňte uspořádání dimenze Verze tak, aby byla
poslední dimenzí v krychli. Máte-li v nějaké dimenzi textové pole, musí tato dimenze být
poslední dimenzí v krychli, aby byla správně naformátována.
a. V krychli ceníkových cen klepněte na ikonu Změnit uspořádání dimenzí
klepněte na dimenzi Verze a klepněte na volbu Přesunout na konec.

,

b. Klepněte na tlačítko OK.

Krok 3b: Vytvoření výpočtu odchylky
Přidejte výpočet odchylky dimenze Verze, aby bylo možné zobrazit rozdíl mezi hodnotami
Minulý rok - skutečné a Minulý rok - skutečné -1. Hodnoty Minulý rok - skutečné jsou
hodnoty, které se mění, a Minulý rok - skutečné-1 jsou hodnoty, se kterými porovnáváte
Letošní rok.

Postup
1. V krychli ceníkových cen přetáhněte dimenzi Verze do horní části dimenze Měsíc v části
Sloupce. To změní orientaci krychle, takže dimenze Produkty bude tvořit řádky a dimenze
Verze bude tvořit sloupce a Měsíce se stanou kontextem.
2. Otevřete dimenzi Verze.
3. V řádku Odchylka Variance LY v LY-1 klepněte na pole Výpočet verze a klepněte na
tlačítko procházení v tomto poli.
4. Klepněte na kartu Funkce v podokně Výpočet verze - Odchylka LY v LY-1.
5. Klepněte na volbu Funkce dimenze a poklepejte na položku VARIANCE.
6. Přetáhněte členy Minulý rok - skutečné a Minulý rok - skutečné-1 do oblasti Výrazy a
vytvořte následující výraz: =VARIANCE(’Actual Last Year’,’Actual Last Year-1’).
Klepněte na tlačítko OK.
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7. Uložte dimenzi.
8. V krychli Ceníkové ceny ověřte hodnotu ve sloupci Odchylka LY-LY-1: mělo by jít o
rozdíl mezi hodnotami Minulý rok - skutečné a Minulý rok - skutečné-1. Správnou
hodnotu je možné dosáhnout pomocí nastavení parametru Povaha kladné odchylky na
Příznivé. Klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu Odchylka LY v Ly-1, klepněte na
tlačítko Upravit člena (Ceníková cena) a změňte hodnotu vlastnosti Povaha kladné
odchylky na Příznivé.
Pro odbytové náklady můžete v rámci volby Povaha kladné odchylky nastavit nepříznivou
hodnotu. Tento atribut je používán pouze spolu s dimenzí verzí.
9. Uložte a zavřete dimenzi Ceníková cena.

Výsledky
Zjistíte, že pro většinu produktů je hodnota Minulý rok - skutečné menší než Minulý rok skutečné-1, s výjimkou produktu Star Lite.

Krok 3 c: Vytvoření zobrazení Odchylka cen
Vytvoření zobrazení, které odebere Celkem za všechny produkty z krychle. Pomocí různých
zobrazení můžete definovat, jak budou data zobrazena recenzentům a přispěvatelům v
aplikaci TM 1 .

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na krychli ceníkových cen ve
složce Aktivity > Analýza výnosů a vyberte volbu Nové > Zobrazení. Pojmenujte toto
zobrazení Odchylka cen.
2.

V zobrazení Odchylka cen v části Řádky klepněte na šipku v seznamu Všichni členové,
Seznam produktů a klepněte na volbu Upravit dílčí sadu
Dílčí sada je výběr položek z dimenze.

3. Klepněte pravým tlačítkem myši na koncový uzel Star Lite, klepněte na volbu Skrýt Podle úrovně > Skrýt konsolidované členy. Uložte a pojmenujte tuto dílčí sadu List.
4. V části Kontext změňte dimenzi Měsíce na Celkem za všechny měsíce. Vidíte, že se ceny
sčítají, což je nežádoucí. Toto chování můžete změnit v dimenzi Ceníková cena.
5. Uložte zobrazení Odchylka cen.
Dodatek B. Výukový program modelování a analýzy
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Krok 3b: Úprava dimenze Ceníková cena, aby se ceny nesčítaly
za rok.
Upravte dimenzi Ceníková cena, aby se ceny nesčítaly za rok. To provedete vytvořením
výrazu na konsolidované úrovni.

Postup
1. Otevřete krychli ceníkových cen a přetáhněte dimenzi Měsíc na položku Verze v části
Sloupce, takže se zobrazí Produkty jako řádky a Měsíce jako sloupce.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku a poté klepněte na volbu úprava člena
(Ceníková cena).
3. Na kartě Vlastnosti klepněte na pole Výraz na konsolidované úrovni a klepněte na
tlačítko procházení v tomto poli.
4. V podokně Výraz na konsolidované úrovni zadejte Volbu Časový průměr. Výraz bude
vypadat takto: =TimeAverage("Time Average"). Klepněte na tlačítko OK.
V zobrazení Odchylka cen uvidíte, že hodnota Celkem za všechny měsíce je nyní
průměrná hodnota.

Obrázek 17. Odchylka cen zobrazuje hodnotu Celkem za všechny měsíce s průměrnou hodnotou

5. Přetáhněte dimenzi Verze do horní části dimenze Měsíc, čímž do zobrazení přidáte
odchylku.
6. Uložte a zavřete dimenzi Ceníková cena a uložte krychli ceníkových cen.

Výsledky
Zobrazení Odchylka cen by mělo vypadat takto:
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Obrázek 18. Zobrazení Odchylka cen obsahující Produkty jako řádky a Verze s výpočty odchylek jako sloupce

Krok 3c: Vytvoření zobrazení Trend cen
Vytvoření zobrazení krychle ceníkových cen s názvem Trend cen. To vám ukazuje, jaké
trendy mají ceny během roku.

Postup
1. V podokně Návrh modelu klepněte pravým tlačítkem myši na krychli ceníkových cen ve
složce Aktivity > Analýza výnosů a vyberte volbu Nové > Zobrazení. Pojmenujte toto
zobrazení Trendy cen.
2. Přetáhněte dimenzi Měsíc do horní části dimenze Verze v části Sloupce. To změní
orientaci krychle, takže dimenze Měsíc bude tvořit sloupce a dimenze Verze bude
kontextem a dimenze Produkty bude tvořit řádky.
3. Chcete zabránit v zobrazení položky Celkem za všechny produkty a zabránit sčítání ceny
v dimenzi Produkty.
a. V zobrazení Trend cen klepněte na šipku dolů v části Všichni členové, Produkty a
klepněte na volbu Upravit dílčí sadu.
b. V seznamu Dílčí sada vyberte položku nejnižší úrovně (tuto dílčí sadu jste předtím
vytvořili) a klepněte na tlačítko OK.
c. Uložte a zavřete zobrazení.

Výsledky
Položka Celkem za všechny produkty je odebrána.

Dodatek B. Výukový program modelování a analýzy
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Obrázek 19. zobrazení Trend cen

Krok 4: Změna krychle Čistý výnos
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler upravte krychli Čistý výnos tak, aby
orientace dávala smysl a aby bylo možné zadávat text do pole Komentář LY v LY. Poté
upravte dimenzi Čistý výnos tak, aby byly zobrazeny správné kladní či záporné hodnoty.

Postup
1.

V podokně Návrh modelu rozbalte položky Aktivity > Analýza výnosů, poklepáním na
krychli čistých výnosů zobrazte krychli a klepněte na volbu Přepočítat.

Data v zobrazení jsou aktualizována a přepočítána.
2. Přetáhněte dimenzi Verze na dimenzi v části Sloupce a dimenzi Čistý výnos na dimenzi v
části Řádky.
To změní orientaci krychle, takže dimenze Čistý výnos budou tvořit řádky a dimenze
Verze budou tvořit sloupce a dimenze Produkty, Města a Měsíce budou tvořit Kontext.

3. Změňte pořadí dimenzí tak, aby dimenze Verze byla poslední dimenzí v krychli Čistý
výnos, takže bude možné zadat text do pole Komentáře.

Tip: V krychli Čistý výnos klepněte na ikonu Změnit uspořádání dimenzí
4. Upravte dimenzi Čistý výnos tak, aby byly zobrazeny správné kladní či záporné hodnoty.
a. Zobrazte úroveň podrobností v krychli Čistý výnos namísto součtů a klepněte na
volbu Přepočítat.
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Příklad: v dimenzi Produkty vyberte volbu Star Lite, pro dimenzi Města vyberte
položku Hamburg a pro dimenzi měsíce vyberte položku Led.
b. Otevřete dimenzi Čistý výnos.
c. Přesuňte položku Hrubý výnos pod Množství. Toto je pouze pro vzhled, nemění se nic
jiného.
d. Změňte vlastnost Povaha kladné odchylky pro každého člena takto:
v Množství, Čistý výnos a Hrubý výnos jsou příznivé.
v Sleva % a Sleva jsou nepříznivé (pro slevu jsou žádoucí záporné hodnoty).

e. Uložte a zavřete dimenzi a uložte krychli.

