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Poznámka
Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v tématu “Upozornění” na stránce 241.

Informace o produktu
Dokument se vztahuje k produktu IBM Planning Analytics verze 2.0.0 a případně na jeho další vydání.
Licencované materiály - vlastnictví IBM.
© Copyright IBM Corporation 2007, 2017.
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TM1 pro vývojáře

Úvod
Tento dokument je určen pro práci s produktem IBM® Cognos TM1.
V tomto dokumentu jsou popsány postupy při vytváření a správě objektů na serveru IBM
Cognos TM1 při správě zabezpečení a při vývoji aplikací TM1. Tento dokument kromě toho
popisuje různé aspekty zabezpečení produktu TM1.

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

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.

Funkce usnadnění přístupu
Funkce usnadnění přístupu usnadňuje uživatelům s fyzickým postižením, jako je omezená
hybnost nebo vada zraku, používat produkty informačních technologií.
Tento produkt v současné době nepodporuje funkce usnadnění přístupu, které pomáhají
uživatelům s fyzickým postižením, jako je omezená hybnost nebo vada zraku, používat tento
produkt.

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.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017

ix

x

TM1 pro vývojáře

Kapitola 1. Základní informace týkající se vývoje s použitím
produktu TM1
V tomto oddílu jsou uvedeny základní informace týkající se koncepce použití více dimenzí a
jsou zde také popsány některé obecné aspekty, které musí vývojáři dodržovat při použití
produktu IBM Cognos TM1.

Základní informace o více dimenzích
Pomocí produktu IBM Cognos TM1 můžete vytvořit vícedimenzionální databáze, které
umožňují obchodním a finančním manažerům rychlou orientaci ve složitých dynamických
obchodních modelech.
Kvůli snazšímu pochopení použití více dimenzí (multidimenzionality) si představme
například vedoucího prodejního oddělení u určité obchodní společnosti, který chce analyzovat
objem prodeje konkrétních produktů v rámci prodejního řetězce ve Spojených státech a
Kanadě. Každý obchod v řetězci zaznamenává objem prodeje v jednotkách, objem prodeje v
dolarech a slevy pro produkty dodávané stálým odběratelům.
Objem prodeje se analyzuje podle produktů, scénáře (skutečný versus plánovaný rozpočet),
oblastí, měřítek (jednotky, částky v dolarech nebo výše slev) a týdnů v roce. Tento příklad
určuje pětidimenzionální model. Dimenze určují způsob, jakým jsou uspořádána data nebo
jakým se zaznamenávají jednotlivé typy dat.
V produktu TM1 mohou být data analýzy pro objemy prodeje umístěna v jedné nebo několika
vícedimenzionálních strukturách, které se označují jako krychle. Kolekce krychlí tvoří
databázi. Každý datový bod v krychli je určen jedním prvkem v každé dimenzi krychle.
Příklad: skutečný objem prodeje vysoušečů během druhého lednového týdne v daném
obchodě v Bostonu (hodnota v dolarech). Krychle produktu TM1 nesmí obsahovat méně než
2 dimenze a více než 256 dimenzí.

Krychle Durables (Stálí odběratelé)
V následujícím diagramu je každá dimenze v krychli Durables reprezentována svislou
úsečkou. Prvky v dimenzi jsou reprezentovány pomocí jednotkových intervalů.
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Produkt

Scénář

Měřítka

Region

Čas
Týden 1

Boston
Model vysoušeče

Týden 2

Jednotky

Skutečnost
Hartford

Týden 3
Týden 4

Model televize

Týden 5

Nashua

Týden 6

Plánovaný rozpočet
New York

Objem prodeje
v dolarech

Model videorekordéru

Týden 7
Týden 8
Týden 9

Montreal

Týden 10

Model pračky

Odchylka

Diskontní sazby
Toronto

Týden 11
Týden 12

Představte si, že pracujete na pozici vedoucího prodejního oddělení a chcete provést rychlé
srovnání úspěšnosti podle jednotlivých produktů a obchodů s cílem identifikovat úspěšné
strategie a naopak problematické body. Za použití vícedimenzionálních zobrazení krychle
produktu TM1 můžete vytvořit neomezený počet dotazů ad hoc.
V následujícím příkladu je předvedeno rychlé srovnání skutečného a plánovaného objemu
prodeje v dolarech po jednotlivých týdnech. Srovnání je provedeno pro oblast Bostonu a pro
určitý model vysoušeče.

Změnou uspořádání zobrazení lze provést srovnání objemů prodeje v dolarech pro daný
model vysoušeče ve všech oblastech.
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Pomocí produktu TM1 můžete provést změnu konfigurace zobrazení a přechod v rámci
vícedimenzionálních dat o úroveň níž s cílem splnit požadavky analýzy.

Role vývojáře
Vývojáři pracující s produktem IBM Cognos TM1 mají čtyři hlavní úkoly.
v Návrh a vytvoření krychlí obsahujících obchodní analýzy.
v Rozhodnutí ohledně umístění krychlí tak, aby mohly být optimálně sdíleny v rámci dané
organizace.
v Import dat do krychlí z transakčních systémů a dalších zdrojů dat.
v Vytvoření vzorců pro provádění výpočtů (například výpočty průměrných cen, převodů měn
nebo poměrů cen k výdělku).
K provádění těchto úloh je nutné mít přístupová oprávnění k datům produktu TM1. Nastavení
přístupových oprávnění je obvykle v kompetenci administrátora produktu TM1. V
následujícím oddílu je popsán rozdíl mezi lokálním a vzdáleným serverem a uveden výčet
přístupových oprávnění, která jsou potřeba k provádění úloh na vzdáleném serveru.

Konvence pojmenování objektů produktu TM1
Úkolem vývojářů je vytvoření a pojmenování mnoha objektů v systému IBM Cognos TM1.
Produkt TM1 si vynucuje určitá omezení ohledně pojmenování, zatímco další pokyny
popisují doporučené postupy. Při pojmenování objektů produktu TM1 se doporučuje
dodržovat následující konvence.
Ačkoli některé z těchto znaků nejsou vyhrazené, doporučuje se jejich použití ve většině
případů při pojmenování objektů a prvků vyhnout. Konkrétní informace k pojmenování prvků
najdete v oddílu “Názvy prvků a výrazy MDX” na stránce 4.
Tabulka 1. Speciální znaky, jejichž použití v názvech objektů a prvků se nedoporučuje
Znak

Popis

’

apostrof

*

hvězdička

@

at (tzv. „zavináč“) - další informace najdete v oddílu “Názvy objektů v pravidlech
produktu TM1 ” na stránce 5.

\

zpětné lomítko

:

dvojtečka

,

čárka
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Tabulka 1. Speciální znaky, jejichž použití v názvech objektů a prvků se
nedoporučuje (pokračování)
Znak

Popis

{

složená závorka - další informace najdete v oddílu “Složená závorka v názvech
objektů”.

"

uvozovky

!

vykřičník - další informace najdete v oddílu “Názvy objektů v pravidlech produktu
TM1 ” na stránce 5.

>

větší než

<

menší než

-

znak minus - v názvech prvků. Další informace naleznete v tématu “Názvy prvků a
výrazy MDX”.

|

svislá čára

+

znak plus - v názvech prvků. Další informace naleznete v tématu “Názvy prvků a
výrazy MDX”.

?

otazník

;

středník

/

lomítko

~

vlnovka - další informace najdete v oddílu “Názvy objektů v pravidlech produktu
TM1 ” na stránce 5.

Znaky vyhrazené specificky pro jednotlivé komponenty
Následující znaky jsou výslovně vyhrazeny pro následující komponenty a nedoporučuje se je
nikdy používat k pojmenování objektů v těchto kontextech:
v V komponentě TM1 Architect jsou vyhrazeny tyto znaky:
\ / : * ? " < > | }

v Pro server TM1 jsou vyhrazeny následující znaky v těchto objektech: krychle, dimenze,
dílčí sada, zobrazení, proces, časové kapsle.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v Pro názvy proměnných procesu nesmí identifikátor obsahovat žádné ze speciálních znaků,
kromě následujících:
AllowableChars[] = ".$%_`";

Složená závorka v názvech objektů
Je doporučeným postupem používat pravou složenou závorku (}) jako první znak v každém
uživatelem vytvořeném názvu objektu TM1. Názvy řídicích objektů TM1 vždy začínají
pravou složenou závorkou. Začíná-li název uživatelem vytvořeného objektu pravou složenou
závorkou a přitom je parametr Řídicí objekty zobrazení deaktivován, objekt se stává
skrytým objektem.

Názvy prvků a výrazy MDX
Jako první znak názvu objektu nepoužívejte znak + ani -. Přestože je použití znaků + a zakázáno pouze pro první znak názvu prvního prvku v dílčí sadě, doporučuje se nepoužívat
znaky + a - jako první znaky v názvech prvků vůbec.
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Ačkoli není použití ostatních znaků v názvech prvků z technického hlediska nijak omezeno,
doporučuje se při pojmenování prvků vyhnout speciálním znakům uvedeným v předchozí
tabulce.
Název prvku může obsahovat pravou hranatou závorku ( ] ), avšak pokud se na název prvku
obsahující tento znak odkazuje ve výrazu MDX, je nutné použít změnu významu tohoto
znaku jeho zdvojením. Příklad: Na prvek s názvem Array[N] Elements lze odkazovat pomocí
následujícího výrazu MDX: [Array[N]] Elements].

Názvy objektů v pravidlech produktu TM1
Přestože jsou speciální znaky z technického hlediska povoleny, doporučuje se jejich použití v
názvech objektů vyhnout, protože mohou vyvolat konflikt při použití ve výrazu pravidla. Toto
doporučení zamezí potížím v případech, že by se objekty nebo prvky někdy staly součástí
pravidla, v němž není použití těchto speciálních znaků povoleno.
v Příklad: Znaky ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > se často vyskytují v příkazech pravidel a nesmějí se
používat v názvech objektů.
v Znak @ sice není z technického hlediska zakázán, ale jeho použití v názvech objektů či
prvků se doporučuje vyhnout, protože se jedná také o operátor porovnávání řetězců v
pravidlech produktu TM1. Pokud použijete odkaz na libovolný objekt obsahující v
pravidlech znak at (@), je nutné název objektu uzavřít do apostrofů. Příklad: Na název
dimenze products@location je nutné v pravidlech odkazovat pomocí položky
'products@location'. Změna významu názvu pomocí apostrofů nefunguje ve všech
případech, a proto je lepší se znaku @ při pojmenování objektů vždy raději vyhnout.
v Změna významu speciálních znaků pomocí apostrofů nefunguje pro znak vykřičníku (!) a
pro některé výrazy pravidel.
v Znak vykřičník ! se nedoporučuje používat v názvech objektů, protože se také používá ve
výrazech pravidel. Příklad:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Maximální délka řetězců pro názvy objektů a datové adresáře
Celý řetězec reprezentovaný kombinací názvu datového adresáře serveru IBM Cognos TM1 a
názvu objektu je omezen na 128 bajtů. Pokud má například datový adresář název C:\Financial
data\TM1\ (22 bajtů), bude pro názvy objektů platit limitní délka 106 bajtů, včetně přípon
souborů (například .cub nebo .rux).
Některé objekty produktu TM1 (například zobrazení, dílčí sady nebo aplikace) jsou uloženy v
podadresářích datového adresáře serveru TM1. V tomto případě omezení délky s hodnotou
128-byte bajtů platí pro kombinaci datového adresáře, podadresáře a názvu objektu serveru
TM1.

Citlivost na malá a velká písmena v zápisu
Názvy objektů nerozlišují velká a malá písmena. Příklad: Název dimenze actvsbud je
ekvivalentní názvu ActVsBud.

Mezery v názvech objektů
Mezery jsou ve všech názvech objektů povoleny, avšak server IBM Cognos TM1 všechny
mezery ignoruje. Příklad: Pro server TM1 bude název Act Vs Bud ekvivalentní názvu
ActVsBud (nebo actvsbud).

Kapitola 1. Základní informace týkající se vývoje s použitím produktu TM1
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Jména uživatelů
Jména uživatelů s vyhrazenými znaky nelze použít při ukládání soukromých objektů.
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Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
Produkt IBM Cognos TM1 uchovává obchodní data v krychlích. V tomto dokumentu jsou
popsány postupy pro vytváření krychlí a jejich stavebních bloků - dimenzí.
Poznámka: Všechny úlohy, které jsou popsány v tomto dokumentu, vyžadují komponenty
TM1 Perspectives nebo TM1 Architect. Nelze vytvářet krychle, vytvářet či upravovat
dimenze ani definovat replikace pomocí klienta produktu TM1.

Navrhování krychlí
V produktu TM1 se obchodní analýzy ukládají v krychlích. Každá buňka v krychli obsahuje
měřítko, které sledujete v rámci určité analýzy. V krychli lze data uložit vzhledem k jednomu
či více měřítkům.
Při vytváření krychle se používají dimenze, které určují způsob organizace dat nebo měřítka,
která chcete sledovat. Jeden prvek v každé dimenzi identifikuje umístění buňky v krychli.
Krychle v následujícím příkladu obsahuje tři dimenze: Product (Produkt), Measures (Měřítka)
a Month (Měsíc). Každé měřítko (například Sales - Objem prodeje) je uspořádáno či
dimenzováno podle produktu a měsíce. Příklad: Hodnota buňky 300000 reprezentuje prodej
produktu Sedan-1 v měsíci lednu (Jan).
V produktu TM1 se pracuje se všemi dimenzemi stejným způsobem, a už obsahují prvky
identifikující měřítka nebo popisující způsob uspořádání měřítek.
Měřítka
(Measures)

Produkt
(Product)

Proměnné náklady
(Variable Costs)
Jednotky
(Units)
Prodeje
(Sales)

Sedan-1

300000

310500

400500

420500

Sedan-2

400510

420500

420500

422500

Sedan-3

280500

290500

300500

280500

led (Jan) úno (Feb) bře (Mar) dub Apr)

Měsíc (Month)

Výběr počtu dimenzí
Každá krychle obsahuje nejméně dvě dimenze a nanejvýš 256 dimenzí. Dvoudimenzionální
krychli si lze nejlépe představit například jako vyhledávací tabulku pro výpočet hodnot v
jiných krychlích s více dimenzemi. Příklad: Pomocí dvoudimenzionální krychle se směnnými
kurzy můžete převádět částky v místní měně na částky v měně sestavy. Daný kurz lze načíst
pomocí pravidla produktu TM1.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Počet dimenzí v krychli závisí hlavně na dimenzionalitě zpracovávaných dat. Prohlédněte si
účty v následujícím přehledu údajů o zisku a ztrátě.
Přehled údajů o zisku a ztrátě (v tisících)
Rok s koncovým datem 31. 12. 2002
Čistý objem prodeje

200000

Přímé náklady

35000

Přímé náklady na práci

50000

Hrubý zisk

115000

Platy

30000

Mzdy

3500

Náklady na elektrickou energii

5000

Nájem

10000

Amortizace

6000

Chcete-li zkoumat závislost, s jakou se zisky a výdaje mění podle příslušných faktorů, je
nutné účty rozdělit do dvou skupin.
v

Účty nad čarou hrubého zisku, jako například čistá tržba (Net sales) nebo přímé náklady
(Direct costs), které lze dimenzovat podle produktu, oblasti, scénáře (Rozpočet skutečný
vs. plánovaný) či podle měsíců.
v Účty pod čarou hrubého zisku, jako například mzdy (Payroll), náklady na elektrickou
energii (Electricity) nebo pronájem (Rent), které lze dimenzovat podle oblasti, scénáře
(Rozpočet skutečný vs. plánovaný) či měsíců, avšak nikoli podle produktu. Tyto režijní
náklady nelze přímo připsat k jednotlivým produktům, a proto je nelze analyzovat na stejné
úrovni podrobností.
Na základě tohoto rozdílu v dimenzionalitě se nám nabízejí dvě různé krychle:
v pětidimenzionální krychle pro účty nad čarou hrubého zisku
v čtyřdimenzionální krychle pro účty pod čarou hrubého zisku

Pětidimenzionální krychle
V následujícím diagramu jsou dimenze a prvky reprezentovány v pětidimenzionální krychli.
Každá dimenze je reprezentována svislou úsečkou. Prvky v dimenzi jsou reprezentovány
pomocí jednotkových intervalů.
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Čtyřdimenzionální krychle
V následujícím diagramu jsou dimenze a prvky reprezentovány v čtyřdimenzionální krychli.
Každá dimenze je reprezentována svislou úsečkou. Prvky v dimenzi jsou reprezentovány
pomocí jednotkových intervalů.