Jak pokračovat dále
Dalším krokem je výpočet Hrubého výnosu.

Krok 5: Výpočet hrubých výnosů
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler vytvořte výpočet krychle k určení
hodnoty Hrubý výnos.
Ve výpočtu krychle vytvoříte odkaz k přenesení určitých dat z krychle Ceníkové ceny do
krychle Čistý výnos. Tato data se vynásobí hodnotou Množství a dostaneme hodnotu Hrubý
výnos.

Postup
1. Otevřete krychli čistého výnosu a v řádku Hrubý výnos stiskněte klávesu CTRL a
vyberte položky Minulý rok - skutečné a Minulý rok - skutečné-1.
Dodatek B. Výukový program modelování a analýzy
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2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a klepněte na položku Vytvořit výpočet
krychle a zadejte název výpočtu krychle Hrubý výnos
3. V editoru výpočtů krychle v části Importovat podmínky rozbalte položku Čistý výnos
a přetáhněte položku Množství do podokna Výraz.

4. Klepnutím na tlačítko Importovat podmínky vytvořte propojení mezi krychlí Ceníkové
ceny a krychlí Čistý výnos a pojmenujte jej například Ceníková cena.
Tip: Přesuňte se na horní část okénka a zobrazte odkaz Importovat podmínky.
5. Přetáhněte krychli Ceníkové ceny z podokna Návrh modelu do pole Přidat zdrojovou
krychli. Dimenze v krychli Ceníková cena jsou automaticky mapovány na dimenze v
krychli Čistý výnos.
6. Změňte mapování Verzí. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednu z dimenzí Verze a
klepněte na volbu Převést na ruční mapování.
7. V podokně Mapování chcete pouze položky Minulý rok - skutečné a Minulý rok skutečné-1, proto odstraňte ostatní dvě položky (Odchylka LY v LY-1 a komentář).

8. V podokně Dimenze krychle ceníkových cen klepněte na položku Ceníková cena, poté v
podokně Členové Klepněte na zaškrtávací políčko Ceníková cena. V podokně Dimenze
klepněte na položku Města. Pokud chcete propojení použít na všechna města, klepněte
na zaškrtávací políčko vedle položky Členové.
9. Chcete také použít propojení na dimenze Hrubý výnos a Čistý výnos. V podokně
Dimenze klepněte na položku Čistý výnos a v podokně Členové klepněte na zaškrtávací
políčko Hrubý výnos a klepněte na tlačítko OK.
10. V editoru výpočtů krychle rozbalte položku Importované hodnoty, čímž zobrazíte
vytvořené propojení.
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11. Přetáhněte propojení s názvem Ceníková_cena do podokna Výraz a upravte výraz takto:
=[Net Revenue]:Volume*LINK(’List_price’). Klepněte na tlačítko Použít a zavřete
výpočet.

Výsledky
Nyní mát k dispozici smysluplné hodnoty Hrubý výnos.

Obrázek 20. Krychle Čistý výnos s hodnotami hrubého výnosu

Krok 6: Výpočet slevy a % slevy
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler vytvořte dva výpočty krychle a
vypočítejte hodnoty Sleva a % slevy. Sleva se vypočítá odečtením čistého výnosu od hrubého
výnosu.

Postup
1. Otevřete krychli čistého výnosu a v řádku Sleva stiskněte klávesu CTRL a vyberte
buňky Minulý rok - skutečné a Minulý rok - skutečné-1.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a klepněte na položku Vytvořit výpočet
krychle. Zadejte název výpočtu krychle Skutečná cena
3. V editoru výpočtů krychle rozbalte položku Čistý výnos a přetáhněte položku Hrubý
výnos do podokna Výraz.
4. Přetáhněte položku Čistý výnos do podokna Výraz.
5. Upravte výraz tak, aby vypadal takto: =[Net Revenue]:[Gross Revenue]-[Net
Revenue]:[Net Revenue]
6. Klepněte na tlačítko Použít a zavřete výpočet. Vytvořili jste výpočet Sleva.
7. Vytvořte výpočet krychle s názvem Skutečné procento slevy v řádku % slevy pro
buňky Minulý rok - skutečné a Minulý rok - skutečné-1 . Výraz by měl vypadat takto:
=[Net Revenue]:Discount/[Net Revenue]:[Gross Revenue]
8. V editoru výpočtů krychle vyberte Kombinovat list a konsolidovanou hodnotu a
klepněte na tlačítko Použít. Tato volba znamená, že se vzorec použije na list i
konsolidovanou hodnotu, takže hodnoty nejsou na konsolidované úrovni sčítány.

Dodatek B. Výukový program modelování a analýzy
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Obrázek 21. Výraz výpočtu krychle předvádějící volbu Kombinovat list a konsolidovanou hodnotu

9. Změňte buňky % slevy tak, aby byly formátovány jako procentní část.
a. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednu z buněk % slevy a klepněte na volbu
Upravit člena % slevy.
b. V řádku % slevy poklepejte na buňku Formát.
c. V podokně Formát pro položku % slevy klepněte na volbu Procentní část a
vyberte 1 jako Desetinné místo.
d. Klepněte na tlačítko Použít.
10. Formátujte Množství jako Číslo a výběrem Zobrazit seskupení číslic použijte
oddělovač. Klepněte na tlačítko Použít.
11. Zkopírujte formátování do ostatních položek s výjimkou položky % slevy.
a. V řádku Množství klepněte na volbu Formát a klepněte na volbu Kopírovat.
b. Stiskněte klávesu CTRL a klepnutím vyberte buňku Formát pro položky Hrubý
výnos, Čistý výnos a Sleva, poté klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu
Vložit, čímž zkopírujete formátování Číslo na tyto položky.
c. Klepněte na tlačítko Použít.
d. Uložte a zavřete dimenzi.

Výsledky
Krychle Čistý výnos s přidanými výpočty Sleva a % slevy:

Obrázek 22. Krychle Čistý výnos s přidanými výpočty Sleva a % slevy

Krok 7: Vytvoření nových zobrazení pro krychli Čistý výnos
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler vytvořte nová zobrazení pro krychli
Čistý výnos. Tato zobrazení ukazují odchylky výnosů, procento slevy podle města a procento
slevy podle produktu. Tato zobrazení budou použita ve finálních aplikacích, které budete
vytvářet.
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Postup
1. Vytvořte nové zobrazení krychle Čistý výnos s názvem Odchylka výnosu.
a. Změnou položky dimenze v kontextovém panelu zobrazte údaje Celkem za všechny
produkty, Centrální Evropa a Celkem za všechny měsíce.
b. Uložte a zavřete zobrazení.

Obrázek 23. Zobrazení odchylky výnosů

2. Vytvořte nové zobrazení krychle Čistý výnos s názvem Sleva podle města.
a. Přetáhněte dimenzi Města na dimenzi Čistý výnos v řádcích, aby dimenze Města
nahradila dimenzi Čistý výnos.
b. V dimenzi Čistý výnos vyberte hodnotu Sleva %. Zkontrolujte, zda pro dimenzi
Měsíc je zobrazen celkový počet všech měsíců a dimenze Produkty zobrazuje hodnotu
Celkem za všechny produkty.
c. Uložte zobrazení, ale nezavírejte ho.

Obrázek 24. Zobrazení procenta slevy podle města

3. Vytvořit další zobrazení s názvem Procenta slevy podle produktu.
a. S otevřeným a vybraným zobrazením Procenta slevy podle města klepněte na volbu
Uložit jako

a pojmenujte jej Procenta slevy podle produktu.
b. Přetáhněte dimenzi Produkty do řádků a nahra te dimenzi Města.
Dodatek B. Výukový program modelování a analýzy
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c. Klepněte na šipku dolů v části Všichni členové, Produkty a klepněte na volbu Upravit
dílčí sadu.
d. V seznamu Dílčí sada vyberte položku nejnižší úrovně (tuto dílčí sadu jste předtím
vytvořili) a klepněte na tlačítko OK.
e. Uložte a zavřete zobrazení.

Obrázek 25. Sleva slevy podle produktu

Krok 8: Vytvoření aplikace Čistý výnos
V komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler vytvořte aplikaci využívající
vytvořená zobrazení. Poté se přihlaste do prostředí IBM Cognos Insight a otestujte aplikaci. V
aplikaci pomocí řazení vyhledejte produkt a město s největším procentem slevy.