Konsolidace podrobností pomocí hierarchií dimenzí
Údaje, které importujete do krychle, poskytují určitý snímek vašeho podniku na určené úrovni
podrobností. Můžete například importovat údaje ohledně týdenních nebo měsíčních objemů
prodeje produktů podle různých měst. Prvky dimenzí, které identifikují tyto datové body, jsou
v každé dimenzi prostými prvky neboli prvky nejnižší úrovně: objem prodeje za jeden týden,
pro jeden produkt, v jednom městě.
Při použití hierarchií dimenzí můžete číselná data snadno agregovat (seskupovat) do
kategorií, které jsou pro vaše analýzy podstatné. Každá kategorie bude odpovídat agregaci
podrobnějších údajů pro dva či více prvků v určité dimenzi. Můžete například vytvořit prvky
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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pro čtvrtletí, které umožní shrnutí měsíčních objemů prodeje. Prvky reprezentující agregace
(seskupení) se v produktu TM1 nazývají konsolidované prvky nebo také konsolidace.
V následujícím diagramu jsou zobrazeny tři úrovně konsolidace pro prvky dimenze Region
(Oblast). Města představují nejnižší úroveň podrobností (úroveň 0). Města jsou na vyšší
úrovni (úroveň 1) seskupena do konsolidací států, které jsou dále seskupeny do konsolidací
oblastí. Oblasti jsou na závěr seskupeny do konsolidace Východní pobřeží USA (úroveň 3).

Navigace v hierarchii dimenzí
Hierarchie dimenze poskytuje cestu navigace pro analýzu dat na různých úrovních
podrobností. Termínem procházení úrovněmi směrem dolů se označuje přechod podél jedné
dimenze na vyšší úrovně podrobností. Příklad: Pokud ve výše uvedené dimenzi Region
(Oblast) přejdete od položky New England (Nová Anglie) k nižším úrovním, získáte přístup k
podkladovým datům pro dva státy a poté pro čtyři města. Termínem procházení úrovněmi
směrem nahoru se označuje přechod v dimenzích k souhrnným úrovním.

Použití vah k vyjádření konsolidací produktu Express
Faktory váhy určují příspěvek daného prvku ke konsolidaci. Chcete-li vyjádřit, že celkový
objem prodeje ve státě Connecticut je součtem objemu prodeje v městech Hartford a New
Haven, přiřadíte k oběma městům Hartford i New Haven výchozí faktor váhy s hodnotou 1,0.
Prvky můžete také konsolidovat odečtením hodnot asociovaných s danými prvky. Můžete
například vyjádřit hodnotu položky Net Profit (Čistý zisk) jako rozdíl hodnot Market Value
(Tržní cena) - Acquisition Value (Pořizovací cena). K položce Market Value (Tržní cena)
přiřadíte faktor váhy 1,0 a k položce Acquisition Value (Pořizovací cena) faktor váhy -1,0. V
následující tabulce jsou uvedeny čtyři příklady na použití vah při konsolidaci.
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Dimenze
Účet

Konsolidovaný
prvek

Metoda
konsolidace

Net Profit (Čistý
zisk)

Odčítání

Podřízené prvky

Faktory váhy

Market Value
(Tržní cena)

1,0
-1,0

Acquisition Value
(Pořizovací cena)
Month

Period (Období)

Region

1Quarter

Yearly Budget
(Roční rozpočet)

Connecticut

Sčítání

4-4-5 Distribution
(Distribuce 4-4-5)

Sčítání

leden

1,0

únor

1,0

březen

1,0

leden

0,07692

únor

0,07692

březen

0,09615

Hartford

1,0

New Haven

1,0

Vytvoření vícenásobných seskupení v dimenzi
Číselná data na nižší úrovni (například objem prodeje nebo počet jednotek) lze seskupit
několika způsoby vytvořením vícenásobných hierarchií v dimenzi. Pomocí vícenásobných
seskupení v dimenzi můžete snížit počet dimenzí a počet prázdných buněk v krychli.
V následujícím příkladu je pro položku Hartford, prostý prvek v dimenzi Region (Oblast),
proveden souhrn dvěma způsoby: z geografického hlediska a z hlediska správy.
Přechod o úroveň výš z geografického hlediska:

Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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Přechod o úroveň výš z hlediska správy:

Vytvoření komplexních výpočtů
Konsolidace, které vytvoříte v rámci dimenzí, jsou v produktu TM1 agregovány s použitím
přiřazených faktorů váhy. Chcete-li vytvořit poměry mezi prvky nebo vynásobit hodnoty
asociované s prvky, je nutné vytvořit komplexní výpočet, který se označuje jako pravidlo.
Následující dva výpočty vyžadují pravidla TM1:
v Gross Margin = (Gross Profit Net Sales) x 100
v Sales = (Price x Units)
Pravidla lze také použít ke kontrole prvků. Zpracování pravidel si však vyžádá delší dobu než
konsolidace, zejména v rozsáhlých nebo řídkých krychlích. Jako řídké se označují krychle s
vysokou procentuální hodnotou prázdných buněk.
Produkt IBM® Cognos® TM1® podporuje také zpracování agregace podle pravidel. Tato
funkce je primárně viditelná v klientech IBM® Cognos® Business Intelligence® (BI). V
předchozích verzích produktu Cognos TM1 nebylo možné standardní agregaci za použití
serveru Cognos BI vypočítat, jestliže byla uplatněna na buňky vypočtené podle pravidel
produktu Cognos TM1. V předchozích vydáních byly v sestavách Cognos BI jako výsledek
agregace použité na buňky vypočtené podle pravidel Cognos TM1 vráceny chybové buňky.
Je-li k dispozici agregace podle pravidel, budou agregované hodnoty hlášeny v souladu se
sémantikou pravidel Cognos TM1.
Při výpočtu standardní agregace pro buňky počítané podle pravidel přesto stále platí
následující omezení:
v Vícedimenzionální sady n-tic nebude možné podle vypočtených buněk agregovat, pokud
nejsou výsledkem spojení typu cross-join sad s jednodimenzionálními členy. Výsledkem
agregace v tomto případě bude nadále chybová buňka.
v Agregaci s použitím pravidel nelze použít pro vypočtené členy MDX, což znamená, že
vypočtené členy nejsou podporovány v sadě agregovaných členů ani v kontextu agregace.
V tomto případě bude výsledkem agregace použité na vypočtené buňky stále chybová
buňka.
v Agregované buňky je nutné sdružovat s použitím stejného pravidla, aby systém mohl toto
pravidlo znovu použít na výsledek agregace. Rozsah pravidla musí být dostatečně obecný,
aby zahrnoval prvky UDC (Use Defined Consolidation) náležející do dimenzí agregované
sady členů.
Obsáhlé vysvětlení pravidel lze najít v příručce TM1 Rules.

Typy prvků
Doposud jste se dozvěděli o prostých prvcích (prvcích základní úrovně), které lze seskupit do
konsolidací. Produkt TM1 podporuje tři typy prvků:
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Prvek

Popis

Číslo

Identifikace podrobností nejnižší úrovně v dimenzi. V krychli, která obsahuje
pouze číselné hodnoty, produkt TM1 definuje všechny prvky nejnižší úrovně
jako číselné prvky.

Konsolidováno

Agregace podrobností z nižších úrovní. V časové dimenzi můžete například
shrnout objemy prodeje pro první tři měsíce v roce pomocí prvku 1Quarter (1.
čtvrtletí).

Řetězec

Uložení textových řetězců v buňkách. Chcete-li zahrnout řetězec do některé
buňky v krychli, musí být prvek z poslední dimenze definující buňku
řetězcovým prvkem. Produkt TM1 zpracovává řetězcové prvky, které se
vyskytnou ve kterékoli jiné dimenzi než poslední, jako číselné prvky.
Řetězcové prvky se obvykle používají ve dvoudimenzionální krychli, která
slouží k převodu kódů ve vstupním souboru na formální názvy prvků. Jako
příklad lze uvést převod účtovacích kódů na názvy účtů.

Atributy prvků
Prvky slouží k identifikaci dat v krychli. Atributy prvků slouží k popisu samotných prvků.
Atributy lze použít k následujícím operacím:
v Zobrazení seznamu funkcí prvků. Příklad: Plošná výměra provozovny nebo objem motoru
určitého modelu automobilu.
v Zadání alternativních názvů nebo aliasů. Příklad: Popisné názvy účtů v hlavní účetní knize
nebo místní jazykové verze názvů produktů.
v Řízení formátu zobrazení pro číselná data. Obvykle vyberete formát zobrazení pro měřítka,
která chcete v krychli sledovat.
Podle hodnoty atributu můžete vybírat prvky v Editoru dílčích sad. Můžete také zobrazit
názvy prvků v dialogových oknech produktu TM1 s použitím příslušných aliasů.
Atributy lze vytvářet a přiřazovat jim hodnoty v Editoru atributů.

Popisné atributy
V následující tabulce jsou zobrazeny ukázkové atributy, které popisují modely automobilů.
Atributy

Prvky

Horsepower (Výkon
motoru - číselná
hodnota)

Engine (Motor - text)

Audio (Audiozařízení text)

Sedan 1

190

Vidlicový osmiválec

Disk CD

Sedan 2

140

Řadový čtyřválec

Kazetový přehrávač /
rádio

Sedan 3

120

Řadový čtyřválec

Kazetový přehrávač /
rádio

Sedan 4

180

Vidlicový osmiválec

Disk CD

Sedan 5

140

Řadový čtyřválec

Kazetový přehrávač /
rádio

Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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Atributy aliasů
V následující tabulce jsou uvedeny německé, španělské a francouzské verze anglických názvů
položek nábytku.
Atributy aliasů
Prvky

Deutsche

Español

Français

Chair (Židle)

Stuhl

Silla

Chaise

Desk (Psací stůl)

Schreibtisch

Escritorio

Bureau

Lamp (Lampa)

Lampe

Lámpara

Lampe

Atributy formátu zobrazení
V okně portletu Cube Viewer budou číselné údaje zobrazeny ve formátech uvedených v
následující tabulce.
Název formátu

Popis

Příklad

Měna

Čísla budou zobrazena se symbolem měny a určeným
počtem desetinných míst (přesnost). V produktu TM1
se používají symboly měny definované v dialogovém
okně pro místní nastavení systému Microsoft
Windows.

90,00 $

Obecné

Čísla budou zobrazena s určeným počtem desetinných
míst (přesnost).

-90

Procentní část

Čísla budou zobrazena jako procentuální hodnoty s
určeným počtem desetinných míst (přesnost).

90,00 %

Exponenciální

Čísla budou zobrazena ve vědeckém formátu s
určeným počtem desetinných míst (přesnost).

9,0e+001

Datum

Čísla budou uvedena ve formátu řetězců s datem. 1 =
1. leden 1900. K dispozici je celá řada formátů data.

31. březen 2002

Je-li prvek zobrazovaný v prostředí TM1 Web či TM1
Application formátovaný jako datum, můžete pro
výběr nové hodnoty data použít selektor kalendářžního
data.
19:53:30 A

Čas

Čísla budou uvedena ve formátu řetězců s časovou
hodnotou. K dispozici je celá řada formátů řetězců s
časovou hodnotou.

Čárka

Ve velkých číslech umístí čárky na odpovídající místa. 1,000,000

Vlastní

Formát definovaný uživatelem.

Vlastní

Prostřednictvím okna Editor atributů můžete vybrat formát zobrazení pro každý prvek v
každé dimenzi v krychli. Je však doporučeno vybírat formáty zobrazení pouze pro jednu
dimenzi, pro měřítka sledovaná v krychli. Formát můžete vybrat také v okně portletu Cube
Viewer, které se vztahuje k buňkám bez definovaného formátu zobrazení.
V produktu TM1 se formát zobrazení, který má být použit v okně portletu Cube Viewer,
určuje následujícím způsobem:
1. Produkt TM1 nejprve zkontroluje prvky v dimenzi sloupce pro formáty zobrazení. Pokud
jsou dimenze naskládány, produkt TM1 bude provádět kontrolu směrem zdola nahoru.
2. Není-li nalezen žádný formát, produkt TM1 zkontroluje prvky v dimenzi zobrazené v
řádcích s ohledem na formáty zobrazení. Pokud jsou dimenze naskládány, produkt TM1
bude provádět kontrolu směrem zprava doleva.
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3. Není-li nalezen žádný formát, produkt TM1 zkontroluje prvky dimenze zobrazené v
nadpisech s ohledem na formáty zobrazení. Tyto prvky jsou prohledávány směrem zprava
doleva.
4. Není-li nalezen žádný formát, produkt TM1 použije aktuální formát pro stávající
zobrazení.
Chcete-li zajistit, aby produkt TM1 použil daný formát na měřítka krychle, je nutné
dimenzi obsahující tato měřítka umístit jako nejníže umístěnou dimenzi zobrazenou ve
sloupcích.

Nastavení formátů zobrazení pro řádky nebo sloupce
Může se stát, že budete chtít formátovat číselné hodnoty v jednotlivém sloupci nebo řádku.
Předpokládejme například, že čísla v některém sloupci nebo řádku, která obsahují dvě
desetinná místa, mohou být lépe reprezentována jako celá čísla bez desetinných míst.
Chcete-li formátovat číselné hodnoty v jednom řádku nebo sloupci, použijte Editor atributů.
Dimenze Month (Měsíc) je zobrazena ve sloupci daného zobrazení. Libovolný formát
zobrazení, který přiřadíte k dimenzi zobrazené ve sloupci, přepíše formát zobrazení vybraný
pro dimenzi zobrazenou v řádku.
V rámci první úlohy je třeba nejprve zajistit, aby pro prvek Year (Rok) dimenze Month
(Měsíc) nebylo použito žádné formátování. Postupujte následovně.

Postup
1. Otevřete zobrazení Formát krychle SalesPriorCube.
2. V prostředí Server Explorer rozbalením krychle SalesPriorCube zobrazte její dimenze.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi Month (Měsíc) a vyberte volbu Upravit
atributy prvku.
Zobrazí se dialogové okno Editor atributů.
Zkontrolujte, zda pro dimenzi Month (Měsíc) neexistují žádné hodnoty atributu Format
(Formát). Nyní si můžete být jisti, že jakékoli hodnoty formátu, nastavené pro dimenzi
zobrazenou v řádku, budou mít v portletu Cube Viewer (nebo v modulu In-Spreadsheet
Browser) přednost.
4. Klepnutím na tlačítko Storno zavřete editor atributů.
V případě této úlohy postupujte podle pokynů pro formátování čísel v řádku Units
(Jednotky) jako celých čísel s nulovým počtem desetinných míst.
5. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi Account1 a
vyberte volbu Upravit atributy prvku.
Zobrazí se dialogové okno Editor atributů.
6. Klepněte na buňku nacházející se v průsečíku řádku prvků Units (Jednotky) a sloupce
Format (Formát).
7. Klepněte na tlačítko Formát.
Zobrazí se dialogové okno Formát čísla.
8. Vyberte kategorii Čárka, v poli Přesnost zadejte hodnotu 0 a klepněte na tlačítko OK.
9. V dialogovém okně Editor atributů klepněte na tlačítko OK.
aktivujte přepočet zobrazení Formát.
10. Klepnutím na tlačítko Přepočítat
Hodnoty prvku Units (Jednotky) nyní budou zobrazeny jako celá čísla bez desetinných
míst.

Atributy versus prvky
Pokud chcete pro jeden prvek zobrazit více hodnot atributů, zvažte vytvoření dalších prvků
nebo dalších dimenzí. Příklad: Atributem modelů automobilů je barva karoserie. Často se
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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stane, že červené modely předstihnou v prodeji ostatní barevná provedení. Pokud vytvoříte
jeden prvek na každý automobil a kromě toho další dimenzi s prvky pro každou barvu, můžete
pomocí produktu TM1 sledovat objemy prodeje automobilů podle barev. Pokud byste údaje o
objemech prodeje sloučili do jediného modelu, přišli byste o cenné informace.
Zvolme jiný příklad. V tabulce modelů vozů existuje kategorie atributu pro uspořádání
motoru. Každému vozu odpovídá jedno uspořádání motoru, například vidlicový osmiválec
(V-8). Pokud jsou však některé sedany k dispozici v provedení s různými motory, zvažte
vytvoření jednoho prvku na každé uspořádání motoru.

Navrhování krychlí - souhrn
Následují pokyny pro navrhování krychlí:

Postup
1. Vytvořte si seznam měřítek, která chcete ve své obchodní analýze sledovat. Příklady
měřítek: objem prodeje, prodané jednotky, výdaje, pořizovací cena nebo náklady na
kampaň.
2. Určete způsob uspořádání nebo dimenzování měřítek. Ve většině analýz se údaje měřítek
sledují v průběhu času.
v Jaký bude základní časový interval: dny, týdny, měsíce?
v Bude použita dimenze pro zeměpisné hledisko?
v Budou se měřítka měnit v závislosti na zákaznících a produktech?
v Bude použita dimenze pro různé scénáře (rozpočet skutečný vs. plánovaný)?
3. Určete způsob konsolidace prvků dimenze.
4. Vytvořte seznam atributů, které chcete asociovat s prvky dané krychle. Příklady atributů:
plošná výměra provozovny, ID zákazníků nebo lokální jazykové verze názvů prvků.
5. Definujte formáty zobrazení pro měřítka v krychlích. Hodnoty Gross Margin (Hrubý zisk)
můžete například definovat jako procentuální hodnoty a hodnoty Sales (Objem prodeje)
jako hodnoty měny.

Vytvoření dimenzí
Při vytvoření dimenze identifikujete prvky nejnižší úrovně, které tvoří dimenzi, a volitelně
také různé hierarchie (konsolidace) v rámci dimenze.
Dimenze lze vytvářet čtyřmi způsoby:
v Editor dimenzí - Umožňuje přidávat prvky a také vytvářet a případně znovu uspořádat
konsolidace při navrhování dimenzí. Více informací naleznete v části “Vytváření dimenzí v
okně Editor dimenzí” na stránce 17.
v Turbo Integrator - Umožňuje importovat názvy prvků ze zdroje ve formátu ASCII,
ODBC, zobrazení krychle nebo z dílčí sady dimenze. Současně lze vytvořit více dimenzí a
v rámci těchto dimenzí definovat konsolidaci. Další informace naleznete v příručce TM1
TurboIntegrator.
Poznámka: Produkt TM1 vyžaduje pro přístup ke zdroji dat Oracle ODBC v systému
Solaris nebo AIX ovladače DataDirect. Tyto ovladače nejsou dodávány s produktem TM1
a je nutné je získat samostatně.
v Import dat do nové krychle - Pomocí nástroje Turbo Integrator můžete mapovat vstupní
řádky ze zdroje dat do krychle. Poté lze identifikovat vstupní sloupce, které zajišují zadání
hodnot buněk, a prvky identifikující umístění buňky. Další informace o tomto procesu
naleznete v příručce TM1 TurboIntegrator.
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v

Listy dimenze - Pomocí těchto upravených listů aplikace Microsoft Excel můžete zobrazit
seznam prvků a hierarchických vztahů pro jednu dimenzi. Více informací naleznete v části
“Vytváření dimenzí pomocí listů dimenze” na stránce 24.

Vytváření dimenzí v okně Editor dimenzí
V tomto oddílu je popsán postup pro vytvoření jednoduché dimenze Area (Oblast) v okně
Editor dimenzí. Předpokládejme, že hierarchie pro dimenzi Area (Oblast) zahrnuje
konsolidovaný prvek New England (Nová Anglie) a tři prosté prvky: Connecticut,
Massachusetts a Vermont.

Postup
1. V podokně stromu prostředí Server Explorer vyberte volbu Dimenze pod názvem
serveru, který chcete zahrnout do dimenze.
2. Klepněte postupně na volby Dimenze, Vytvořit novou dimenzi.
Zobrazí se okno Editor dimenzí.
Nyní můžete do dané dimenze přidat požadované prvky.
3. Klepněte postupně na volby Upravit, Vložit prvek nebo klepněte na tlačítko Vložit
.
sourozence
Zobrazí se dialogové okno Vložení prvku dimenze.
4. Chcete-li přidat konsolidovaný prvek, postupujte následovně:
v Do pole Vložit název prvku zadejte položku New England (Nová Anglie).
v V seznamu Typ prvku vyberte položku Konsolidováno.
v Klepněte na tlačítko Přidat.
v Klepněte na tlačítko OK.
Prvek New England (Nová Anglie) se nyní zobrazí jako první prvek v dimenzi, který je
navíc konsolidovaným prvkem. Nyní zkusme k prvku New England (Nová Anglie)
přidat tři podřízené prvky. Prvek New England se v důsledku toho stane nadřízeným
prvkem těchto tří prvků.
5. Vyberte prvek New England (Nová Anglie).
6. Klepněte postupně na volby Upravit a Vložit podřízený prvek nebo klepněte na
.
tlačítko Vložit podřízený prvek
Zobrazí se dialogové okno Vložení prvku dimenze. V produktu TM1 se zobrazí Název
nadřízeného prvku s hodnotou New England, což znamená, že všechny prvky, které
vytvoříte, budou podřízenými prvky tohoto prvku New England.
7. V poli Vložit název prvku zadejte prvek Connecticut a klepněte na volbu Přidat.
8. V poli Vložit název prvku zadejte prvek Massachusetts a klepněte na volbu Přidat.
9. V poli Vložit název prvku zadejte prvek Vermont a klepněte na volbu Přidat.
Dialogové okno nyní bude obsahovat tři podřízené prvky prvku New England, přičemž
ke každému z nich bude přiřazen výchozí faktor váhy 1.
10. Klepněte na tlačítko OK.
V Editoru dimenzí jsou nové prvky zobrazeny jako podřízené prvky prvku New
England.
.
11. Klepněte postupně na volby Dimenze a Uložit nebo klepněte na tlačítko Uložit
Zobrazí se dialogové okno Uložit dimenzi jako.
12. Zadejte název dimenze a klepněte na volbu Uložit.
Maximální délka názvů dimenzí je 256 znaků. Vždy se doporučuje používat popisné
názvy dimenzí.
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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Nová dimenze se zobrazí v seznamu dimenzí na serveru.

Úprava dimenze
Po vytvoření dimenze můžete provést následující úpravy:
v Přidat sourozence k existujícím prvkům.
v Přidat podřízené prvky k existujícím prvkům.
v Změnit uspořádání struktury hierarchie (například změnit pořadí prvků v rámci
konsolidací).
v Odstranit prvky z dimenze.
v Odstranit prvky z konsolidací.
v Upravit vlastnosti prvků (například změnit faktor váhy prvku v rámci konsolidace).
v Změnit pořadí prvků v dimenzi.

Přidání sourozenců k existujícím prvkům
Chcete-li k některému existujícímu prvku v Editoru dimenzí přidat sourozence, postupujte
následovně.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek, ke kterému chcete přidat sourozence, a vyberte
volbu Upravit strukturu dimenzí.
2. Klepněte na volbu Upravit a Vložit sourozence.
Zobrazí se dialogové okno Vložení prvku dimenze.
3. Do pole Vložit název prvku zadejte název prvního sourozence.
4. V případě potřeby zadejte hodnotu Váha prvku.
Výchozí hodnota váhy prvku je 1.
5. Klepněte na tlačítko Přidat.
6. Zopakujte kroky 3 až 5 pro každého sourozence, kterého chcete přidat.
7. Klepněte na tlačítko OK.
Produkt TM1 přidá nové prvky jako sourozence prvku vybraného v kroku 1.

Přidání podřízených prvků k existujícím prvkům
Chcete-li k existujícím prvkům v Editoru dimenzí přidat podřízené prvky, postupujte
následovně.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek, ke kterému chcete přidat sourozence, a vyberte
volbu Upravit strukturu dimenzí.
Pokud k některému prostému prvku (na nejnižší úrovni) přidáte podřízené prvky, tento
prvek se automaticky stane konsolidovaným prvkem.
2. Klepněte postupně na volby Upravit, Vložit podřízený prvek.
Zobrazí se dialogové okno Vložení prvku dimenze.
3. Do pole Vložit název prvku zadejte název prvního podřízeného prvku.
4. V případě potřeby zadejte hodnotu Váha prvku.
Výchozí hodnota váhy prvku je 1.
5. Klepněte na tlačítko Přidat.
6. Zopakujte kroky 3 až 5 pro každý podřízený prvek, který chcete přidat.
7. Klepněte na tlačítko OK.
Produkt TM1 přidá nové prvky jako podřízené prvky prvku vybraného v kroku 1.
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Změna uspořádání hierarchie dimenzí
Pozici prvků v hierarchii dimenzí můžete změnit následujícím postupem.

Postup
1. V Editoru dimenzí vyberte prvky, které chcete přesunout.
v Chcete-li vybrat jeden prvek, klepněte na něj.
v Chcete-li vybrat více sousedních prvků, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte
klávesu SHIFT a poté vyberte poslední prvek. Všechny viditelné prvky můžete také
vybrat stisknutím kombinace kláves CTRL-A.
v Chcete-li vybrat prvky, které spolu nesousedí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté
klepněte na všechny požadované prvky.
2. Přetáhněte prvky do nového umístění v hierarchii dimenzí.
Při přetahování prvků se kurzor změní a bude ukazovat na umístění, kam produkt TM1
prvky umístí. Kromě toho bude ve stavovém řádku zobrazena zpráva udávající umístění
prvků v produktu TM1.
Uspořádání hierarchie dimenzí můžete také upravit pomocí operace vyjmutí a vložení
prvků.

Odstranění prvků z dimenze
Prvky lze z dimenze odstranit následujícím postupem.

Postup
1. Vyberte prvky, které chcete odstranit.
v Chcete-li vybrat jeden prvek, klepněte na něj.
v Chcete-li vybrat více sousedních prvků, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte
klávesu SHIFT a poté vyberte poslední prvek.
v Chcete-li vybrat prvky, které spolu nesousedí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté
klepněte na všechny požadované prvky.
v Chcete-li vybrat prvky podle úrovně hierarchie, hodnoty atributu nebo pravopisného
vzorce, můžete potřebné informace najít v příručce produktu TM1 Perspectives, TM1
Architect a TM1 Web.
2. Klepněte postupně na volby Upravit, Odstranit prvek.
Zobrazí se potvrzovací dialogové okno, v němž bude uveden název dimenze a zobrazen
dotaz, zda chcete odstranit vybraný objekt. Pokračování v operaci odstranění můžete
zajistit klepnutím na tlačítko Ano, naopak klepnutím na tlačítko Ne nebo Storno operaci
zrušíte.

Odstranění prvků z konsolidace
Prvky lze z konsolidace odstranit následujícím postupem.

Postup
1. Vyberte prvky, které chcete odstranit.
v Chcete-li vybrat jeden prvek, klepněte na něj.
v Chcete-li vybrat více sousedních prvků, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte
klávesu SHIFT a poté vyberte poslední prvek.
v Chcete-li vybrat prvky, které spolu nesousedí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté
klepněte na všechny požadované prvky.
2. Klepněte postupně na volby Upravit a Odstranit prvek z konsolidace nebo klepněte na
tlačítko Odstranit

.
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Zobrazí se potvrzovací dialogové okno, v němž bude uveden název dimenze a zobrazen
dotaz, zda chcete odstranit vybraný objekt. Pokračování v operaci odstranění můžete
zajistit klepnutím na tlačítko Ano, naopak klepnutím na tlačítko Ne nebo Storno operaci
zrušíte.
Produkt TM1 odstraní prvek z konsolidace a přitom zachová všechny ostatní instance
daného prvku v dimenzi.
Poznámka: Pokud daný prvek definujete pouze v rámci konsolidace, produkt TM1 tento
prvek odstraní také z dimenze.

Úprava vlastností prvků
Vlastnosti prvků můžete upravit tak, že k prvku konsolidace bude přiřazen nový faktor váhy
nebo se změní typ prvku nejnižší úrovně.
Poznámka: U konsolidovaných prvků nelze změnit typ prvku a nelze ani přiřadit faktor váhy
k žádné instanci prvku, který není členem konsolidace.

Postup
1. Vyberte požadovaný prvek.
2. Klepněte postupně na volby Upravit a Vlastnosti prvku.
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti prvku dimenze.
3. V případě potřeby vyberte nový typ prvku ze seznamu Typ prvku.
4. V případě potřeby zadejte novou hodnotu Váha prvku.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení pořadí prvků v dimenzi
Produkt TM1 umožňuje nastavit pořadí prvků v dimenzi a určit tak hodnotu indexu pro každý
prvek v dimenzi. První prvek v dimenzi má hodnotu indexu 1, druhý prvek má hodnotu
indexu 2 atd.
Nastavení pořadí prvků v dimenzi je důležitou funkcí, protože mnohé funkce produktu TM1
(list, pravidla nebo nástroj Turbo Integrator) odkazují na hodnoty indexu prvku.
Poznámka: Pokud změníte pořadí prvků v dimenzi, dojde k tomu, že všechny funkce
odkazující na hodnoty indexu prvku vrátí nové a možná neočekávané hodnoty.