Postup
1. V komponentě TM1 Performance Modeler otevřete podokno Návrh aplikace.
Tip: Stiskněte kombinaci kláves Alt+A.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na volbu Aplikace a klepněte na volby Nová >
Aplikace.
3. Pojmenujte aplikaci Analýza výnosů.
4. Vyberte typ aplikace. V tomto příkladu vyberte volbu Centralizované.
Centralizované aplikace nemají žádnou schvalovací hierarchii; využívá je malá skupiny
uživatelů, kteří společně sdílí úkol centrálního plánování analýz.
Chcete-li použít schvalovací hierarchii, vyberte volbu Schválení, která obsahuje
strukturu schvalovací hierarchie, nebo volbu Odpovědnost.
Aplikace Odpovědnost je podobná aplikaci Schválení, avšak uživatelé nemohou odesílat
uzly k uzamčení. Aplikace Odpovědnost se používá při postupných předpovědích nebo v
procesech průběžného plánování, kdy není definováno žádné koncové datum. Je
vytvořena nová karta s názvem Analýza výnosů.
5. Přidejte zobrazení vytvořená v předchozích krocích do podokna Zobrazení
přispěvatele.
a. V podokně Objekty produktu TM1 rozbalte složku Aktivity > Analýza výnosů >
ceníkové ceny a přetáhněte položku Cenový trend a Cenová odchylka do podokna
Zobrazení přispěvatele.
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b. V podokně Objekty produktu TM1 rozbalte složku Aktivity > Analýza výnosů >
čistý výnos a přetáhněte položky Procento slevy podle města, Procento slevy podle
produktu a Odchylka výnosu do podokna Zobrazení přispěvatele.
c. Přetažením změňte pořadí zobrazení, aby byla v následujícím pořadí:
1) Cenová odchylka
2) Cenový trend
3) Odchylka výnosů
4) Procento slevy podle města
5) Procento slevy podle produktu
To určí pořadí, ve kterém přispěvatelé uvití tato zobrazení.
6. V části Klienti vyberte klienta Cognos Insight - Připojeno a nastavte jej jako výchozí
režim.
Tip: K zobrazení této volby může být nutné se v okně posunout.
V připojeném režimu se výpočty provádí na serveru, v distribuovaném režimu se
výpočty se provádí na lokálním počítači.
7. Uložte aplikaci.

Obrázek 26. Karta návrhu aplikace Analýza výnosů

8. Klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci Analýza výnosů v podokně Návrh aplikace
a klepněte na volbu Nasadit aplikaci.
9. Otevřete portál aplikací IBM Cognos TM1 ve webovém prohlížeči, například:
http://localhost:9510/pmpsvc/applications.jsp. Mezi aplikacemi by měla být aplikace
Analýza výnosů.
10. Klepněte na ikonu Aktivovat pro položku Analýza výnosů.
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Aktivace aplikace

Obrázek 27. Portál aplikací Cognos TM1

11. Klepnutím na název Analýza výnosů otevřete aplikaci, potom znovu klepněte na
položku Analýza výnosů a otevřete aplikaci v produktu Cognos Insight.
K aplikacím jste přihlášeni jako administrátor, protože nebylo nastaveno žádné
zabezpečení. To znamená, že v aplikaci uvidíte vše.
Pro každé zobrazení, které jste přidali do aplikace, je zobrazena karta.
12. Klepněte na kartu Procenta slevy podle města. Toto zobrazení chcete seřadit. Rozbalte
jednotlivé země, aby byla zobrazena města. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví
sloupce Minulý rok - skutečné a klepněte na volby Řadit > Řadit podle hodnoty >
Sestupně.
13. Chcete-li zobrazit % slevy. V oblasti Kontext klepněte na volbu Množství (dimenze
Čistý výnos) a vyberte položku % slevy.
Vidíte, že největší slevy poskytuje Hamburg.

Obrázek 28. Zobrazení Procenta slevy podle města v produktu Cognos Insight.
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14. Klepněte na kartu Procenta slevy podle produktu. Klepněte pravým tlačítkem myši na
záhlaví sloupce Minulý rok - skutečné a klepněte na volby Řadit > Řadit podle
hodnoty > Sestupně.
Vidíte, že produktem s největší slevou je Canyon Mule Cooler.

Obrázek 29. Zobrazení Procenta slevy podle produktu v produktu Cognos Insight.
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Dodatek C. Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler
pro stávající uživatele produktu Cognos TM1
Stávající uživatelé produktu IBM Cognos TM1, kteří přecházejí na komponentu IBM Cognos
TM1 Performance Modeler, by si měli být vědomi následujících skutečností a informací.

Vytváření objektů a správa modelů
Většinu úloh spojených s vytvářením objektů a správou modelů, které jsou uživatelé produktu
Cognos TM1 zvyklí provádět v prostředí Server Explorer, lze provádět i v komponentě
Cognos TM1 Performance Modeler. V komponentě Cognos TM1 Performance Modeler lze
udržovat modely produktu Cognos TM1 s následujícími výjimkami.
v Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler nepodporuje replikaci a synchronizaci.
Pokud váš model replikaci a synchronizaci využívá, tuto část modelu ponechte v prostředí
Cognos TM1 Server Explorer. Úplné podrobnosti o replikaci a synchronizaci naleznete v
provozní dokumentaci k produktu IBM Cognos TM1.
v Procesy a pravidla pro přechod je třeba vytvářet a udržovat v produktu Cognos TM1
Architect nebo Perspectives. Podrobnosti o vytváření procesů a pravidel pro přechod
naleznete v dokumentaci pro vývojáře produktu IBM Cognos TM1.
v Úlohy spojené s administrací serveru, například odpojování jednotlivých uživatelů, vysílání
zpráv uživatelům nebo ukončení činnosti serveru s upozorněním pro uživatele, se provádějí
prostřednictvím Centra zpráv klientům, k němuž lze získat přístup z prostředí Server
Explorer. Podrobnosti naleznete v tématu “Správa připojení klienta” v provozní
dokumentaci k produktu IBM Cognos TM1.
v Procesy editoru Turbo Integrator se zdroji dat ODBO je třeba vytvářet a udržovat v
produktu Architect nebo Perspectives. Editor Turbo Integrator komponenty Cognos TM1
Performance Modeler zdroje dat ODBO nepodporuje. Všechny ostatní zdroje dat editoru
Turbo Integrator lze udržovat v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler.
Podrobnosti o vytváření procesů se zdroji dat ODBO naleznete v dokumentaci k nástroji
IBM Cognos TM1 Turbo Integrator.
v Vytvoříte-li v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler prostřednictvím importu s
průvodcem proces editoru Turbo Integrator, neměli byste tento proces později upravovat v
nativním produktu Architect nebo Perspectives.

Rozdíly ve funkcích mezi komponentou Cognos TM1 Performance
Modeler a produktem Cognos TM1 Architect/Perspectives
Většina funkcí pro vytváření objektů je v komponentě IBM Cognos TM1 Performance
Modeler stejná jako v produktech IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Existují však i
odlišnosti, na které by měl uživatel pamatovat.
v Na rozdíl od produktů Cognos TM1 Architect/Perspectives nabízí komponenta Cognos
TM1 Performance Modeler jednodušší vytváření krychlí v rozhraní, kde lze pracovat
přetažením myší. Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler také umožňuje úpravu
dimenzí ve stávající krychli – přidání dimenzí, odstranění dimenzí nebo změnu pořadí
dimenzí v krychli.
v Pro dynamické dílčí sady je v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler omezená
podpora.
v Komponenta Cognos TM1 Performance Modeler nabízí značně zjednodušené vytváření
pravidel. Editor pravidel obsahuje funkci Obsahová asistence, která při vytváření pravidla
zobrazuje kontextově relevantní prvky nebo informace. Dále komponenta Cognos TM1
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Performance Modeler při definování dimenze výpočtu nebo vytváření odkazu automaticky
generuje pravidla a související definice výpočtů.
v Editor Turbo Integrator v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler obsahuje
vylepšené funkce úprav na kartách v části Rozšířené skriptování (Parametry, Prolog,
Metadata, Data, Epilog).
v Editor dimenzí v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler poskytuje intuitivnější a
ucelenější prostředí pro správu všech aspektů dimenzí. Například můžete vytvářet určité
typy dimenzí, které v modelu plní jedinečné požadavky. Dále veškerá správa dimenzí
probíhá v jednom okně. Při správě atributů nebo nastavení vlastností prvků není třeba
otevírat samostatné okno.