Postup
1. Seřa te prvky tak, jak mají být zobrazeny v dimenzi.
Ke změně pořadí prvků můžete použít volby řazení a funkci přetažení v Editoru dimenzí.
2. Klepněte na tlačítko Nastavit pořadí dimenzí.
3. Klepněte postupně na volby Dimenze a Uložit.
v Pokud je vlastnost řazení dané dimenze nastavena na hodnotu Automaticky, produkt
TM1 vás vyzve ke změně vlastnosti řazení na hodnotu Ručně.
v Je-li vlastnost řazení dimenze nastavena na hodnotu Ručně, produkt TM1 vloží
všechny prvky, které jste přidali do dimenze, do libovolného umístění ručně zvoleného
v Editoru dimenzí.
4. Klepnutím na tlačítko Ano nové pořadí v dimenzi uložíte a nastavíte vlastnost řazení
dimenze na hodnotu Ručně.
Pořadí prvků lze uložit i tehdy, pokud se v Editoru dimenzí zobrazí pouze podmnožina
všech prvků dimenze. Pokud například pracujete s rozsáhlou dimenzí, budete
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pravděpodobně chtít změnit pouze pořadí malého počtu prvků. Mějte však na paměti, že
pokud změníte pořadí pouze dílčí sady prvků zobrazených v Editoru dimenzí, bude to
mít vliv na celou dimenzi.
V následujícím příkladu je znázorněno, jaký vliv může mít nastavení pořadí prvků při
práci s dílčí sadou na celou dimenzi v Editoru dílčích sad.
Tato ukázková dimenze obsahuje pro zjednodušení deset prvků s jednopísmennými názvy,
avšak koncepce znázorněná v tomto příkladu se vztahuje i na větší a mnohem složitější
dimenze.
v a
v b
v c
v d
v e
v f
v g
v h
v i
5. Pokud nyní vyberete prvky c, d a g a poté klepnete na volby Upravit a Zachovat, bude
Editor dimenzí obsahovat pouze vybranou dílčí sadu prvků.
6. Předpokládejme, že nyní chcete změnit pořadí těchto tří prvků. Chcete prvek d umístit
jako první prvek a prvek c jako poslední.
7. Jakmile se nyní tyto prvky nacházejí v požadovaném pořadí, klepněte na tlačítko Nastavit
.
pořadí dimenzí
Nyní je nastaveno pořadí pro celou dimenzi. Pokud si celou dimenzi prohlédnete, zjistíte,
že se v Editoru dimenzí zobrazí následovně.
v i
v a
v
v
v
v
v
v

b
d
g
c
e
f

v h
v i
Pokud například nastavíte pořadí prvků pro některou dílčí sadu, bude mít nové pořadí vliv
na celou dimenzi následovně:
v Dílčí sada prvků, která byla aktivní při nastavování pořadí prvků, se zobrazí se
zastíněnými ikonami.
v První prvek dílčí sady si zachová svoji pozici v dimenzi relativně ke svému nejbližšímu
předchůdci.
v V uvedeném příkladu je prvek d prvním prvkem v dílčí sadě při nastavení pořadí
prvků.
v Prvek b je - s výjimkou prvků dílčí sady - v dimenzi nejbližším předchůdcem prvku d, a
proto bude ve struktuře dimenze uveden prvek d za prvkem b.
v Ostatní prvky dílčí sady budou ve struktuře dimenze zobrazeny se zachováním relativní
pozice vzhledem k prvnímu prvku dílčí sady.
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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Nastavení pořadí prvků dimenze v prostředí Server Explorer:
Pořadí prvků dimenze můžete nastavit také v prostředí Server Explorer bez nutnosti spuštění
Editoru dimenzí. Při výběru hodnoty vlastnosti řazení pro dimenzi můžete také vyjít z těchto
tří automatických pořadí řazení:
v Název
v Úroveň
v Hierarchie
Jakmile je nastavena vlastnost řazení, produkt TM1 vkládá prvky přidané do dimenze podle
jejich pozice v pořadí řazení. Pokud například nastavíte automatické pořadí řazení Název,
produkt TM1 bude nové prvky do dimenze vkládat v abecedním pořadí.
Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou dimenzi v prostředí Server Explorer.
2. Klepněte na volbu Nastavit pořadí prvků.
Zobrazí se dialogové okno Uspořádání prvků dimenze.
3. Vyberte typ řazení.
Typ řazení

Popis

Automaticky

Umožňuje automatické řazení podle následujících voleb: Název,
Úroveň a Hierarchie.

Ručně

Seřadí prvky tak, jak jsou momentálně uvedené ve struktuře dimenze a
nastaví vlastnost řazení dimenze na hodnotu Ručně.

4. Pokud vyberete typ řazení Ručně, přejděte ke kroku 7.
5. Vyberte volbu Automaticky řadit podle.
Řazení podle

Popis

Název

Abecední řazení prvků.

Úroveň

Řazení prvků podle hierarchické úrovně.

Hierarchie

Řazení prvků podle hierarchie dimenze.

6. Případně můžete vybrat také volbu Směr řazení.
7. Klepněte na tlačítko OK.
Výsledky
Nyní jste nastavili pořadí prvků dimenze. Po otevření dimenze se prvky zobrazí v pořadí
podle nastavení volby Řadit podle, kterou jste zadali v kroku 5.

Správa zobrazení prvků v Editoru dimenzí
Editor dimenzí obsahuje několik funkcí, které vám umožní spravovat zobrazení prvků. Pokud
například pracujete s rozměrnými dimenzemi, může být výhodné zobrazit pouze prvky na
určité úrovni hierarchie nebo zobrazit prvky v abecedním pořadí.
Pokud v Editoru dimenzí upravíte zobrazení prvků, struktura dimenze se nezmění. Změní se
pouze způsob prezentace prvků v okně produktu TM1.
V následujících oddílech je popsán postup při správě zobrazení prvků v Editoru dimenzí.
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Zachování prvků
Pomocí tohoto postupu můžete zobrazit pouze vybrané prvky v Editoru dimenzí.

Postup
1. Vyberte prvky, které chcete zobrazit.
v Chcete-li vybrat jeden prvek, klepněte na něj.
v Chcete-li vybrat více sousedních prvků, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte
klávesu SHIFT a poté vyberte poslední prvek.
v Chcete-li vybrat prvky, které spolu nesousedí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté
klepněte na všechny požadované prvky.
2. Klepněte postupně na volby Upravit, Zachovat, nebo klepněte na tlačítko Zachovat
.
V Editoru dimenzí se zobrazí pouze prvky, které jste vybrali.

Skrytí prvků
Pomocí tohoto postupu můžete skrýt vybrané prvky v Editoru dimenzí.

Postup
1. Vyberte prvky, které chcete skrýt.
v Chcete-li vybrat jeden prvek, klepněte na něj.
v Chcete-li vybrat více sousedních prvků, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte
klávesu SHIFT a poté vyberte poslední prvek.
v Chcete-li vybrat prvky, které spolu nesousedí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté
klepněte na všechny požadované prvky.
.
2. Klepněte postupně na volby Upravit a Skrýt nebo klepněte na tlačítko Skrýt
Editor dimenzí skryje prvky, které jste vybrali. Všechny ostatní prvky zůstanou viditelné.

Abecední řazení prvků
Prvky můžete v Editoru dimenzí seřadit vzestupně nebo sestupně podle abecedy.
Pořadí řazení

Popis

Vzestupně podle abecedy

Klepněte postupně na volby Upravit, Řadit podle a Vzestupně nebo
.

klepněte na tlačítko Řadit vzestupně
Sestupně podle abecedy

Klepněte postupně na volby Upravit, Řadit podle a Sestupně nebo
klepněte na tlačítko Řadit sestupně

.

Řazení prvků podle hodnoty indexu
Prvky můžete v Editoru dimenzí seřadit vzestupně nebo sestupně podle hodnoty indexu.
Pořadí řazení

Popis

Vzestupně podle hodnoty
indexu

Klepněte postupně na volby Upravit, Řadit podle a Index vzestupně
nebo klepněte na tlačítko Řadit vzestupně podle indexu

Sestupně podle hodnoty
indexu

.

Klepněte postupně na volby Upravit, Řadit podle a Klesající index
nebo klepněte na tlačítko Řadit sestupně podle indexu

.
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Řazení prvků podle hierarchie
Prvky můžete řadit také podle jejich umístění v hierarchii dimenzí.
Typ řazení

Popis

Podle umístění v hierarchii
dimenzí

Klepněte postupně na volby Upravit, Řadit podle a Hierarchie nebo
klepněte na tlačítko Řazení podle hierarchie

.

Zobrazení prvků podle aliasu
Pokud jste pro dimenzi definovali atribut aliasu, můžete v Editoru dimenzí zobrazit prvky
podle aliasů.
Pro dimenze v adresáři ukázkových dat produktu TM1 jsou aliasy definovány pro
francouzštinu a němčinu. Je tedy možné zobrazit všechny názvy prvků podle jejich
ekvivalentů v těchto cizích jazycích.

Postup
1. V Editoru dimenzí otevřete dimenzi Month (Měsíc).
2. Klepnutím na volby Zobrazit, Panely nástrojů a Alias zobrazte panel nástrojů Alias.
Panel nástrojů Alias obsahuje dva objekty: přepínač Použít aliasy umožňující aktivaci,
resp. deaktivaci zobrazení atributů a seznam Vybrat alias, v němž můžete vybrat
požadovaný alias.
3. V seznamu Vybrat alias vyberte položku Monat (německy 'Měsíc').
4. Klepněte na tlačítko Použít aliasy.

Výsledky
Ve výchozím nastavení produkt TM1 aliasy nezobrazuje. Editor dimenzí nyní zobrazí
všechny prvky podle jejich německých aliasů.

Vytváření dimenzí pomocí listů dimenze
List dimenze je upraveným listem aplikace Microsoft Excel, v němž jsou uvedeny prvky a
hierarchické vztahy pro jednu dimenzi. V produktu TM1 se údaje listu ukládají do dvou
souborů: do listu dimenze (název_dimenze.xdi) a do zkompilovaného souboru
(název_dimenze.dim).
v Při vytvoření dimenze v okně Editoru dimenzí nebo nástroje Turbo Integrator jsou údaje
produktem TM1 zapsány pouze do (zkompilovaného) souboru název_dimenze.dim.
v Pokud upravíte dimenzi pomocí Editoru dimenzí, budou v produktu TM1 změny uloženy
do souboru s příponou .dim. Pokud pro danou dimenzi existuje soubor .xdi, bude v
produktu TM1 zobrazena výzva k uložení změn do listu dimenze. Pokud neprovedete
aktualizaci listu dimenze, struktura dimenze v souboru typu .dim se bude lišit od struktury
dimenze v souboru typu .xdi.
v Chcete-li zajistit, aby měl produkt TM1 přístup ke všem změnám dimenzí, provádějte
operace vytvoření a správy dimenzí prostřednictvím listů dimenze nebo v Editoru dimenzí.
Tyto metody se nedoporučuje mísit. To může vést ke ztrátě dat.

Zajištění synchronizace dat
Produkt TM1 ukládá soubory listu dimenze do prvního adresáře uvedeného v seznamu v poli
Datový adresář lokálního serveru v dialogovém okně Volby. Z tohoto důvodu se může stát, že
produkt TM1 uloží list dimenze (.xdi) do jiného adresáře než soubor dimenze (.dim).
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Poznámka: Při úpravách dimenzí prostřednictvím listů dimenzí postupujte velmi obezřetně.
Při nedodržení odpovídajících bezpečnostních opatření může dojít ke ztrátě dat několika
způsoby. V následujících příkladech jsou uvedeny dva možné případy ztráty dat dimenze.
v Představme si, že v pondělí upravíte list dimenze pro dimenzi Account1 a dimenzi uložíte.
V úterý provede jiná administrátorka změny dimenze v Editoru dimenzí. Změny, které
provede, nebudou zaneseny do souboru listu dimenze. Ve středu provedete jinou změnu
dimenze s použitím zastaralého listu dimenze. Vaše změny přepíší změny provedené
zmíněnou administrátorkou.
v Dva administrátoři se rozhodnou aktualizovat dimenzi na stejném serveru pomocí dvou
různých listů dimenze. To je velmi rizikové. V produktu TM1 může dojít k přepsání změn
velmi snadno. Doporučuje se používat jednu sadu listů dimenze. Snažte se pro každou
dimenzi mít vždy nanejvýš jeden soubor typu .xdi.
Chcete-li předejít zmatkům či případné ztrátě dat, dodržujte při úpravách listů dimenze
bezpečnostní opatření. Doporučujeme držet se následujících postupů.
v K ukládání listů dimenze používejte datový adresář vzdáleného serveru.
v K ukládání listů dimenze používejte zvláštní adresář.
Použití datového adresáře vzdáleného serveru:
Chcete-li upravit listy dimenze v datovém adresáři na vzdáleném serveru, postupujte
následovně.
Postup
1. V dialogovém okně Možnosti nastavte datový adresář lokálního serveru na datový
adresář používaný vaším serverem IBM Cognos TM1.
2. Zrušte zaškrtnutí volby Při spuštění připojit k lokálnímu serveru.
3. Zkontrolujte, zda je ukončena činnost všech lokálních serverů spuštěných ve vašem
počítači.
4. Přihlaste se ke vzdálenému serveru TM1.
5. Prove te všechny požadované úpravy dimenzí pomocí souborů listů nacházejících se v
datovém adresáři vzdáleného serveru.
6. V aplikaci Excel klepněte na volby TM1 > Listy dimenzí > Uložit.
Produkt TM1 zapíše oba soubory typu .dim i .xdi do datového adresáře vzdáleného
serveru.
Použití adresáře listů:
Pomocí zvláštního adresáře listů můžete silně omezit přístup k listům dimenze. To může být
velmi užitečné v instalacích, u nichž se klade důraz na zabezpečení. Chcete-li konfigurovat
adresář listů, postupujte následovně.
Postup
1. V souborovém systému vytvořte adresář listů.
2. Přesuňte do tohoto adresáře listů všechny soubory listů (typ .xdi odpovídající dimenzím a
typ .xru odpovídající pravidlům).
3. V poli Datový adresář lokálního serveru v dialogovém okně Volby zadejte tento adresář
listů.
4. Připojte se ke vzdálenému serveru, který obsahuje dimenzi určenou k aktualizaci, a ke
všem dalším požadovaným serverům.
5. Prove te všechny požadované úpravy dimenzí pomocí souborů listů nacházejících se v
adresáři listů na vzdáleném serveru.
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí

25

6. V aplikaci Excel klepněte na volby TM1 > Listy dimenzí > Uložit.
Zobrazí se dialogové okno Vybrat název serveru.
7. Vyberte server, na němž chcete uložit zkompilovanou dimenzi.
8. Klepněte na tlačítko OK.

Vytváření listů dimenze
Při vytváření dimenzí pomocí listů dimenze postupujte následovně.

Postup
1. V aplikaci Excel klepněte na volby TM1 > Listy dimenzí > Nový.
Zobrazí se dialogové okno Vytvořit dimenzi.
2. V rámečku nahoře zadejte název pro dimenzi následovně:
v Chcete-li vytvořit dimenzi na lokálním serveru, zadejte název dimenze. Příklad:
Product (Produkt).
v Chcete-li vytvořit dimenzi na vzdáleném serveru, zadejte název tohoto vzdáleného
serveru, znak dvojtečky a poté název dimenze. Příklad: Při zadání položky
sales:Product bude vytvořena dimenze Product na serveru s názvem sales.
Poznámka: Chcete-li vytvořit dimenzi na vzdáleném serveru, musíte mít oprávnění
administrátora produktu TM1.
3. Klepněte na tlačítko OK.
V aplikaci Excel se zobrazí prázdný list dimenze.
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Vyplnění listů dimenze
V následujícím listu je definována struktura pro dimenzi Month (Měsíc).

V následujících oddílech jsou popsány postupy definování prostého a konsolidovaného prvku
v listu dimenze.
Definování jednoduchých prvků:
Proces vyplnění listu dimenze začněte definováním jednoduchých prvků dimenze (prvků
nejnižší úrovně), s počátkem na řádku 1.
Postup
1. Ve sloupci A zadejte typ prvku.
v V případě číselných prvků zadejte hodnotu N.
v V případě řetězcových prvků zadejte hodnotu S.
V daném příkladu jsou všechny prvky číselné.
2. Ve sloupci B zadejte název prvku.
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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Definování konsolidovaných prvků:
Po definování jednoduchých prvků v dimenzi můžete definovat konsolidované prvky.
Postup
1. V prázdném řádku umístěném pod posledním jednoduchým prvkem zadejte ve sloupci A
hodnotu C.
2. Ve sloupci B zadejte název konsolidovaného prvku.
3. V dalších řádcích zadejte ve sloupci B názvy podřízených prvků daného konsolidovaného
prvku.
Příklad: V následujícím výňatku z listu dimenze je zobrazen konsolidovaný prvek 1
Quarter (1. čtvrtletí), definovaný jako konsolidace podřízených prvků Jan, Feb a Mar
(Leden, Únor, Březen).

Přiřazení vah k prvkům v konsolidaci:
K přiřazení vah k prvkům v konsolidaci slouží sloupec C. Chcete-li například vypočítat
hodnotu položky Gross Margin (Hrubý zisk), odečte se od hodnoty položky Sales (Objem
prodeje) hodnota položky Variable Costs (Proměnné náklady). Chcete-li vyjádřit tento
výpočet, přiřa te prvku Variable Costs v konsolidaci hodnotu váhy -1. V následujícím listu
jsou zobrazeny hodnoty vah v dimenzi Account1.
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Ukládání listů dimenze
Chcete-li uložit list dimenze a zkompilovat dimenzi, klepněte v aplikaci Excel postupně na
volby TM1 > Listy dimenze, Uložit. Produkt TM1 aktualizuje soubor listu dimenze
(název_dimenze.xdi) a vytvoří zkompilovaný soubor dimenze (název_dimenze.dim).
Poznámka: Nepoužívejte volby Soubor, Uložit v aplikaci Excel. Tato akce uloží pouze
soubor .xdi. Produkt TM1 neprovede kompilaci dimenze a uložení souboru .dim.