220

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Dodatek D. Výpočty dimenzí
Výrazy a funkce dimenze pro výpočty jsou popsány s použitím syntaxe a příkladů.
Editor výrazů je k dispozici pro výpočty na úrovni koncových uzlů a na konsolidované
úrovni. Editor výrazů obsahuje jednoduchý editor výrazů určený pro úpravy a vytváření
výrazů aritmetických výpočtů a průměrování a dále editor funkcí, který umožňuje použít
předem určené funkce pro výpočty na úrovni koncových uzlů i na konsolidované úrovni.
Editor výrazů také integruje editor agregačních výrazů, který je k dispozici pro výpočty na
konsolidované úrovni.

Časové funkce ve výpočtech dimenzí
Pokud použijete časovou funkci, jako je například funkce CUMULATE, ve výpočtu dimenze
a následně použijete dimenzi v krychli, která neobsahuje žádnou časovou dimenzi, vygenerují
se neplatné příkazy pravidla a do pravidla pro krychli, která neobsahuje časovou dimenzi, je
vložen komentář s popisem problému. V případě, že dimenzi výpočtu použijete v řadě krychlí
a většina krychlí (nikoli všechny krychle) obsahuje časovou dimenzi, můžete pro krychli bez
časové dimenze zakázat neplatné příkazy pravidla.

Aritmetické operace
Komponenta IBM Cognos TM1 Performance Modeler podporuje běžné aritmetické operace:
Součet, Rozdíl, Násobení a Dělení.

Sčítání
Operand sčítání pro jednoduché výpočty.

Účel
Součet hodnot buněk pro výpočty na nejnižší a konsolidované úrovni.
=(<operand 1> + <operand 2>)

Rozdíl
Operand rozdílu pro jednoduché výpočty.

Účel
Výpočet rozdílu mezi dvěma hodnotami buňky pro výpočty nejnižší a konsolidované úrovně.
=(<operand 1> - <operand 2>)

Násobení
Operand násobení pro jednoduché výpočty.

Účel
Výpočet násobení mezi dvěma hodnotami buňky pro výpočty nejnižší a konsolidované
úrovně.
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=(<operand 1> * <operand 2>)

Dělení
Operand dělení pro jednoduché výpočty.

Účel
Výpočet podílu mezi dvěma hodnotami buňky pro výpočty nejnižší a konsolidované úrovně.
=(<operand 1> / <operand 2>)

Funkce
Jsou popsány funkce, které jsou k dispozici pro výpočty na úrovni koncových uzlů a
konsolidace.
Další informace o funkcích vytváření záznamů s vyhodnocením, které můžete použít,
naleznete v části “funkce indikátoru metrik” na stránce 156.
Související úlohy:
“Vytváření výpočtových dimenzí s výpočty N s použitím funkcí dimenze” na stránce 22
Výpočet N s použitím funkce dimenze je výpočtem prováděným na úrovni dimenzí mezi
vstupní hodnotou členu dané dimenze a vybranou funkcí.

Konsolidovaný průměr (CAVERAGE)
Účel
Tato funkce vypočítá průměrnou hodnotu v konsolidaci a vrátí jednu hodnotu.
Tato funkce je dostupná na kartě Agregace editoru výrazů při práci s výpočty krychlí nebo s
výpočty C v dimenzi.
=CAVERAGE(<hodnota_příznaku>)

Parametry
Parametr hodnota_příznaku může mít jednu z následujících hodnot:
v 1 - při výpočtu hodnoty nepoužívat váhu konsolidace. Při zapnutí tohoto příznaku je
použita prostá hodnota konsolidovaného prvku.
v 2 - ignorovat nulové hodnoty. Pokud je nastaven tento příznak, nebudou se nulové hodnoty
zahrnovat při výpočtu průměru.
v 3 - kombinace hodnoty příznaku 1 a 2, při výpočtu hodnoty nepoužívat váhu konsolidace a
ignorovat nulové hodnoty.

Ukázka
Například tuto funkci používá výchozí indikátor metrik s názvem Tolerance.
=CAVERAGE(3)
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CUMULATE
Účel
Funkce CUMULATE vypočte kumulativní souhrny v jednom řádku na základě původních
číselných hodnot v jiném řádku.
=CUMULATE(<Vstup>)

Ukázka
Funkce =CUMULATE(Profit) vypočte kumulativní zisk v rámci časové dimenze v krychli,
kde je funkce CUMULATE použita.

DECUMULATE
Účel
Funkce DECUMULATE vypočte z kumulovaných souhrnů původní řadu.
=DECUMULATE(<Vstup>)

Ukázka
Funkce =DECUMULATE('Cumulative Sales') rozloží kumulativní hodnoty prodeje opět na
hodnoty prodeje za období v rámci časové dimenze v krychli, kde je funkce DECUMULATE
použita.

DIFFER
Účel
Tato funkce vypočítá rozdíl mezi aktuálním a předchozím časovým obdobím. Rozdíl může
být vyjádřen v procentech (%), poměru (p) nebo jako standardní aritmetický rozdíl (a).
Tato funkce je dostupná na kartě Funkce editoru výrazů při práci s výpočty krychlí nebo s
výpočty C a N v dimenzi.
=DIFFER('<Base>','<%/a/p>')

Parametry
Base
Parametr <Base> udává člen dimenze.
%/a/p
Tento parametr určuje, jak je rozdíl vyjádřen: v procentech (%), poměru (p) nebo jako
standardní aritmetický rozdíl (a).

Ukázka
Příklad: člen Počet zaměstnanců může použít funkci =DIFFER(Headcount, "a") k výpočtu
změny v personálním obsazení mezi aktuálním a předchozím časovým obdobím.
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Vynutit nulovou hodnotu
Účel
Vynutí nulovou hodnotu člena.
Tato funkce je dostupná na kartě Agregace editoru výrazů při práci s výpočty C v dimenzi.
=ForceToZero()

Ukázka
Příklad: člen Cena produktu může použít funkci =ForceToZero() jako výraz na konsolidované
úrovni. To zabrání agregaci cen produktů.

GROW
Účel
Funkce Grow (Růst) zvýší základní hodnotu pro každé období o zadané procento. Nárůst
může být složený (C) nebo lineární (L).
Tato funkce je dostupná na kartě Funkce editoru výrazů při práci s výpočty krychlí nebo s
výpočty C a N v dimenzi.
=GROW(<Base>', '<%Growth Rate>', "<L/C>)

Parametry
Base
Tento parametr určuje člen, na kterého je aplikován % Growth Rate (Růstový faktor).
<%Growth Rate>
Tento parametr určuje člena, který udává růstový faktor Growth. Člen musí být ve stejné
dimenzi jako člen určený v parametru Base. Růstový faktor musí být celá čísla bez
desetinné hodnoty. Například chcete-li použít růstový faktor 20 %, zadejte hodnotu 20,
nikoli 0,2.
L/C
Tento parametr určuje způsob, jakým se použije růstový faktor: lineární (L) nebo složený
(C).
Poznámka: Pokud formátujete člena, který používá funkci GROW, jako procentní část a
zadáte hodnotu 20, zobrazí se jako 2000 %. Toto je pouze problém zobrazení. Výpočet
pracuje správně. Chcete-li opravit tento problém se zobrazením, použijte pro člena vlastní
formát a nepoužívejte formát procent.

Ukázka
Příklad: prognóza prodeje člena může pomocí funkce =GROW('Base Monthly Sales','Sales
Increase %',"L") vypočítat prognózu prodeje založenou na měsíčních prodejích a očekávaném
procentnímu nárůstu prodejů.

LAG
Účel
Vypočte výsledek v jednom řádku tak, že zpozdí vstupní hodnotu z jiného řádku o jedno
období.
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=LAG(<Pad>,<Vstupy>)

Parametry
Pad
Argument <Pad> určuje hodnotu vrácenou funkcí LAG pro první člen na nejnižší úrovni
v časové dimenzi. Může se jednat o jiného člena v dimenzi nebo o konstantu. Pokud je
vynechán, uživatel může vložit hodnotu pro tuto funkci do prvního členu na nejnižší
úrovni v časové dimenzi.

Ukázka
Člen 'Opening Balance' může používat funkci =LAG('Prime value', 'Closing Balance').

LASTNZ
Účel
Funkce LASTNZ projde řadu údajů ve vstupním řádku směrem zpět a vrátí poslední
nenulovou hodnotu nebo hodnotu, která není Null. Funkci LASTNZ lze použít tehdy, je-li
nutné zabránit překlíčování dat v dlouhém časovém úseku, během nějž se vstupní údaje mění
pouze zřídkakdy.
=LASTNZ(<Vstup>)

Parametry
<Vstup>
Může se jednat o číselný nebo řetězcový člen.

PERIODDAYS
Účel
Počet dní v daném období.
=PERIODDAYS()

PERIODEND
Účel
Datum a čas na konci tohoto období.
=PERIODEND()

PERIODMIDDLE
Účel
Datum a čas uprostřed tohoto období.
=PERIODMIDDLE()
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PERIODSTART
Účel
Datum a čas na začátku tohoto období.
=PERIODSTART()

SCORE
Účel
Funkce SCORE vypočítá skóre metriky pro zadaný kontext indikátorů skutečné hodnoty,
cílové hodnoty a tolerance.
Tato funkce vrátí hodnotu indikující, zda je metrika na cílové hodnotě, nad cílovou hodnotou
nebo pod ní a o kolik. Uvádí vzdálenost od cílové hodnoty v jednotkách tolerance. Vrátí
hodnotu v rozsahu -10 až 10, kde hodnota 0 indikuje, že metrika je na cílové hodnotě. Kladné
skóre označuje, že metrika splňuje cíl. Záporné skóre indikuje, že metrika nesplňuje cíl.
Tato funkce je platná pouze v krychli, která zahrnuje dimenzi metrika a která může určit vzor
výkonu metriky a typ tolerance.
=SCORE('<Actual>','<Target>'),'<Tolerance>'

Parametry
Actual
Název indikátoru metriky, který reprezentuje indikátor skutečné hodnoty.
Target
Název indikátoru metriky, který reprezentuje indikátor cílové hodnoty.
Tolerance
Název indikátoru metriky, který reprezentuje indikátor hodnoty tolerance.

Ukázka
Například tuto funkci používá výchozí indikátor metrik s názvem Skóre.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Účel
Funkce SCORESTATUS vypočítá hodnoty představující výkon skóre dané metriky.
Této funkci je předán člen, který obsahuje skóre metriky pro aktuální kontext.
Vrací jednu z následujících číselných hodnot, které indikují výkon metriky:
v 1 - výborný (cílová hodnota nebo vyšší)
v 0 - průměrný (v rámci tolerance pod cílovou hodnotou)
v -1 - nízký (více než 1 tolerance mimo cíl)
=SCORESTATUS('Score')
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Parametry
Parametr Score představuje název indikátoru metrik, který reprezentuje indikátor skóre pro
metriku.

Ukázka
Například tuto funkci používá výchozí indikátor metrik s názvem Stav.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Účel
Funkce SCORETREND vypočte hodnotu znázorňující, jak se výkon metriky změnil od
předchozího období.
Funkce přijímá člena, který obsahuje skóre metriky, a vrací některou z následujících hodnot,
která určuje aktuální výkon metriky:
v 1 - zlepšování
v 0 - beze změny
v -1 - zhoršování
Výsledek indikuje kladný nebo záporný trend pouze v případě, že se skóre změní o více než 5
% tolerance.
Tato funkce funguje pouze v krychli s časovou dimenzí, která definuje předchozí období pro
každého člena.
=SCORETREND(Score)

Parametry
Parametr Skóre představuje název indikátoru metrik, který reprezentuje indikátor Skóre.

Ukázka
Například tuto funkci používá výchozí indikátor metrik s názvem Trend.
=SCORETREND(’Score’)

Časový průměr
Účel
Tato funkce vrátí průměrnou hodnotu vypočítanou napříč všemi časovými obdobími, pouze
pro první obdobní nebo pouze pro poslední období.
Tato funkce je dostupná na kartě Agregace editoru výrazů při práci s výpočty krychlí nebo s
výpočty C v dimenzi.
=Time Average(<'Typ časového průměru'>)
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Parametry
Typ časového průměru
Určuje typ hodnoty, která má být vrácena. Povolené hodnoty:
v Časový průměr: vypočte průměr jako součet / počet období
v První období: použije data pouze z prvního období
v Poslední období: použije data pouze z posledního období
v Nulová hodnota: vrátí nulovou hodnotu
Pro volby První období a Poslední období výraz vyhledá v každém členu konsolidace
atribut „poslední období“ nebo „první období“ a užije tento atribut k určení hodnoty
časového průměru.

Ukázka
člen Počet zaměstnanců může používat funkci =Time Average(„Časové období“) k výpočtu
průměrného počtu zaměstnanců během časových období.
Chcete-li, aby člen Počet zaměstnanců používal pouze data z posledního období, použijte
funkci =Time Average(„Poslední období“).

VARIANCE
Účel
Vypočte odchylku mezi dvěma datovými sadami označenými <Actual> a <Budget>.
Pro člen dimenze, kde by pozitivní odchylka byla příznivá, bude výsledek vypočten podle
vzorce <Actual> minus <Budget>. Pro člen dimenze, kde by pozitivní odchylka byla
nepříznivá, bude výsledek vypočten podle vzorce <Budget> minus <Actual>.
Tato funkce je dostupná na kartě Funkce editoru výrazů při práci s výpočty verze.
=VARIANCE(<Actual>,<Budget>)

VARIANCEPERCENT
Účel
Vypočte procentní odchylku mezi dvěma datovými sadami označenými <Actual> a
<Budget>.
Pro člen dimenze, kde by pozitivní odchylka byla příznivá, bude výsledek vypočten podle
vzorce (<Actual> - <Budget>) / <Budget> * 100. Pro člen dimenze, kde by pozitivní
odchylka byla nepříznivá, bude výsledek vypočten podle vzorce (<Budget> - <Actual>) /
<Budget> * 100.
Tato funkce je dostupná na kartě Funkce editoru výrazů při práci s výpočty verze.
=VARIANCEPERCENT(<Actual>,<Budget>)

Kombinace syntaxe
Dále jsou popsány kombinace funkcí a logických operandů.
Editor výrazů provádí ověřování v reálném čase. K ověření výrazu není nutné provést žádné
další kroky. Neplatný výraz se zobrazí červeně s červeným podtržením.
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Syntaktický analyzátor, který ověřuje výrazy výpočtu dimenzí, používá k určení platného
výrazu Backusovu–Naurovu formu. Ve výrazu lze použít následující kombinace syntaxe:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-" MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply| IfExpression |
BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v
v
v
v
v

SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"

v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR" parseExpression
|"NOT" parseExpression
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Dodatek E. Import modelů produktu Cognos Planning do
systému Cognos TM1
Můžete importovat objekty Cognos Analyst z modelu Cognos Planning do produktu Cognos
TM1.
Volba Importovat model Cognos Planning pomáhá sestavit vlastní model Cognos Planning
v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Volba importu používá soubor
definice aplikace XML, který je generován z modelu Cognos Planning. Tento soubor pomáhá
na začátku práce s dimenzemi, krychlemi a odkazy, které jsou zapotřebí k sestavení modelu v
komponentě Cognos TM1 Performance Modeler.
Volba importu je standardně instalována v produktu Cognos TM1 verze 10.2 a vyšší.
Zpřístupnění této volby zajišuje nasazení aktualizátoru a vlastní položky nabídky v
komponentě Cognos Analyst, které přidají volbu do prostředí produktu Cognos.
Proces importu se skládá ze tří částí:
v V komponentě Cognos Analyst přidejte vlastní položku nabídky, která vygeneruje sestavu
s potenciálně problematickými objekty v modelu.
v V komponentě Cognos Contributor vygenerujte definici aplikace .XML modelu. Import
převede sestavu .XML z komponenty Cognos Planning do složky souborů typu .json.
v V komponentě Cognos TM1 Performance Modeler prove te import souborů .json do
komponenty Cognos TM1 Performance Modeler pomocí volby Action > Model Import
Cognos Planning.

Importované prvky
Volba importu analyzuje model Cognos Planning a zjistí nejvhodnější syntaxi příkazu v
prostředí Cognos TM1. Některé objekty nelze převést. Některé objekty a funkce modelu v
komponentě Cognos Planning nemají odpovídající protějšky v prostředí Cognos TM1. V
těchto případech je nutné runě upravit některé funkce ve výsledném modelu Cognos TM1. V
dalších sekcích naleznete podrobné informace o tom, které objekty a funkce dokáže obslužný
program převést a které nikoli.
Data, zabezpečení a práva aplikací
Volba importu provede import pouze dimenzí, krychlí a odkazů. Nezpracovává data,
nastavení zabezpečení nebo práva aplikací.
Odkazy Cognos Contributor
Přenášené objekty lze generovat z komponenty Cognos Contributor ve formátu
XML. Z tohoto důvodu jsou zahrnuty pouze odkazy, které jsou součástí aplikace
Cognos Contributor. Odkazy z externích zdrojů a odkazy, které nejsou obsaženy v
posloupnosti aktualizace cílové krychle, nejsou obsaženy.
Neplatné znaky
Neplatné a vyhrazené znaky nejsou v komponentách Cognos Planning a Cognos
TM1 stejné. Z tohoto důvodu jsou názvy položek objektů a dimenzí importovány
přesně ve stejném znění (je-li to možné). Pokud nelze importovat nepodporované
znaky, jsou z názvu odstraněny.
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Tabulka 20. Importované dimenze
Dimenze

Popis

Typy dimenzí

Typy dimenzí neexistují v komponentě Cognos
Planning, ale dimenzím jsou přiřazeny
nejvhodnější typy pro výpočty, hierarchii, čas
nebo verze.