Použití pojmenovaných úrovní hierarchie spolu s dimenzemi
produktu TM1
K úrovním hierarchie dimenze produktu TM1 můžete přiřadit vlastní názvy pomocí řídicí
krychle }HierarchyProperties. Pojmenované úrovně, které vytvoříte, lze poté použít pro
externí přístup k datům produktu TM1 pomocí nástroje IBM Cognos Report Studio, příkazů
jazyka MDX nebo jiných nástrojů MDX OLAP. Můžete také přiřadit výchozí člen pro
dimenzi.
Příklad: V dimenzi Customers (Zákazníci) můžete namísto použití obecných názvů úrovní
hierarchie level000, level001, level002 atd. přiřadit k úrovním názvy, které tyto úrovně
popisují, jak je vidět v následující tabulce.
Úrovně dimenze TM1

Příklad pojmenovaných úrovní dimenze

level000

Vše

level001

Stav

level002

City (Město)

level003

Individual (Osoba)

Konfigurace pojmenovaných úrovní
Pojmenované úrovně lze konfigurovat pomocí řídicí krychle }HierarchyProperties.
Další podrobnosti o řídicí krychli }HierarchyProperties naleznete v části týkající se řídicích
krychlí v příručce TM1 Operations.
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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Postup
1. V komponentě TM1 Architect klepněte na nabídku Zobrazit a vyberte položku Zobrazit
řídicí objekty.
2. V navigačním podokně klepnutím rozbalte uzel Krychle.
3. Poklepejte na řídicí krychli }HierarchyProperties.
Zobrazí se řídicí krychle }HierarchyProperties.
4. Po klepnutí na seznam dimenzí zobrazených v nadpisech vyberte dimenzi, pro kterou
chcete přiřadit pojmenované úrovně.
5. V buňce defaultMember zadejte existující název prvku, který má být nastaven jako
výchozí člen pro tuto dimenzi.
Zde zadaný název prvku může sloužit jako filtr pro dimenzi při načítání dat z externí
aplikace, jako je například IBM Cognos Report Studio, produktem TM1.
Zadejte název prvku nejvyšší úrovně v hierarchii dimenzí tak, aby byly standardně
načteny všechny prvky.
Příklad: Jako výchozí člen pro dimenzi Region (Oblast) můžete nastavit prvek World
(Celý svět).
6. V buňkách level000 až level020 zadejte vlastní název pro každou úroveň hierarchie, která
v dané dimenzi existuje.
Poznámka: Délka názvů úrovní je omezena na 255 jednobajtových znaků. Podrobné
informace naleznete v části “Omezení délky řetězců pro pojmenované úrovně”.
7. Po konfiguraci pojmenovaných úrovní se změny projeví až po provedení některé z
následujících operací:
v Restartujte server IBM Cognos TM1 nebo
v spuste funkci RefreshMdxHierarchy v nástroji Turbo Integrator. Podrobné informace
naleznete v části “Použití funkce RefreshMdxHierarchy nástroje Turbo Integrator s
pojmenovanými úrovněmi”.

Výsledky
Poznámka: Funkce pojmenovaných úrovní nedetekuje automaticky změny v názvech prvků
nebo ve struktuře dimenzí. Pokud se dimenze změní, je nutné nejprve ručně aktualizovat
přiřazení pojmenovaných úrovní v řídicí krychli }HierarchyProperties a poté restartovat
server TM1 nebo spustit funkci RefreshMdxHierarchy nástroje Turbo Integrator s cílem
aktualizovat hierarchie jazyka MDX v serveru TM1.

Omezení délky řetězců pro pojmenované úrovně
Délka názvů úrovní je omezena na 255 jednobajtových znaků. Přestože řídicí krychle
}HierarchyProperties podporuje dlouhé řetězce, mohou příkazy jazyka MDX při zadání
pojmenovaných úrovní s délkou názvu větší než 255 znaků vrátit chybu.
Pokud zadáte pojmenovanou úroveň s délkou názvu větší než 255 znaků, produkt TM1
zobrazí při spuštění serveru chybovou zprávu:
4648 ERROR 2008-06-27 13:50:04,532 TM1.Hierarchy User-defined level name modified
from ...

Použití funkce RefreshMdxHierarchy nástroje Turbo Integrator s
pojmenovanými úrovněmi
Po konfiguraci nebo úpravě pojmenovaných úrovní v řídicí krychli }HierarchyProperties je
třeba pomocí funkce RefreshMdxHierarchy aktualizovat hierarchie jazyka MDX na serveru
TM1 bez nutnosti restartovat server.
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Postup
1. Vytvořte nový proces TI.
2. Na kartě ProLog zadejte funkci RefreshMdxHierarchy s použitím následujícího
formátu:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

kde volitelný parametr názvu dimenze dimensionName může specifikovat konkrétní
dimenzi určenou k aktualizaci, nebo může být prázdný, pokud mají být aktualizovány
všechny dimenze.
Pokud například chcete aktualizovat všechny dimenze:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Pokud chcete aktualizovat pouze dimenzi zákazníků:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. Spuste proces TI.

Použití více hierarchií
Dimenze produktu IBM Cognos TM1 mohou zahrnovat jednu nebo několik hierarchií. Tento
oddíl popisuje charakteristiky dimenzí s více hierarchiemi, porovnání s dimenzemi s jednou
hierarchií a funkce, které jsou k dispozici pro správu a využití více hierarchií. Nyní lze více
hierarchií implementovat pomocí nástroje Turbo Integrator nebo pracovního prostoru
Planning Analytics, ale ne pomocí editoru dimenzí nebo listů dimenze.
Poznámka: Více hierarchií není při výchozím nastavení povoleno. Abyste mohli pracovat s
více hierarchiemi a používat související funkce pravidel a nástroje Turbo Integrator (TI), musí
administrátor nakonfigurovat parametr EnableNewHierarchyCreation souboru tm1s.cfg.
Přístup pomocí rozměrového modelování, ve kterém mají všechny dimenze jednu hierarchii,
obvykle vede k velkému počtu dimenzí v krychli. V některých případech se mohou
vyskytnout “opakující se skupiny”. Například dimenze ProductCategory zahrnuje Product1 v
jeho kategorii Commercial a Product2 v jeho kategorii Retail. Pokud je hodnota adresována
pomocí Product1, souřadnice ProductCategory je vždy Commercial. Pokud je kategorie
produktu atribut s hodnotou true, tyto “opakující se skupiny” nejsou nutné, protože produkt
nikdy nebude existovat v kategorii Commercial i Retail zároveň.
Alternativně může být použit multihierarchický přístup, ve kterém dimenze Product zahrnuje
hierarchii ByCategory, zahrnující další hierarchie, jako je ByPriceRange nebo ByRegion. Tato
metoda snižuje počet dimenzí v krychli. Další složitost přichází s potřebou určit hierarchii, do
které prvek patří - a už v dotazech, nebo v pravidlech krychle nebo TI.
Vícenásobné hierarchie také poskytují větší flexibilitu při dotazech. V modelu s jednou
hierarchií je při dotazu na krychli s 10 dimenzemi potřeba, aby všechny dotazy měly přesně
10 hierarchií. V případě více hierarchií mohou mít dotazy 10 nebo více hierarchií, pokud je to
potřeba. Pokud dotaz zahrnuje více než jednu hierarchii, může dojít k efektu průniku. Příklad:
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS,
{ [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube]

zobrazí celkovou hodnotu Target z produktů PriceRange1. Můžeme celkovou hodnotu
zjemnit zahrnutím další hierarchie do dotazu. Příklad:
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS,
{ [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube] WHERE ( [Products].[ByCategory].[Retail] )

sníží celkovou hodnotu zahrnutím jen těch produktů PriceRange1, které jsou v kategorii
Retail.
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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Byly přidány funkce pravidel krychle a nástroje Turbo Integrator, aby byla možná explicitní
specifikace hierarchie. Jsou k dispozici samostatné funkce pro jednu a více hierarchií. Pokud
vaše krychle obsahují pouze dimenze s jednou hierarchií, můžete použít obě varianty.
Například následující dva příkazy jsou identické.
DimensionElementInsert(’dimension’, ’’, ’element’, ’c’);
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’dimension’, ’element’, ’c’);

Pro dimenze s jednou hierarchií sdílí hierarchie stejný název jako dimenze. Druhý parametr
funkce HierarchyDimensionElementInsert je název hierarchie. Pro dimenze s jednou
hierarchií lze použít libovolný z uvedených příkazů. Pokud ale máte dimenzi s druhou
hierarchií (např. hierarchy2), musíte použít multihierarchickou funkci a určit název konkrétní
hierarchie. Příklad:
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’hierarchy2, ’element’, ’c’);

Podrobné informace o podporovaných funkcích pravidel krychle a TI najdete v příručce
Referenční příručka produktu TM1.

Vytváření krychlí
Na lokálním serveru můžete krychle vytvořit vždy. K vytváření krychlí na vzdálených
serverech je nutné být administrátorem produktu TM1.
Krychle lze vytvořit dvěma způsoby:
v

Prázdná krychle - Novou krychli bez dat vytvoříte výběrem ze seznamu existujících
dimenzí v okně Vytvoření krychle.
v Externí zdroje dat - Pomocí nástroje Turbo Integrator identifikujete dimenze a data z
externích zdrojů dat a mapujete je na novou nebo existující krychli.

V tomto oddílu je popsáno vytváření krychlí v okně Vytvoření krychle. Další informace o
vytváření krychlí v nástroji Turbo Integrator najdete v příručce TM1 TurboIntegrator.

Určení pořadí dimenzí v krychli
Dimenze v krychli jsou seřazeny v pořadí, které vyberete při vytvoření krychle. Vybrané
pořadí může mít vliv na výkon systému. Z tohoto důvodu se doporučuje před vytvořením
krychle pořadí dimenzí dobře uvážit.
Jako první krok při stanovení pořadí dimenzí rozdělte dimenze do dvou skupin: na řídké a
husté dimenze. Termínem hustá dimenze se označuje dimenze s vysokým procentním podílem
hodnot pro prvky. K určení hustoty si můžete položit následující otázku: Předpokládejme, že
určitý prvek v dimenzi má hodnotu a že pro prvky v ostatních dimenzích je zachována
konstantní hodnota, jaká je pravděpodobnost, že ostatní prvky v této dimenzi mají také
hodnoty?
Příklad: Pokud máte pro daný účet a oblast rozpočet na měsíc leden, budete pravděpodobně
mít také hodnoty rozpočtu pro ostatní měsíce. Dimenze měsíce je proto hustou dimenzí.
Obdobně, pokud pro daný měsíc, účet a oblast existuje hodnota plánovaného rozpočtu, bude
pravděpodobně existovat také skutečná hodnota - dimenze ActVsBud (Rozpočet skutečný vs.
plánovaný) bude tedy hustou dimenzí.
Naproti tomu v krychli pro prodej v celosvětovém měřítku nebude pravděpodobně každý
produkt prodáván v každém regionu. Z tohoto důvodu bude nejspíše vhodné pracovat s
dimenzemi Product (Produkt) a Region (Oblast) jako s řídkými dimenzemi.
Obvykle se doporučuje dimenze seřadit následujícím způsobem: od nejmenší řídké k největší
řídké a následně od nejmenší husté k největší husté. Přitom je však třeba zachovat jistou
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flexibilitu. Příklad: Je pravděpodobně výhodnější zařadit velmi malou hustou dimenzi, jako
například dimenzi ActVsBud (Rozpočet skutečný vs. plánovaný), která má pouze dva nebo tři
prvky, před velmi rozsáhlou, avšak řídkou dimenzi, jako je dimenze Product (Produkt), která
může mít tisíce prvků.

Vytváření krychle
Při vytváření krychle postupujte následovně.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. V podokně Strom vyberte volbu Krychle pod názvem serveru, na kterém chcete
vytvořit krychli.
3. Klepněte postupně na volby Krychle, Vytvořit novou krychli.
Zobrazí se dialogové okno Vytváření krychle. V okně Dostupné dimenze vlevo jsou
uvedeny dimenze uložené na serveru.
4. V poli Název krychle zadejte název krychle.
Poznámka: Pokud nezadáte žádný název, produkt TM1 přiřadí k nové krychli název
Bez názvu.
5. V poli Dostupné dimenze poklepejte na název dimenze, kterou chcete použít jako první
dimenzi v nové krychli.
Název dimenze se přesune do pole Dimenze v nové krychli.
Vybrané názvy z pole Dostupné dimenze můžete do pole Dimenze v nové krychli
. Chcete-li vybrat více sousedních názvů, vyberte je
přesunout také pomocí tlačítka
klepnutím a přetažením ukazatele myši. Chcete-li vybrat názvy, které spolu nesousedí,
podržte klávesu CTRL a klepněte na všechny požadované názvy.
6. Zopakujte proces výběru pro všechny dimenze, které chcete zahrnout do nové krychle.
Je nutné vybrat alespoň dvě dimenze. Maximální počet dimenzí je 256.
7. V případě potřeby můžete upravit uspořádání dimenzí pomocí tlačítek se šipkou nahoru
nebo dolů
. Chcete-li odebrat dimenzi ze seznamu, poklepejte na název dimenze.
8. Chcete-li určit vlastnosti krychle, klepněte na volbu Vlastnosti. Pokud nechcete přiřadit
vlastnosti krychle, přejděte ke kroku 13.
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti krychle.
V tomto okně můžete pro danou krychli nastavit vlastnosti Dimenze měřítek a Časové
dimenze a případně určit, zda má být krychle načtena automaticky nebo na vyžádání.
Poznámka: Klienti OLE DB for OLAP mohou obsahovat prostředky pro odkazování
na vlastnosti Dimenze měřítek a Časové dimenze. Produkt TM1 na vlastnosti Dimenze
měřítek a Časové dimenze neodkazuje, avšak umožňuje nastavit tyto vlastnosti pro jiné
klienty OLAP, kteří mohou získat přístup k dané krychli.
9. Chcete-li nastavit dimenzi měřítek, vyberte v seznamu Dimenze měřítek požadovanou
dimenzi.
10. Chcete-li nastavit časovou dimenzi, vyberte v seznamu Časové dimenze požadovanou
dimenzi.
11. Určení způsobu načítání krychle:
v Pokud má být krychle načtena do paměti serveru pouze tehdy, když si některý klient
vyžádá data krychle, zaškrtněte políčko Načíst na vyžádání.
v Má-li být krychle načtena do paměti při spuštění serveru, zrušte zaškrtnutí políčka
Načíst na vyžádání.
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12. Klepnutím na tlačítko OK vlastnosti uložíte a přejdete zpět do dialogového okna
Vytváření krychle.
13. Chcete-li vytvořit krychli, klepněte na volbu Vytvořit krychli.
Zobrazí se okno prostředí Server Explorer. Nová krychle se zobrazí podle abecedního
pořadí v seznamu Krychle v podokně Strom.