Výpočty

Importovány jsou všechny výpočty dimenzí,
včetně složitých vnořených podmíněných výrazů.
Pokud existuje ekvivalentní funkce pro funkci
BiF, importovaná dimenze použije tuto funkci. V
případě, že přímý ekvivalent neexistuje, výpočet je
importován do nového modelu jako poškozený,
takže je možné jej načíst pro referenci. Výpočty,
které zahrnují formátování dlist nebo textové
položky, jsou popsány v tématu Tabulka 22.

Formáty

Jsou importovány všechny formáty včetně
kalendářních dat a seznamů („výběrové seznamy“
v komponentě Cognos TM1). Výchozí
formátování je v komponentách Cognos Planning
a Cognos TM1 různé. Neformátované položky je
nutné v importovaném modelu upravit tak, abyste
dosáhli stejného vzhledu jako v komponentě
Cognos Planning.

Časové průměry

Importováno je první období, poslední období a
časové průměry.

Krychle

Všechny dimenze jsou importovány v nejlepším
pořadí, které lze určit. Jako poslední jsou
importovány dimenze typu výpočet.

Tabulka 21. Neimportované odkazy
Odkaz

Popis

Odkazy krychle na krychli

Import jako režim výplně

Odkazy akumulace

Import jako režim výplně

Vyhledávací odkazy

Import jako substituční režim

Alokační tabulky

Import jako ruční alokace mezi dimenzemi v
případě, že je alokační tabulka propojena s
dimenzemi na zdrojové a cílové straně

Tabulka 22. Importované objekty s nutností úprav
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Typ objektu

Požadovaná akce

Vážené průměry

Resetování jako výpočtů C v dimenzích
komponenty Cognos TM1 Performance

Výpočty zahrnující IID položek ve formátu dlist

Resetování a zahrnutí názvu položky místo IID

Funkce BiF, které neexistují v komponentě
Cognos TM1 Performance Modeler

Oprava poškozených výpočtů

Krychle s více než jednou dimenzí typu výpočet

Zkontrolujte, zda krychle funguje podle
očekávání. Je-li to zapotřebí, ručně upravte pořadí
dimenzí.

Odkazy krychle na krychli a odkazy akumulace v
jiných režimech než režimu výplně

Importuje v režimu výplně. Je-li to zapotřebí,
upravte model.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Tabulka 22. Importované objekty s nutností úprav (pokračování)
Typ objektu

Požadovaná akce

Vyhledávácí odkazy v jiných režimech než režimu Importuje v režimu náhrady. Je-li to zapotřebí,
náhrady.
upravte model.
Odkazy používající alokační tabulky, alokační
tabulky dcube nebo dílčí sloupce vyjmutí

Podle potřeby upravte model tak, aby obsahovat
ruční alokaci nebo rozměrové atributy.

Odkazy na dílčí součty nebo vypočítané položky

Do cílových krychlí importuje zpětná přerušení,
aniž by došlo k jejich generování. Je nutné upravit
model.

Tabulka 23. Neimportované objekty
Objekt

Provedená akce

Tabulky přístupu

Znovu vytvořte zabezpečení modelu.

Alokační tabulky

Komponenta Cognos TM1 neobsahuje žádný
ekvivalentní objekt, ale obdobných výsledků
dosáhnete použitím rozměrových atributů.

Ověřování

Komponenta Cognos TM1 aktuálně nepodporuje
žádnou odpovídající funkci. Ověřování je třeba
znovu vytvořit na novém serveru Cognos TM1.
Viz také “Konfigurace procesu nástroje Turbo
Integrator ke spuštění akce sledu prací” na stránce
103.

Data

Nejsou importována. Přidejte je ručně.

Odkazy na import dimenzí

Nejsou importovány. Přidejte je ručně.

POZOR:
Import neověřuje, zda způsoby modelování použité v modelu Cognos Planning budou po
migraci fungovat. Také neoptimalizuje koncový model s ohledem na využití funkcí nebo
možností systému Cognos TM1.

Přidání volby importu
Chcete-li připravit komponenty Cognos Analyst a Cognos TM1 Performance pro import
modelů, postupujte takto:
1. Před spuštěním komponenty Cognos Analyst zkopírujte soubory .up1 a menu.txt do
adresáře instal_adr\bin komponenty Cognos Analyst .
2. Spuste aplikaci Cognos Analyst.
3. Klepněte na volbu Nápověda > Aktualizace a zkontrolujte, zda byla instalována
aktualizace. Zobrazí se dialogové okno s instalovanými aktualizacemi.
Update ID
XPJTM101

4.
5.
6.
7.

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

Klepněte na volbu Nástroje > Volby > Vlastní.
Přejděte do adresáře, kam jste zkopírovali soubor menu.txt, a soubor vyberte.
Klepněte na tlačítko OK.
Restartujte komponentu Cognos Analyst.
Po restartování komponenty Cognos Analyst se v panelu nástrojů nabídek zobrazí příkaz
Migrace.
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Zkoumání modelu
Před importem nejprve použijte nově přidanou volbu Migrace a prozkoumejte objekty, které
vyžadují úpravy:
1. Můžete prozkoumat jednotlivou knihovnu nebo v případě, že jsou objekty roztroušeny v
různých knihovnách, můžete prozkoumat skupinu objektů:
a. Chcete-li prozkoumat jednotlivou knihovnu, klepněte na volby Migrace >
Prozkoumat knihovnu a vyberte knihovnu pro analýzu.
b. Jestliže chcete prozkoumat skupinu objektů, klepněte na volby Soubor > Knihovna >
Objekty a vyberte počáteční objekty z jedné knihovny. Pak použijte funkci Kontrola
integrity nebo vybírejte objekty ručně, dokud není skupina objektů úplná.
2. Klepnutím na tlačítko OK vygenerujte sestavu.
Sestava vás upozorní na funkce obsažené v modelu Cognos Analyst, které po importu
vyžadují úpravy. Položky a navrhované akce, které s nimi můžete provést, naleznete v
tématu Tabulka 22 na stránce 232.

Generování souboru XML v komponentě Cognos Contributor
Chcete-li vygenerovat soubor XML potřebný pro import, spuste konzolu Cognos
Administration komponenty Cognos Contributor:
1. V aplikaci, kterou chcete importovat, vyberte volby Vývoj > Údržba aplikace > XML
aplikace.
2. Přejděte do adresáře, kam chcete uložit soubor XML. Toto umístění si poznamenejte.
3. Klepněte na tlačítko Uložit XML do souboru.

Otevření souboru XML v komponentě Cognos TM1 Performance
Modeler
Na počítači s komponentou Cognos TM1 Performance Modeler postupujte takto:
1. Vytvořte složku, kam chcete v tomto počítači uložit import.
2. Zkopírujte soubor XML, který jste vygenerovali v konzole Cognos Administrator, do
počítače s komponentou Cognos TM1 Performance Modeler.
3. Klepněte na volby Akce > Importovat model Cognos Planning.
4. Klepněte na tři tečky, přejděte do umístění vašeho souboru XML a pak soubor vyberte.
5. klepněte na tlačítko OK.
Po vygenerování souborů json se zobrazí dialogové okno, ve které je uvedeno umístění:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Toto umístění si poznamenejte.
6. Klepněte na tlačítko OK.
7. V komponentě Cognos TM1 Performance Modeler klepněte pravým tlačítkem myši na
server Cognos TM1 ve stromu a pak vyberte položku Příchozí přenos.
8. Přejděte do adresáře uvedeného v dialogovém okně s potvrzením přenosu.
Poznámka: Potřebný soubor je nadřízenou složkou, která obsahuje podsložku json.
9. Klepnutím na tlačítko OK spuste import.
Zobrazí se dialogové okno se seznamem importovaných objektů.
10. Klepnutím na položku Přenést a zrušit prove te import objektů a dokončete import
modelu. Zkontrolujte výsledný model pomocí komponenty Cognos TM1 Performance
Modeler. Nyní můžete přidat data pro model.
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Následující příklady popisují tři způsoby úpravy váženého průměru, které jsou obvyklé v
modelu Cognos Planning.

Vážené průměry - příklad 1
V tomto příkladu je výnos vypočten pomocí vzorce počet jednotek * cena. Za celý rok je
cena stanovena vzorcem Cena=Výnos/Počet jednotek
V komponentě Cognos Planning nastavte cenu na vážený průměr podle počtu prodaných
kusů.
Chcete-li získat stejný výsledek v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler, nastavte
výpočet C pro cenu.

Příklad 2 vážených průměrů
V tomto příkladu znáte hrubý zisk a počítáte hrubý zisk % = hrubý zisk *100/výnos

V agregované položce, jako je celý rok, použijte stejný výpočet 2200*100/7200 = 30,56 %

Dodatek E. Import modelů produktu Cognos Planning
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Příklad 3 vážených průměrů
V komponentě Cognos Planning je v tomto scénáři vypočten implicitní produkt: Výsledkem
tohoto vstupu je následující výpočet:

V komponentě Cognos TM1 Performance Modeler potřebujete vytvořit novou položku,
kterou použijete ve výpočtu váženého průměru. Následně můžete vytvořit dílčí sady a
zobrazení krychle, pomocí kterých skryjete tento zástupný prvek před uživatelem.

Techniky modelování vyžadující změnu návrhu
Pokud model používá následující techniky, upravte návrh modelu tak, abyste mohli provést
úspěšný přenos.
v Odkazy pomocí alokačních tabulek nebo dílčích sloupců vyjmutí
Model odkazů je obvykle možné znovu upravit tak, že do dimenze přidáte atribut. Poté pro
tento atribut naleznete shodu v odkazu.
v Odkazy v režimu přidání a odčítání
Vytvořte další řádky v cílové krychli, které se stanou těmito odkazy, a nastavte
odpovídající výpočty v cílových rozměrech.
v Modely závisející na tabulkách přístupu „bez dat“
Můžete vytvořit model, jehož jediným objektem bude zdrojová krychle odkazu pro některé
položky elektronického seznamu. V takovém případě se cílová krychle chová odlišně pro
různé položky elektronického seznamu. Vzhledem k tomu, že koncept „bez dat“ není
podporován v systému Cognos TM1, tento scénář je nutné přemodelovat použitím
podmínek.
v Několik kopií nebo podobné kopie stejné dimenze.
Příkladem této techniky v komponentě Cognos Planning je případ, kdy je dimenze
používána současně jako formát dlist i jako reálná dimenze v krychlích. Kopie dlist se
používá pro položku formátu dlist, která může obsahovat pouze položky podrobností. Tato
struktura může být také nezbytná, protože použití objektu dlist jako formátu zabráníte
zúžení dimenze při procesu “redukování”. V systému Cognos TM1 nejsou zapotřebí další
kopie dimenze. Jako výběrový seznam lze použít samotnou dimenzi nebo vhodnou dílčí
sadu.
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Dlouhé elektronické seznamy
Pokud model obsahuje velmi dlouhý elektronický seznam, vytvořte nový model pouze s
krátkým zástupným elektronickým seznamem, který použijete pro migraci. Jakmile upravíte
model, prove te opětovnou aktualizaci výsledné dimenze v komponentě Cognos TM1.

Dodatek E. Import modelů produktu Cognos Planning
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Upozornění
Tyto informace byly vytvořeny pro produkty a služby nabízené po celém světě.
Tyto materiály mohou být společností IBM poskytovány v jiných jazycích. K povolení
přístupu však může být vyžadováno vlastnictví kopie produktu nebo verze produktu v tomto
jazyce.
Společnost IBM nemusí nabízet produkty, služby nebo funkce uvedené v tomto dokumentu v
jiných zemích. Informace o produktech a službách, které jsou aktuálně k dispozici ve vaší
oblasti, získáte od lokálního zástupce společnosti IBM. Odkazy na produkty, programy nebo
služby společnosti IBM neuvádí ani neimplikují, ze lze použít pouze daný produkt, program
nebo službu společnosti IBM. Lze použít libovolný funkčně ekvivalentní produkt, program
nebo službu neporušující práva duševního vlastnictví společnosti IBM. Vyhodnocení a
ověření funkčnosti produktů, programů nebo služeb, které nepatří společnosti IBM, je však
zodpovědností uživatele. Dokument může popisovat produkty, služby či funkce, které nejsou
součástí Vámi zakoupeného programu nebo licence.
Společnost IBM může vlastnit patenty nebo nevyřízené žádosti o patenty zahrnující předměty
popsané v tomto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu neposkytuje licenci k těmto
patentům. Dotazy na licence můžete písemně odeslat na následující adresu:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
S dotazy na licence týkající se dvoubajtových informací (DBCS) se obrate na oddělení
intelektuálního vlastnictví společnosti IBM v dané zemi, nebo je odešlete písemně na
následující adresu:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Následující odstavec se netýká Spojeného království ani jiných zemí, ve kterých je takovéto
vyjádření v rozporu s místními zákony: SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE "TAK, JAK JE" BEZ
JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI ODVOZENÉ, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ,
ODVOZENÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ, PRODEJNOSTI ČI
VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. V některých státech nejsou prohlášení týkající se
přímých či odvozených záruk v určitých případech dovolena, a proto se vás toto prohlášení
nemusí týkat.
Uvedené údaje mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Údaje zde
uvedené jsou pravidelně upravovány a tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této
publikace. Společnost IBM může kdykoli bez upozornění provádět vylepšení nebo změny v
produktech či programech popsaných v této publikaci.
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Veškeré uvedené odkazy na webové stránky, které nespravuje společnost IBM, jsou uváděny
pouze pro referenci a v žádném případě neslouží jako záruka funkčnosti těchto stránek.
Materiály uvedené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů pro tento produkt
IBM a použití uvedených stránek je pouze na vlastní nebezpečí.
Společnost IBM může použít nebo distribuovat jakékoli informace, které jí sdělíte,
libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vyžádání vašeho
svolení.
Vlastníci licence k tomuto programu, kteří chtějí získat informace o možnostech (i) výměny
informací s nezávisle vytvořenými programy a jinými programy (včetně tohoto) a (ii)
oboustranného využití vyměňovaných informací, mohou kontaktovat informační středisko na
adrese:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr. Ottawa, ON
K1V 1B7
Kanada
Poskytnutí takových informací může být podmíněno dodržením určitých podmínek a
požadavků zahrnujících v některých případech uhrazení stanoveného poplatku.
Licencovaný program popsaný v tomto dokumentu a veškerý licencovaný materiál k němu
dostupný jsou společností IBM poskytovány na základě podmínek uvedených ve smlouvách
IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement nebo v jiné
ekvivalentní smlouvě.
Jakékoli údaje o výkonnosti obsažené v této publikaci byly zjištěny v řízeném prostředí.
Výsledky získané v jakémkoli jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit.
Některá měření mohla být prováděna na vývojových verzích systémů a není zaručeno, že tato
měření budou stejná i na běžně dostupných systémech. Některá měření mohla být navíc
odhadnuta pomocí extrapolace. Skutečné výsledky mohou být jiné. Čtenáři tohoto dokumentu
by měli zjistit použitelné údaje pro své specifické prostředí.
Informace týkající se produktů jiných výrobců pocházejí od dodavatelů těchto produktů, z
jejich veřejných oznámení nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů. Společnost IBM tyto
produkty netestovala a nemůže potvrdit jejich správnou výkonnost, kompatibilitu ani žádné
jiné výroky týkající se produktů jiných výrobců než IBM. Otázky týkající se kompatibility
produktů jiných výrobců by měly být směrovány dodavatelům těchto produktů.
Veškerá tvrzení týkající se budoucího směru vývoje nebo záměrů společnosti IBM se mohou
bez upozornění změnit nebo mohou být zrušena a reprezentují pouze cíle a plány společnosti.
Tyto údaje obsahují příklady dat a sestav používaných v běžných obchodních operacích. Aby
byla představa úplná, používají se v příkladech jména osob, společností, značek a produktů.
Všechna tato jména jsou fiktivní a jejich podobnost se jmény a adresami používanými ve
skutečnosti je zcela náhodná.
Při prohlížení těchto dokumentů v elektronické podobě se nemusí zobrazit všechny fotografie
a barevné ilustrace.
Tato nabídka softwaru neobsahuje žádné soubory cookie ani jiné technologie sloužící ke
shromaž ování údajů, ze kterých lze určit totožnost uživatele.
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Ochranné známky
IBM, logo IBM a ibm.com jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami společnosti International Business Machines Corp. registrované v mnoha
jurisdikcích na celém světě. Ostatní názvy produktů a služeb mohou být ochrannými
známkami společnosti IBM nebo jiných společností. Aktuální seznam ochranných známek
společnosti IBM je k dispozici na webu “ Copyright a ochranné známky (US)” na adrese
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Následující termíny jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
jiných společností:
v Microsoft, Windows, Windows NT a logo Windows jsou ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a případně dalších jiných zemích.
v Java a všechny ochranné známky a loga založené na jazyce Java jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Oracle anebo
příbuzných společností.