Optimalizace pořadí dimenzí v krychli
Pokud nejste dokonale obeznámeni se zpracovávanými obchodními daty, může se stát, že při
vytváření krychle stanovíte takové pořadí dimenzí, které nezajistí zcela optimální výkon.
Kromě toho se také může stát, že se rozložení dat v krychli v průběhu času změní a v
důsledku toho přestane být pořadí dimenzí v krychli stanovené při jejím vytvoření ideální. K
vyřešení těchto potíží nabízí produkt TM1 funkci, která umožňuje optimalizovat pořadí
dimenzí v krychli s cílem zajistit co nejnižší spotřebu paměti a co nejvyšší výkon.
Pokud optimalizujete pořadí dimenzí v krychli, produkt TM1 nezmění skutečné pořadí
dimenzí ve struktuře krychle. Produkt TM1 změní pořadí, ve kterém jsou dimenze interně
seřazeny na serveru, avšak vzhledem k tomu, že struktura krychle se nezmění, zůstanou
všechny funkce, pravidla a aplikace odkazující na tuto krychli platné.
Pokud změníte pořadí dimenzí, můžete ihned zobrazit sestavu s podrobnostmi o dopadu
provedených změn na spotřebu paměti.
Z následujících důvodů se při hledání optimální konfigurace krychle doporučuje
optimalizovat pořadí dimenzí v krychli pouze ve vývojovém prostředí:
v Změna pořadí dimenzí v krychli na serveru IBM Cognos TM1 vyžaduje značné paměové
prostředky. Během procesu změny pořadí se pro krychli, pro kterou se pořadí mění,
velikost dočasné paměti RAM na serveru TM1 zvýší dvakrát. Příklad: Změna konfigurace
krychle o velikosti 50 MB bude vyžadovat 100 MB paměti RAM.
v Při reorganizaci bude na serveru aktivován zámek čtení, který během změny pořadí
zablokuje všechny požadavky uživatelů.
Poznámka: Chcete-li optimalizovat pořadí dimenzí v krychlích, musíte být členy skupiny
ADMIN. Volba optimalizace je dostupná pouze pro krychle na vzdálených serverech; u
krychlí na lokálním serveru nelze pořadí dimenzí měnit. Dále pokud optimalizujete pořadí
dimenzí v krychli, nelze přesunout řetězcové dimenze z poslední pozice ani přesunout
řetězcové dimenze na poslední pozici.

Postup
1. V podokně stromu v prostředí Server Explorer vyberte krychli, kterou chcete
optimalizovat.
2. Klepněte postupně na volby Krychle a Znovu seřadit dimenze.
Zobrazí se dialogové okno Optimalizátor krychlí.
3. V seznamu Nové pořadí dimenzí vyberte požadovanou dimenzi.
nebo dolů
.
4. Pořadí dimenze v krychli lze změnit pomocí tlačítek se šipkou nahoru
5. Klepněte na volbu Testovat.
Zaměřte se na hodnotu umístěnou u popisku Procentní změna. Je-li tato hodnota záporná,
bude při novém pořadí dimenzí spotřebováno méně paměti, a pořadí proto bude účinnější.
6. Opakujte kroky 3 až 5 až do nalezení nejúčinnějšího pořadí dimenzí.
7. Klepněte na tlačítko OK.
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Úprava vlastností krychle
Produkt TM1 umožňuje nastavit vlastnosti krychle, které určují dimenze měřítek a časové
dimenze pro použití aplikacemi OLE DB for OLAP, nebo které určují, zda má být krychle
načtena automaticky nebo na vyžádání. Obvykle se tyto vlastnosti krychlí nastavují při
vytvoření krychle, avšak můžete je kdykoli upravit.

Úprava dimenze měřítek nebo časové dimenze
Klientské aplikace OLE DB for OLAP obsahují prostředky pro dimenze měřítek a časové
dimenze. Ačkoli produkt TM1 tyto prostředky neobsahuje, můžete pomocí tohoto produktu
TM1 nastavit dimenze měřítek nebo časové dimenze pro krychle, k nimž přistupujete pomocí
klientů OLE DB for OLAP.

Postup
1. V podokně stromu v prostředí Server Explorer vyberte požadovanou krychli.
2. Klepněte postupně na volby Krychle, Vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti krychle.
3. V seznamu Dimenze měřítek vyberte požadovanou dimenzi měřítek.
4. V seznamu Časová dimenze vyberte požadovanou časovou dimenzi.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Úprava vlastnosti Načíst na vyžádání
Standardně načítá produkt TM1 všechny krychle do paměti při spouštění serveru. Ačkoli tento
postup umožňuje rychlý přístup k datům produktu TM1, může znamenat spotřebu značné
kapacity prostředků serveru. Pokud jsou na daném serveru uchovávány krychle s málo častým
přístupem, můžete kapacitu prostředků ušetřit tak, že nastavíte načítání těchto krychlí pouze v
případech, kdy klient požádá o data krychle.

Postup
1. V podokně stromu v prostředí Server Explorer vyberte požadovanou krychli.
2. Klepněte postupně na volby Krychle, Vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti krychle.
3. Určení způsobu načítání krychle:
v Má-li být krychle načítána na vyžádání, zaškrtněte políčko Načíst na vyžádání.
v Má-li být krychle načítána automaticky při spuštění serveru, zrušte zaškrtnutí políčka
Načíst na vyžádání.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření výběrových seznamů
Termínem výběrový seznam se označuje seznam platných hodnot pro specifický prvek nebo
buňku krychle. Pokud administrátor definuje pro prvek nebo buňku výběrový seznam, bude
při procházení krychle ve kterémkoli klientovi TM1 k dispozici rozevírací nabídka obsahující
definované hodnoty.
Hodnoty v buňkách obsahujících výběrový seznam jsou ověřené; uživatel musí pro danou
buňku vybrat některou z předem definovaných hodnot. Pokud se uživatel pokusí o zadání
hodnoty, která není pro danou buňku platná, zobrazí se chybová zpráva upozorňující, že do
buňky lze zadat pouze hodnoty z výběrového seznamu.

Poznámky k použití výběrových seznamů
Při použití výběrových seznamů byste měli mít na paměti následující požadavky a typy
chování, s nimiž se lze setkat.
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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v Úpravy buněk prováděné prostřednictvím operací rozložení dat či procesů nástroje Turbo
Integrator nejsou ověřeny. Úpravy buněk provedené některou z těchto metod mohou mít za
výsledek hodnoty, které nejsou platnými hodnotami pro výběrový seznam. Metodu
rozložení dat lze pro buňky s výběrovými seznamy použít pouze prostřednictvím
dialogových oken pro rozložení dat; v buňkách s výběrovými seznamy nelze použít zkratky
pro rozložení dat.
v Pokud definujete výběrový seznam, který obsahuje číselné hodnoty, je nutné použít
kulturně neutrální styl, v němž je jako desetinný oddělovač použit znak tečky (.). Kulturně
neutrální styl je ekvivalentní stylu anglického jazyka.
v Pokud chcete výběrové seznamy používat v aplikaci Excel 2007 ve spojení s automatickým
výpočetním režimem, je nutné mít nainstalovanou aktualizaci Service Pack 2 pro aplikaci
Excel 2007. Pokud spouštíte aplikaci Excel 2007 bez aktualizace Service Pack 2, je třeba
přepnout výpočetní režim aplikace Excel na ruční režim. Použití automatického
výpočetního režimu bez přítomnosti aktualizace Service Pack 2 může způsobit chyby při
přístupu k buňkám obsahujícím výpočetní seznamy.
v V hodnotách výpočetního seznamu, které mohou být zobrazeny v prostředí TM1 Web nebo
TM1 Application Web Cube Viewer, nepoužívejte uvozovky. V prostředí TM1 Web nebo
TM1 Application Web se může u hodnot výběrového seznamu obsahujících uvozovky stát,
že zobrazení obsahu výběrového seznamu nebude možné a následkem toho bude zobrazení
nepoužitelné. Ve webových listech TM1 lze uvozovky ve výběrových seznamech používat
normálně.
v Všechny výběrové seznamy v prostředí TM 1 Web a TM 1 Application Web automaticky
obsahují volitelnou hodnotu Null. Chcete-li v produktech TM1 Architect a Perspectives
zpřístupnit hodnoty Null ve výběrových seznamech, je nutné explicitně definovat hodnotu
Null ve statickém výběrovém seznamu. V produktech TM1 Architect a Perspectives nelze
hodnoty Null použít ve výběrových seznamech dimenze ani dílčí sady.
v Výběrové seznamy v prostředí TM1 Architect a Perspectives nepodporují kódy HTML pro
speciální znaky. Chcete-li ve výběrovém seznamu v prostředí TM 1 Web a TM 1
Application Web použít speciální znak, je nutné zadat skutečný speciální znak při vytváření
výběrového seznamu. Chcete-li ve výběrovém seznamu například zadat znak “větší než”,
musíte při vytváření výběrového seznamu zadat znak > místo kódu HTML &gt;.

Typy výběrových seznamů
Můžete vytvořit tři typy výběrových seznamů: statický, asociovaný s dílčí sadou nebo
asociovaný s dimenzí.

Statické výběrové seznamy
Statický výběrový seznam je tvořen seznamem hodnot oddělených dvojtečkou. Přitom se
používá následující syntaxe: static:value1:value2:value3:value4.
Příklad: Pomocí zápisu static:red:orange:yellow:green lze vytvořit výběrový seznam
obsahující hodnoty red, orange, yellow a green.
Chcete-li na začátek nebo doprostřed statického výběrového seznamu zahrnout hodnotu Null,
zadejte do jeho definice dvě za sebou jdoucí dvojtečky bez vnitřních znaků. Příklad: Pomocí
zápisu static::value1:value2::value3:value4 lze vytvořit výběrový seznam s hodnotou Null
před hodnotou value1. Obdobně lze pomocí zápisu static:value1:value2::value3:value4
vytvořit výběrový seznam s hodnotou Null mezi hodnotami value2 a value3.
Chcete-li hodnotu Null zahrnout na konec statického výběrového seznamu, vložte na konec
definice výběrového seznamu dvojtečku bez následující hodnoty. Příklad: Pomocí zápisu
static:value1:value2::value3:value4: lze vytvořit výběrový seznam s hodnotou Null za
hodnotou value4.

36

TM1 pro vývojáře

Výběrové seznamy dílčí sady
Výběrový seznam dílčí sady obsahuje hodnoty odpovídající všem prvkům pojmenované dílčí
sady. Pokud se členy dílčí sady změní, změní se odpovídajícím způsobem také hodnoty
dostupné ve výběrovém seznamu.
Výběrový seznam dílčí sady se definuje pomocí syntaxe
subset:dimension_name:subset_name.
Příklad: Pomocí zápisu subset:Products:Winter lze vytvořit výběrový seznam obsahující
všechny prvky z dílčí sady Winter dimenze Products.

Výběrové seznamy dimenze
Výběrový seznam dimenze obsahuje hodnoty odpovídající všem prvkům určité dimenze.
Pokud se členy dimenze změní, změní se odpovídajícím způsobem také hodnoty dostupné ve
výběrovém seznamu.
Výběrový seznam dimenze se definuje pomocí syntaxe dimension:dimension_name.
Příklad: Pomocí zápisu dimension:Months lze vytvořit výběrový seznam obsahující všechny
prvky z dimenze Months.

Vytváření výběrových seznamů s použitím atributů prvků
Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit výběrový seznam, je definovat pro dimenzi textový
atribut s názvem Picklist (Výběrový seznam). Poté můžete určit členy výběrového seznamu
pro každý prvek v dimenzi pomocí kteréhokoli typu výběrového seznamu popsaného výše.
Pokud je pro některý prvek definován výběrový seznam, bude v každé buňce krychle
identifikované daným prvkem zobrazen rozevírací seznam s hodnotami tohoto výběrového
seznamu.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi, pro kterou
chcete definovat výběrové seznamy, a poté klepněte na volbu Upravit atributy prvku.
2. V editoru atributů klepněte postupně na volby Upravit a Přidat nový atribut.
3. V dialogovém okně Nový atribut zadejte název atributu Picklist (Výběrový seznam).
4. Jako typ atributu vyberte položku Text.
5. Klepněte na tlačítko OK.
Editor atributů nyní bude obsahovat nový sloupec s názvem Picklist.
6. Pro každý prvek, pro který chcete vytvořit výběrový seznam, zadejte platnou definici
výběrového seznamu v průsečíku položky názvu prvku a sloupce Picklist.
a. Chcete-li zadat statický výběrový seznam, zadejte seznam hodnot oddělených
dvojtečkou s použitím následující syntaxe: static:value1:value2:value3:value4.
b. Chcete-li zadat výběrový seznam dílčí sady, zadejte definici výběrového seznamu s
použitím následující syntaxe: subset:dimension_name:subset_name.
c. Chcete-li zadat výběrový seznam dimenze, zadejte definici výběrového seznamu s
použitím následující syntaxe: dimension:dimension_name.
7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete editor atributů a uložíte definice výběrového seznamu.

Vytváření výběrových seznamů s použitím řídicích krychlí
Výběrové seznamy můžete vytvářet také pomocí řídicích krychlí. 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
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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 prvek s názvem Value (Hodnota).

Vytvoření řídicí krychle výběrového seznamu
Řídicí krychli výběrového seznamu můžete vytvořit následujícím postupem.

Postup
V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na regulární krychli, pro kterou
chcete vytvořit řídicí krychli výběrového seznamu, a poté vyberte volbu Vytvořit krychli
výběrového seznamu.
Bude vytvořena nová řídicí krychle za použití konvence pojmenování
}Picklist_název_krychle. Příklad: Pokud vytvoříte řídicí krychli výběrového seznamu pro
krychli Orders (Objednávky), bude řídicí krychle pojmenována názvem }Picklist_Orders.
Poznámka: Pokud v prostředí Server Explorer nelze řídicí krychle zobrazit, aktivujte
zobrazení řídicích krychlí a dalších řídicích objektů klepnutím na volby Zobrazit a Zobrazit
řídicí objekty.

Definování výběrových seznamů pro jednotlivé buňky v řídicí
krychli
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. V prostředí Server Explorer poklepejte na danou řídicí krychli.
Řídicí krychle se otevře v portletu Cube Viewer.
2. Konfigurujte zobrazení řídicí krychle tak, aby byly zobrazeny buňky, pro které mají být
definovány výběrové seznamy. Podrobné informace týkající se konfigurace zobrazení
krychle najdete v příručce produktů TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web.
3. 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.
4. Chcete-li přepočítat zobrazení krychle, klepněte na volby Soubor a Přepočítat.

Definování výběrových seznamů v řídicí krychli pomocí pravidel
Pravidla, která definují výběrové seznamy, se řídí stejnými konvencemi jako všechna ostatní
pravidla v produktu TM1. Příkaz pravidla, který definuje výběrový seznam, musí obsahovat
definici oblasti (část krychle, které se dané pravidlo týká), kvalifikátor řetězce a vzorec. U
pravidel pro výběrové seznamy je vzorcem jednoduše definice výběrového seznamu, která má
být použita.
Pokud se více příkazů pravidel týká překrývajících se oblastí, je obdobně jako u všech
ostatních pravidel produktu TM1 nutné provést řazení od nejvíce k nejméně restriktivní
oblasti.
Další informace o vytváření pravidel, včetně podrobností o specifikaci definice oblasti,
naleznete v příručce TM1 Rules.
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Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na řídicí krychli }Picklist,
pro kterou chcete vytvořit pravidlo, a poté klepněte na položku Vytvořit pravidlo.
Otevře se Editor pravidel.
2. Prostřednictvím definice standardní oblasti pravidel určete buňky, v nichž se má zobrazit
výběrový seznam.
3. Bezprostředně za definicí oblasti zadejte řetězec =S:. Jedná se o kvalifikátor řetězce,
který určuje, že se dané pravidlo vztahuje na řetězcové buňky.
4. Bezprostředně za kvalifikátorem řetězce zadejte definici výběrového seznamu, uzavřenou
v apostrofech a následně v závorkách. Příklad: (’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Bezprostředně za definicí výběrového seznamu zadejte znak středníku (;) pro ukončení
příkazu pravidla.
Provedení postupu popsaného těmito kroky by mělo vést k vytvoření podobného příkazu
pravidla jako v následujícím příkladu, což znamená, že v buňce identifikované prvkem
fabric (materiál) se zobrazí statický výběrový seznam obsahující hodnoty wool, cotton,
silk a nylon (vlna, bavlna, hedvábí, resp. nylon).
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Další příklady pravidel pro výběrové seznamy:
V následujících příkladech jsou uvedeny příkazy pravidel, které definují výběrové seznamy.
Příkaz pravidla

Popis

[’size’,’shirts’]=S:(’static:16:17:18’);

Tento příkaz pravidla určuje, že v každé buňce
identifikované prvky size (velikost) a shirts
(košile) se zobrazí statický výběrový seznam
tvořený hodnotami 16, 17 a 18.