Upozornění
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Rejstřík
A
administrace 183
adresa URL 2
aliasy
převádění na atributy Caption 192
analýza závislostí 110
aplikace 93
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přenos ze systému TM1 114
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dělení 222
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sčítání 221
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atribut Caption 189, 190, 191, 192
atributy
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číselné 27
definovat 11
jako virtuální dimenze v odkazech 64
text 28
ve výpočtech krychle 50
změna 27
automatizace
prvky modelu přenosu 119
automatizace úloh 106
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cílové krychle 59, 60
Cube Viewer
otáčení dimenzí 45
procházení úrovněmi 45
přechod o úroveň výš 45
rozbalení konsolidovaných prvků 45
sbalení konsolidovaných prvků 45
CUMULATE, funkce 223
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členové
formátování 30
odebrání 30
člen z konsolidace
překládání 191
přidání 24
skrytí 46
čtení oznámení 95
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data
import 9
data krychle
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databáze ukázek GO_Scorecards 137
dávkové soubory
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definice výpočtů
automatické generování 70
automaticky generovaná 69
přehled úprav 75
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zobrazení přispěvatele 82
zobrazení recenzenta 82
dělení 222
diagram dopadů
přehled 150
úpravy 164
diagram toku dat 108
diagramy dopadů
zjišování vztahů dopadů 165
dílčí sada
použití filtru 35
dílčí sady
vytváření 32, 34
zobrazení krychlí 46
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hierarchie 19, 26
import 11, 13
indikátory metrik 19
krychle 40
mapování 60
metrika 19
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pořadí 42
překládání 191
přesouvání 45
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verze 19, 25
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výpočty 221
výseče 61
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přehled 143
vytváření 160
vytváření výpočtů 162
dimenze metrik 19
dimenze metriky 141
vytváření 160
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relační zdroje dat 16
sestavy produktu IBM Cognos 11
import modelů Cognos Planning 231
import produktu Cognos Planning 231
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PERIODEND 225
PERIODMIDDLE 225
PERIODSTART 226
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schvalovací 85
hledání
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konfigurace přihlášení 2
konfigurační soubory
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konfigurovat 91
konsolidované prvky
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ve výpočtech krychle 56
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přerušení 62
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krychle
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import 13
import do 11

116

krychle (pokračování)
odebrání dimenzí 41
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pravidla 42, 43
přehled 37
překládání 190
spotřeba paměti 183
úprava výpočtů 56
vnitřní propojení 65
výběrový seznam 131
vytváření 39, 40, 46
vytváření výpočtů 49
zabezpečení buňky 130
krychle metrik
přidání dat 170
vytváření z existující standardní krychle
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krychle výběrového seznamu 131
krychle zabezpečení buňky 130
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mapování
data 11
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krychle 13
mazání komentářů 92
modely
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modely diagramů 108
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násobení 221
návrh aplikace 7
návrh modelu 6
nikdy nevarovat 96
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objekt
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prohlížeč 5
závislosti 110
objekty
uspořádání 4
objekty modelu
automatizace přenosu 120
odchozí přenos 112
použití specifikací přenosu 118
přenos 111
příchozí přenos 113
objekty přechodu 65
obnovovací frekvence stránky sledu prací 101
obslužný program jako nástroj údržby 106
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odchozí přenos
objekty modelu 112
odkazy 65
korespondence dimenzí 62
krychle 59
mapování 62
mapování dimenzí 60
oprava 66
ověření 66
použití atributů 64
použití výběrových seznamů 64
pravidla 62, 73
procesy 62, 63
přechod k podrobnějším datům 65
ve výpočtech krychle 53
vlastnosti 67
vnitřní 65
vytváření 59
odvozená metrika, vytvořit 171
operace 221
dělení 222
násobení 221
rozdíl 221
sčítání 221
optimalizace spotřeby paměti krychle 183
otáčení dimenzí 45
ověřování aplikací 97
oznámení 93
oznámení DLS 93
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PERIODDAYS, funkce 225
PERIODEND, funkce 225
PERIODMIDDLE, funkce 225
PERIODSTART, funkce 226
plánování procesů 184, 187
podokno vlastností 5
popis produktu 1
portál 100
pořadí
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použít filtr 35
povolit zobrazení více uzlů 101
pracovní dílčí sada 46, 47
práva pro aplikace 97, 99
práva pro moduly widget 95
pravidla
automaticky generovaná 69
generování definic výpočtů 70
kopírování obsahu 77
krychle 42
Obsahová asistence 77
odkazy 62, 73
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povolení 77
přehled 69
přehled úprav 75
přidání komentáře 76
příkazy 43
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ručně generovaná 75
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úpravy 77
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pravidla (pokračování)
vlastnosti 78
vymazání 78
výpočtové dimenze 72
zákaz 77
změna pořadí 76
zrušení komentáře 76
procedury
úpravy 186
proces nástroje Turbo Integrator ve sledu prací 104
procesy
generování 63
odkazy 62
spuštění 63
procházení úrovněmi 45
prvek 30
prvky modelu
automatizace přenosu 119
přechod k podrobnějším datům 66
přechod o úroveň výš 45
překlad 189
přenos
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aplikace ze systému TM1 114
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objekty modelu 111
příchozí přenos objektů 113
přesouvání dimenzí 45
při změně vlastníka 96
přidání
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přidání členů 29
přidání jednoho členu 29
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přílohy souborů 91
přiřazení možnosti 123, 128
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sčítání 221
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import 11
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skrytí členů 46
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aplikace 81
uživatelé 129
sled prací 93
složky
uspořádání 4
vytváření 4
soubor fpmsvc_config.xml 116, 117, 118
soubory aplikace Microsoft Excel 9
soubory textu s oddělovači 9
soubory XML
soubor fpmsvc_config.xml 116, 117, 118
specifikace přenosu
automatizace procesu přenosu 120
kopírování objektů modelu 111
přenos objektů modelu 118
úpravy 119
vytváření 111, 119
správa aplikací 88
správa dlouhých úloh zpracování 103
správa procesů 183
spuštění komponenty IBM Cognos Performance Modeler
systémy klienta 90
aplikace 90
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relační zdroje dat (ODBC) 9
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konsolidované prvky 45
rozdíl 221
rozložení dimenzí 45
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změna 27
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distribuovaná aplikace 173
nasazení 172
vytváření 159
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krychle zabezpečení buňky 130
řídicí objekty
zobrazení 5
řízení přístupu 123
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údržba 183
úprava dimenze 27
úprava procedur 186
upravit
dimenze 27
zobrazení dimenze 29
usnadnění 193, 197
klávesové zkratky 193
uspořádání
složky 4
uživatelé 129
uživatelé produktu TM1 219
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VARIANCE, funkce 228
VARIANCEPERCENT, funkce 228
varovat pro aktivního uživatele 96
vlastní diagram záznamu s vyhodnocením 154
vytváření 167
vlastní indikátory metrik 161
vlastnosti portálu 101
vnitřní odkazy 65
volby zobrazení dimenze 29
výběrové seznamy
jako virtuální dimenze v odkazech 64
vytváření 35
výpočet 22
výpočet C 22, 221
výpočet N 21, 22, 221
výpočtová dimenze 19, 21, 22
dílčí sady 32, 34
dynamické dílčí sady 34
pravidla 72
statické dílčí sady 32
výběrové seznamy 35
výpočty 221
použití na krychle 49
výpočty krychle 49
kombinovat list a konsolidovanou hodnotu 50
odkaz na externí datové položky 53
úpravy 56
v řídicí krychli zabezpečení 54
vytvoření výrazu vzorce 50
změna kontextu 56
vytváření
aplikace 7, 82
atribut aliasu 28
časové dimenze 23
číselný atribut 27
dílčí sady 32, 34
generická dimenze 26
krychle 39, 40
odkazy 62
pravidla 43
složky 4
textový atribut 28
výběrové seznamy 35
výpočtové dimenze 21, 22
výpočty n 22
vytváření záznamů s vyhodnocením 137
databáze ukázek 137
diagram dopadů 150, 158, 164
dimenze metriky 141
formátování hodnoty tolerance 168

vytváření záznamů s vyhodnocením (pokračování)
Krychle metrik 140
mapa strategie 151, 158, 166
protokolování 181
přehled 137
přenos objektů 180
přidání dat do krychle metrik 170
řešení vytváření záznamů s vyhodnocením 139
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Vlastní diagram 154, 167
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vždy varovat 96
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uživatelé 129
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závislosti
analýza 110
zdrojové krychle 59, 60
změna
pořadí dimenzí 42
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změna oznámení 94
zobrazení 44
definování 82
nápověda 101
název 101
prozkoumání 6
řídicí objekty 5
úprava dílčí sady 46
změna dílčí sady 47
zobrazení krychle produktu IBM Cognos 9
zobrazení krychlí 43, 45
dílčí sady 46
zobrazení přispěvatele 44
zobrazení recenzenta 44
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