[’size’,{’sweaters’,’vests’,’jackets’}]=
S:(’static:XS:S:M:L:XL’);

Tento příkaz pravidla určuje, že v každé buňce
identifikované prvkem size (velikost) a kterýmkoli
z prvků sweaters (svetry), vests (vesty) či jackets
(bundy) se zobrazí statický výběrový seznam
tvořený hodnotami XS, S, M, L a XL.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Tento příkaz pravidla určuje, že v každé buňce
identifikované prvkem fabric (materiál) se zobrazí
výběrový seznam tvořený všemi prvky v dimenzi
materiálů.

Vyloučení buněk z výběrových seznamů
Za určitých okolností se může stát, že nebudete chtít pro některou buňku nebo specifickou
část krychle použít výběrové seznamy. Chcete-li zabránit, aby v určité buňce byl zobrazen
výběrový seznam, zadejte do odpovídající buňky v řídicí krychli hodnotu none nebo jako
vzorec v příkazu pravidel použijte položku ('none'). Příklad: ['season']=S:('none');.

Hodnoty Null ve výběrových seznamech
Všechny výběrové seznamy v prostředí TM1 Web (webové listy i portlet Cube Viewer) vždy
obsahují hodnotu Null, kterou může uživatel vybrat. Hodnota Null je automaticky vložena do
všech výběrových seznamů v prostředí TM1 Web; není nutné ji explicitně definovat.
Výběrové seznamy v komponentách TM1 Architect a TM1 Perspectives obsahují hodnotu
Null pouze tehdy, pokud je výběrový seznam statického typu a pokud byla pro tento výběrový
seznam hodnota Null explicitně definována. Výběrové seznamy dílčí sady ani výběrové
seznamy dimenze nemohou hodnotu Null nikdy obsahovat, pokud jsou použity v komponentě
TM1 Architect nebo TM1 Perspectives.
Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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Výběr hodnot Null ve výběrových seznamech
Existují dva způsoby, jak vybrat hodnoty Null ve výběrových seznamech.

Postup
1. Ve kterémkoli z klientů produktu TM1 klepněte na požadovaný výběrový seznam a poté
na hodnotu Null.
Důležité: V řezech a aktivních formulářích v komponentě TM1 Perspectives
nepoužívejte funkci klepnutí na hodnotu Null v řetězcové buňce. Tím by došlo k
odstranění vzorce funkce DBRW z buňky a nebylo by již možné načíst data pro tuto
buňku ze serveru IBM Cognos TM1. V číselných buňkách lze na hodnotu Null klepnout
bez rizika.
2. V prostředí TM1 Web a TM1 Architect můžete vybrat hodnotu Null v buňce obsahující
výběrový seznam stisknutím klávesy Delete.
Důležité: V řezech a aktivních formulářích v komponentě TM1 nepoužívejte funkci
výběru hodnoty Null stisknutím klávesy Delete. Tím by došlo k odstranění vzorce funkce
DBRW z buňky a nebylo by již možné načíst data pro tuto buňku ze serveru TM1.

Pořadí priority výběrových seznamů
Pokud je pro jednu buňku krychle použito více výběrových seznamů, použije se pro určení
výběrového seznamu, který má být v buňce použit, následující pořadí:
v Pokud existuje řídicí krychle výběrového seznamu a obsahuje definici výběrového
seznamu pro aktuální buňku krychle, použije se tato definice v řídicí krychli.
v Pokud řídicí krychle výběrového seznamu neexistuje, budou při hledání atributů prvku
Picklist prozkoumány prvky identifikující aktuální buňku v reverzním pořadí. V buňce se
použije první atribut prvku Picklist nalezený při tomto hledání.

Replikace krychlí mezi servery
Pomocí funkce replikace produktu TM1 lze zkopírovat krychle a další související objekty ze
vzdáleného serveru na lokální server nebo mezi dvěma vzdálenými servery. Můžete také
synchronizovat datové aktualizace mezi zkopírovanými krychlemi, a to bu v určených
časových intervalech nebo na vyžádání.
Funkce replikace nabízí následující výhody:
v Zlepšuje dobu odezvy, protože můžete aktualizovat krychli lokálně bez nutnosti
komunikace v síti.
v Umožňuje vám zkopírovat nejnovější sdílená data do notebooku například za účelem
prezentací mimo organizaci.
Produkt TM1 umožňuje obousměrnou synchronizaci pro replikovaná data. Během procesu
synchronizace produkt TM1 zkontroluje nejnovější aktualizace na serverech zahrnutých v
replikaci a poté zkopíruje aktuální data na ostatní servery.
Při replikaci se vytvoří vztah mezi dvěma krychlemi a mezi dvěma servery. Tyto vztahy jsou
popsány v tématu “Vztahy krychlí”.

Vztahy krychlí
Při replikaci se vytvoří vztah mezi dvěma krychlemi:
v Zdrojová krychle - Původní krychle v replikaci.
v Zrcadlová krychle - Kopie zdrojové krychle.
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V závislosti na přístupových oprávněních můžete replikovat jednu krychli na mnoho různých
serverů a můžete také replikovat replikovanou krychli.

Vztahy serverů
Před zahájením replikace krychle je nutné se přihlásit ke vzdálenému serveru a navázat
připojení replikace. Při replikaci se vytvoří vztah mezi dvěma servery:
v Zdrojový server - Vzdálený server, ke kterému se přihlašujete.
v Cílový server - Server, ze kterého se přihlašujete.
V okně prostředí Server Explorer je uveden seznam aktuálních připojení replikace pod ikonou
funkce replikace. V tomto příkladu je cílovým serverem server regions 1 a zdrojovým
serverem server sales.

Potřebná přístupová oprávnění
K replikaci krychle je nutné mít následující přístupová oprávnění:
v Vaše skupina zabezpečení musí mít pro krychli, kterou chcete replikovat, nejméně
oprávnění ke čtení.
v Kromě toho musíte mít oprávnění administrátora produktu TM1 na cílovém serveru. Na
vašem lokálním serveru máte oprávnění administrátora produktu TM1 vždy.

Kapitola 2. Vytváření krychlí a dimenzí
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Kapitola 3. 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.
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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 TM1 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.

Překlad názvů krychlí
Můžete zobrazit názvy krychlí v jiných jazycích pomocí vytvoření procesu TurboIntegrator,
který vytvoří atribut Caption pro všechny krychle na vašem serveru IBM Cognos TM1 a poté
přiřadí hodnoty Caption názvům krychlí, které chcete přeložit.

Než začnete
Podrobné informace o používání nástroje Turbo Integrator najdete v příručce TM1
TurboIntegrator. Podrobnosti o všech funkcích nástroje Turbo Integrator, včetně funkcí
CubeAttrInsert a CubeAttrPutS, najdete v Referenční příručce produktu TM1.

Informace o této úloze
Můžete vytvořit atribut Caption jako řetězcový (text) atribut nebo atribut typu alias. Výhodou
vytvoření atributu Caption jako aliasu je to, že hodnotu aliasu lze předat jako argument jiným
funkcím TM1, zatímco hodnoty řetězcového atributu nikoli.

Postup
1. Vytvořte nový proces nástroje Turbo Integrator.
2. Na kartě Prolog vytvořte atribut Caption.
Chcete-li vytvořit atribut Caption jako alias, zadejte CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’A’);
Chcete-li vytvořit atribut Caption jako řetězcový atribut, zadejte CubeAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’S’);
Tím se vytvoří krychle: }LocalizedCubeAttributes s dimenzemi }Cubes, }Cultures,
}CubeAttributes.
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3. Pro každý název krychle, který chcete přeložit, vložte funkci CubeAttrPutS pro každý
jazyk, který chcete na serveru TM1 poskytovat.
Příklad: chcete-li lokalizovat dimenzi Sales and Prices do Francouzštiny a Němčiny, bude
váš proces zahrnovat následující funkce:
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(

’Ventes’, ’Sales’, ’Caption’, ’fr’ );
’Vertrieb’, ’Sales’, ’Caption’, ’de’ );
’Prix’, ’Price’, ’Caption’, ’fr’ );
’Preis’, ’Price’, ’Caption’, ’de’ );

4. Proces nástroje Turbo Integrator uložte a spuste.

Výsledky
Pokud proces úspěšně proběhne, klienti TM1, kteří podporují překlad, zobrazí lokalizované
názvy krychlí pro národní prostředí, pod kterým běží klient.

Překlad názvů dimenzí
Můžete zobrazit názvy dimenzí v jiných jazycích pomocí vytvoření procesu TurboIntegrator,
který vytvoří atribut Caption pro všechny krychle na vašem serveru IBM Cognos TM1 a poté
přiřadí hodnoty Caption názvům dimenzí, které chcete přeložit.

Než začnete
Podrobné informace o používání nástroje Turbo Integrator najdete v příručce TM1
TurboIntegrator. Podrobnosti o všech funkcích nástroje Turbo Integrator, včetně funkcí
DimensionAttrInsert a DimensionAttrPutS, najdete v Referenční příručce produktu TM1.

Informace o této úloze
Můžete vytvořit atribut Caption jako řetězcový atribut nebo atribut typu alias. Výhodou
vytvoření atributu Caption jako aliasu je to, že hodnotu aliasu lze předat jako argument jiným
funkcím TM1, zatímco hodnoty řetězcového atributu nikoli.

Postup
1. Vytvořte nový proces nástroje Turbo Integrator.
2. Na kartě Prolog vytvořte atribut Caption:
Chcete-li vytvořit atribut Caption jako alias, zadejte DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’,
’A’);
Chcete-li vytvořit atribut Caption jako řetězcový atribut, zadejte DimensionAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’S’);
Tím se vytvoří krychle: }LocalizedDimensionAttributes s dimenzemi }Dimensions,
}Cultures, }DimensionAttributes
3. Pro každý název dimenze, který chcete přeložit, vložte funkci DimensionAttrPutS pro
každý jazyk, který chcete na serveru TM1 poskytovat.
Příklad: chcete-li přeložit dimenzi Model do Francouzštiny a Portugalštiny, bude váš
proces zahrnovat následující funkce:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. Proces nástroje Turbo Integrator uložte a spuste.

Výsledky
Pokud proces úspěšně proběhne, klienti TM1, kteří podporují překlad, zobrazí lokalizované
názvy dimenzí pro národní prostředí, pod kterým běží klient.
Kapitola 3. Překládání modelu
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Překlad názvů členů
Můžete zobrazit názvy členů v jiných jazycích pomocí vytvoření procesu TurboIntegrator,
který vytvoří atribut Caption pro všechny členy na vašem serveru IBM Cognos TM1 a poté
přiřadí hodnoty Caption názvům členů, které chcete přeložit.

Než začnete
Podrobné informace o používání nástroje Turbo Integrator najdete v příručce TM1
TurboIntegrator. Podrobnosti o všech funkcích nástroje Turbo Integrator, včetně funkcí
AttrInsert a AttrPutS, najdete v Referenční příručce produktu TM1.

Informace o této úloze
Můžete vytvořit atribut Caption jako řetězcový atribut nebo atribut typu alias. Výhodou
vytvoření atributu Caption jako aliasu je to, že hodnotu aliasu lze předat jako argument jiným
funkcím TM1, zatímco hodnoty řetězcového atributu nikoli.

Postup
1. Vytvořte nový proces nástroje Turbo Integrator.
2. Na kartě Prolog vytvořte atribut Caption:
Chcete-li vytvořit atribut Caption jako alias, zadejte AttrInsert( ’<dim_name>’, ’’,
’Caption’, ’A’);. Tato funkce vytváří atribut Caption jako atribut alias pro prvky dimenze
<dim_name na vašem serveru TM1.
Chcete-li vytvořit atribut Caption jako řetězcový atribut, zadejte AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
3. Pro každý název členu, který chcete přeložit, vložte funkci AttrPutS pro každý jazyk,
který chcete na serveru TM1 poskytovat.
Příklad: chcete-li přeložit prvek January do Francouzštiny, Němčiny a Portugalštiny, bude
váš proces zahrnovat následující funkce:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);

Když poprvé přidáte atribut s volitelným čtvrtým parametrem Kultura, bude vytvořena
krychle: }LocalizedElementAttributes_yourDimension s dimenzemi yourDimension,
}Cultures, }ElementAttributes_yourDimension
4. Proces nástroje Turbo Integrator uložte a spuste.

Výsledky
Pokud proces úspěšně proběhne, klienti TM1, kteří podporují překlad, zobrazí lokalizované
názvy členů pro národní prostředí, pod kterým běží klient.
Chcete-li, aby v prostředí TM1 Web a TM1 Application Web pohled nebo SUBNM použily
vaše zadané přeložené hodnoty, musíte nastavit zobrazení aliasu Caption (nebo jiného
překladu). Přeložené hodnoty atributů se zobrazí také v dialogovém okně filtru, pokud jste
přidali přeložené hodnoty do krychle.
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Kapitola 4. Rozšířené výpočty pro obchodní data
V tomto oddílu je popsán postup vytvoření procesů a pravidel pro přecházení mezi úrovněmi,
které umožňují propojit buňky se souvisejícími daty, a zajistit tak kontext či podrobné údaje
pro hodnoty krychlí.
Podrobný rozbor pravidel v obchodním scénáři lze najít v příručce TM1 Rules. Tato
dokumentace obsahuje výukový program, který vás provede procesem vývoje pravidel v
obchodním prostředí.
Poznámka: Obrázky Editoru pravidel v tomto oddílu znázorňují původní Editor pravidel.
Obrázky nového Editoru pravidel lze najít v příručce TM1 Rules.
V závislosti na dané platformě nemusejí být některá z dodaných ukázkových dat k dispozici
pro všechny uživatele.

Přehled pravidel krychle
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.
Poznámka: Chcete-li vytvořit nebo upravit pravidla produktu TM1, musíte být členy
skupiny ADMIN.
Pravidlo krychle můžete přidružit k jednotlivé krychli. Kompilovaná pravidla jsou uložena v
souborech s názvem název_krychle.rux. Pokud načtete krychli, pro kterou jste definovali
pravidla v paměti, produkt TM1 bude hledat soubor typu .rux krychle v datovém adresáři
obsahujícím tuto krychli. Soubor .cub a přidružený soubor .rux musí být uloženy ve stejném
adresáři, v opačném případě nebudou pravidla načtena.
Když vytvoříte pravidlo, produkt TM1 také vygeneruje soubor s názvem název_krychle.blb,
který obsahuje informace o formátu pro editor pravidel.
Poznámka: Chcete-li upravit soubor typu .rux v jiném textovém editoru, než je Editor
pravidel, nezapomeňte odstranit odpovídající soubor typu .blb. Pokud tento soubor
neodstraníte, dojde k nesouladu mezi obsahem souboru typu .rux a zobrazením v Editoru
pravidel, protože soubor typu .blb určuje zobrazení v Editoru pravidel.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Pokyny pro psaní příkazů pravidel v produktu TM1
Obecný formát příkazů pravidel je předveden v následujícím příkazu:
[Area]=Formula;
Proměnná

Popis

Oblast

Určuje část krychle, na kterou má dané pravidlo vliv.

Vzorec

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

K omezení pravidla na jednoduché hodnoty v dané Oblasti použijte následující příkaz:
[Area]=N:>Formula;

K omezení pravidla na konsolidované hodnoty v dané Oblasti použijte následující příkaz:
[Area]=C:>Formula;

Obecné úvahy
v V syntaxi nejsou rozlišována malá a velká písmena. Můžete použít malá i velká písmena.
v Ke zlepšení čitelnosti můžete v pravidlech používat mezery.
v Příkaz pravidel může v Editoru pravidel zaujímat jeden nebo více řádků. Příkaz může také
obsahovat jeden nebo více vzorců.
v Každý příkaz je nutné ukončit středníkem (;).
v Chcete-li přidat komentáře nebo vyloučit některé příkazy ze zpracování, vložte na začátek
daného řádku nebo příkazu znak dvojitého křížku (#). Příklad:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Syntaxe pro popis oblasti
Termínem oblast se označuje jedna nebo více buněk v krychli.
Při vytváření definice oblasti postupujte podle následujících pokynů.
v Neurčujte žádné prvky dimenze, nebo určete jeden či více prvků dimenze.
v Každý prvek musí odpovídat jiné dimenzi krychle.
v Každý jednotlivý prvek uzavřete do apostrofů.
v K oddělení jednotlivých prvků použijte čárky.
v Celou definici oblasti uzavřete do hranatých závorek.
V následující tabulce jsou zobrazeny čtyři příklady oblastí. V jednotlivých příkladech je
rozsah postupně zužován.
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Ukázka oblasti

Rozsah

[]

Všechny buňky v krychli.

['January']

Všechny buňky označené prvkem January (Leden).

['Sales','January']

Všechny buňky označené prvky Sales (Prodej) a January (Leden).

['Germany','Sales','January']

Všechny buňky označené prvky Germany (Německo), Sales
(Prodej) a January (Leden).

Použití dílčích sad v definici oblasti
Namísto jednotlivého prvku v definici oblasti můžete použít dílčí sadu tak, že uzavřete
všechny členy dílčí sady do složených závorek.
Příklad: V následující definici je uplatněno pravidlo na všechny buňky krychle označené
prvkem Sales a prvkem January, February nebo March:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Použití nejedinečných názvů prvků nebo názvů se speciálními
znaky v definici oblasti
V definici oblasti pravidel můžete pomocí syntaxe 'název_dimenze':'název_prvku' určit prvky,
které nejsou pro jednotlivou dimenzi jedinečné, nebo názvy dimenzí, které obsahují speciální
znaky.
Příklad:
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

Tento zápis umožňuje definovat pravidlo pro dimenzi }Groups, jejíž název obsahuje speciální
znak složené závorky (}).
Obdobně:
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

Tento zápis umožňuje definovat pravidlo v případě, že prvek North America není vzhledem k
dimenzi Region jedinečný.

Syntaxe pro vzorce
Vzorec pravidel je výraz složený z následujících prvků:
v Číselné konstanty
v Aritmetické operátory a závorky
v Číselné a řetězcové funkce - viz Referenční příručka produktu TM1.
v Podmíněná logika
v Odkazy na krychli

Číselné konstanty
Nejjednoduššími komponentami vzorců pravidel jsou číselné konstanty.
v Tyto konstanty jsou tvořeny číslicemi, volitelným úvodním znaménkem minus (-) a
volitelnou desetinnou čárkou. Příklad: 5,0, 6, -5. Příklady neplatných číselných konstant:
1-, 1A, 3..4.
v Maximální délka konstanty je 20 znaků.
v Při zadání číselné konstanty můžete použít exponenciální notaci.
Příklad: Následující příkaz pravidel přiřadí všem buňkám v krychli hodnotu 200.
[ ] = 200;

Aritmetické operátory
Číselné konstanty lze kombinovat s následujícími číselnými operátory.
Operátor

Význam

+ (znaménko plus)

Sčítání

Kapitola 4. Rozšířené výpočty pro obchodní data
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Operátor

Význam

- (znaménko minus)

Odčítání

* (hvězdička)

Násobení

/ (dopředné lomítko)

Dělení - vrátí nedefinovanou hodnotu a při dělení nulou
bude v zobrazení uvedena položka N/A

\ (zpětné lomítko)

Dělení se zobrazením nuly - stejný operátor jako Dělení,
avšak při dělení nulou bude vrácena hodnota nula

^ (stříška)

Mocnina

Použití podmíněné logiky
Pomocí funkce IF lze do pravidel zavést podmíněnou logiku. Obecný formát je následující:
IF(test, value1, value2)

v Funkce IF vrací jednu ze dvou hodnot v závislosti na výsledku logického testu.
v Je-li testovací výraz pravdivý, funkce IF vrátí hodnotu Hodnota1.
v Je-li testovací výraz nepravdivý, funkce IF vrátí hodnotu Hodnota2.
v Typ dat vrácený funkcí IF je určen datovými typy hodnot Hodnota1 a Hodnota2.
v Hodnoty Hodnota1 a Hodnota2 musí být stejného datového typu (řetězec nebo číslo).
v Funkce IF, v níž je hodnota Hodnota1 zadána jako řetězec a hodnota Hodnota2 jako číslo,
vrátí chybu.
Pro příkazy IF lze také použít vnořenou strukturu:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

V následující tabulce jsou zobrazeny dva příklady funkce IF.
Výraz

Výsledek

IF (7>6,1,0)

vrátí hodnotu 1

IF (7>6, 'True', 'False')

vrátí hodnotu 'True' (Pravda)

Použití operátorů porovnání
Číselné hodnoty lze porovnávat pomocí následujících operátorů.
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Operátor

Význam

>

Větší než

<

Menší než

>=

Větší nebo rovno

<=

Menší nebo rovno

Operátor

Význam

=

Rovná se

<>

Nerovná se

Chcete-li porovnat dvě hodnoty řetězce, vložte před operátor porovnání znak @, jak je
uvedeno v následujícím příkladu:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

Pomocí logických operátorů můžete kombinovat logické výrazy.
Operátor

Význam

Příklad

& (ampersand)

AND

(Hodnota1 > 5) & (Hodnota1 < 10)
Vrátí hodnotu TRUE (pravda) v případě, že daná
hodnota je větší než hodnota 5 a zároveň menší než
hodnota 10.

% (znaménko procent) OR

(Hodnota1 > 10) % (Hodnota1 < 5)
Vrátí hodnotu TRUE (pravda) v případě, že daná
hodnota je větší než hodnota 10 nebo menší než
hodnota 5.

~ (vlnovka)

NOT

~(Hodnota1 > 5)
Ekvivalentní s výrazem (Hodnota1 <= 5)

Pomocí znaku propojení procesů (|) lze řetězce zřetězit.
Příklad: Následující výrazy vrátí hodnotu Rheingold.
(Rhein | gold)

Pokud je řetězec, který je výsledkem operace zřetězení, delší než 254 bajtů, produkt TM1
vrátí chybu.

Použití odkazů na krychli
Všechny vzorce pravidel obsahují odkazy na krychli, které identifikují oblasti s daty v rámci
krychle. Odkazy na krychli mohou odkazovat na krychli, pro kterou vytváříte pravidlo (interní
odkazy na krychli), nebo na oblasti v jiných krychlích (externí odkazy na krychli).

Interní odkazy na krychli
Pro interní odkazy na krychli se používá stejná syntaxe jako pro oblast, pro kterou vytváříte
pravidlo. Příklady:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

Kapitola 4. Rozšířené výpočty pro obchodní data
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V následujícím příkladu produkt TM1 vypočte hodnotu Gross Margin (Hrubý zisk) pro
položku Germany (Německo) vynásobením hodnoty Sales (Prodej) pro položku Germany ve
stejné krychli hodnotou 0,53:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Odkazy na vnější krychli
Pomocí funkce DB lze odkazovat na vnější krychle.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Argument

Popis

krychle

Název vnější krychle.

dimenze

Jeden z následujících argumentů:
v Název prvku v dimenzi vnější krychle, uzavřený v apostrofech.
v Název dimenze s předcházejícím znakem vykřičníku (!), což se
nazývá proměnná notace. Argument využívající proměnnou notaci
vrací aktuální prvek dimenze v buňce, k níž se vztahuje příkaz
pravidla. Příklad: V buňce s výpočtem podle pravidel, která je
identifikována prvkem Germany (Německo) dimenze Region (Oblast),
vrátí zápis !Region hodnotu Germany.
v Výraz, který je interpretován na název prvku.

Určete argument dimenze pro každou dimenzi vnější krychle. Argumenty dimenze je nutné
seřadit tak, aby odpovídaly pořadí dimenzí ve vnější krychli.
V následujícím příkazu pravidel jsou všechny hodnoty Sales (Prodej) ve vnitřní krychli
vypočteny vynásobením počtu jednotek ve vnitřní krychli hodnotami ve vnější krychli
PriceTab:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v Krychle PriceTab obsahuje pouze ceny. Každá z jejích buněk je identifikována prvkem ve
třech dimenzích: Region (Oblast), Product (Produkt), Month (Měsíc). Vnitřní krychle
obsahuje tyto dimenze a nejméně jednu další dimenzi s oběma prvky Sales (Prodej) a Units
(Jednotky).
v Každá buňka Sales (Prodej) ve vnitřní krychli je identifikována prvkem Sales (Prodej) a
prvky ve třech dimenzích, které má vnitřní krychle společné s krychlí PriceTab. Chcete-li
zaplnit buňku Sales, produkt TM1 načte hodnotu PriceTab umístěnou v průsečíku
odpovídajících prvků ve sdílených dimenzích.
v Vnější krychle se může od vnitřní krychle lišit počtem dimenzí a počtem prvků v každé
dimenzi. Dimenze, na niž odkazujete pomocí proměnné (například položka !Region nebo
!Product), musí alespoň obsahovat všechny prvky nalezené v odpovídající dimenzi vnitřní
krychle.

Uspořádání příkazů pravidel
Pokud se k téže oblasti vztahuje více příkazů, má přednost první z nich.
Zvažte následující příklad. Krychle s názvem Priority (Priorita) má dvě dimenze, Region
(Oblast) a Year (Rok). Pravidlo obsahuje čtyři příkazy:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Zde jsou uvedeny ukázkové hodnoty pro krychli Priority, přičemž všechny z nich jsou
odvozeny pomocí předcházejícího pravidla.
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Region

Year 1 (Rok 1)

Year 2 (Rok 2)

Year 3 (Rok 3)

France

5

2

2

Germany

10

2

2

United States

5

6

6

Produkt TM1 zpracuje příkazy pravidel následovně:
v První příkaz přiřadí hodnotu 10 k buňce Germany (Německo), Year1 (Rok 1). První příkaz
bude mít přednost před druhým příkazem, který určuje, že všechny buňky Year1 (Rok 1)
mají obsahovat hodnotu 5.
v Druhý příkaz bude mít přednost před třetím příkazem. Z tohoto důvodu bude buňka pro
položku United States (USA), Year 1 (Rok 1) obsahovat hodnotu 5, ačkoli třetí příkaz
určuje, že všechny hodnoty pro položku United States (USA) se mají rovnat hodnotě 6.
v Poslední příkaz [ ] = 2 určuje, že všechny hodnoty v krychli mají obsahovat hodnotu 2.
Toto pravidlo se týká všech buněk, na které se nevztahují předchozí příkazy, jako je
například buňka France (Francie), Year 2 (Rok 2).

Určení různých pravidel na úrovních N: a C:
Často je nutné rozlišovat způsob zpracování pro buňky na úrovních C: a N: v oblasti.
v N: úroveň nejnižších číselných prvků - identifikovaná pouze jednoduchými prvky.
v C: úroveň konsolidovaných prvků - identifikovaná alespoň jedním konsolidovaným
prvkem.
Při zápisu příkazu pravidel, který se týká pouze nejnižších číselných prvků v oblasti, použijte
následující syntaxi:
[Area] = N:[Formula];

Příklad:
[’Sales’] = N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Při zápisu příkazu pravidel, který se týká pouze konsolidovaných prvků v oblasti, použijte
následující syntaxi:
[Area] = C:[Formula];

Příklad:
[’Price’] = C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Pokud se určitá oblast krychle na úrovních C: a N: vypočítává různým způsobem, můžete
použít následující syntaxi:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

Příklad:
[’Price’] =
N:DB(’PriceCube’, !Actvsbud, !Region, !Model, !Month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Vynechání pravidel
Pomocí funkce STET můžete vynechat účinek příkazu pravidel pro určité oblasti krychle.
Kapitola 4. Rozšířené výpočty pro obchodní data
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Předpokládejme například, že chcete zapsat příkaz pravidel pro položku Gross Margin (Hrubý
zisk), která se týká všech oblastí s výjimkou Francie. Obecné pravidlo s výjimkou lze zapsat
dvěma způsoby.
v Nejprve zadejte příkaz STET a poté obecný příkaz:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Zadejte jeden příkaz pravidel, který obsahuje funkci IF:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Kvalifikace názvů prvků
Pokud chcete omezit příkaz pravidel na hodnoty identifikované určitým prvkem, který je
uveden ve více dimenzích, specifikujte název prvku s použitím názvu příslušné dimenze
pomocí následující syntaxe:
[’dimname’:’element’]

Pokud je například v obou dimenzích Region (Oblast) a Product (Produkt) uveden prvek Total
(Souhrn) a přitom požadujete pravidlo omezené na buňky, které jsou identifikovány prvkem
Total v dimenzi Region, zadejte následující řetězec:
[’Region’:’Total’]=

Editor pravidel a listy pravidel
Pravidla můžete vytvářet prostřednictvím dvou rozhraní:
v Editor pravidel - Toto rozhraní bylo použito ve všech předchozích příkladech v tomto
oddílu.
v List pravidel - Upravený list aplikace Excel, v němž lze zadat příkazy pravidel pro jednu
krychli ve sloupci A.
Produkt TM1 ukládá pravidla ve dvou souborech:
krychle .xru - List pravidel krychle .rux - Zkompilovaný soubor
Poznámka: Pravidla, která vytvoříte, lze upravit prostřednictvím listů pravidel v Editoru
pravidel. Pokud provedete úpravy, produkt TM1 zobrazí výzvu k uložení změn v listu. Pokud
změny neuložíte, nebudou soubory .xru a .rux synchronizovány. Z tohoto důvodu nelze
následně upravit změny úpravou listu pravidel. Všechna pravidla popsaná v této sekci se
týkají listů pravidel i listů dimenzí.
Chcete-li zajistit, aby produkt TM1 měl přístup ke všem provedeným změnám, použijte
některé z rozhraní určených výlučně k vytváření a správě pravidel.

Vytváření listů pravidel
Pokud pomocí listu pravidel vytvoříte pravidlo bu v lokálním, nebo ve vzdáleném serveru
IBM Cognos TM1, musí být pro klienta produktu TM1 nastaven platný adresář v dialogovém
okně Datový adresář lokálního serveru v rámci dialogového okna Volby produktu TM1. Tento
adresář je umístěním, do kterého daný klient produktu TM1 ukládá listy pravidel (soubory
typu .xru).
Poznámka: Pokud nenastavíte žádný adresář nebo pokud tento adresář není platný, nebude
produkt TM1 moci uložit listy pravidel.
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Postup
1. V aplikaci Excel klepněte na volby TM1 > Listy pravidel > Nový.
Zobrazí se dialogové okno Vybrat krychli pro pravidla. V seznamu jsou uvedeny krychle
v lokálním serveru a ve všech serverech, k nimž jste se přihlásili v průběhu aktuální relace
produktu TM1.
2. Vyberte požadovanou krychli a klepněte na tlačítko OK.
V produktu TM1 se zobrazí prázdný list pravidel, který vypadá obdobně jako jiné listy
aplikace Excel až na to, že první sloupec má šířku 100.
3. Každý příkaz pravidla je nutné umístit na samostatný řádek ve sloupci A (viz následující
příklad).
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Klepnutím na volbu TM1 > Upravit vzorec můžete získat přístup do dialogového okna
TM1 Upravit vzorec. V tomto dialogovém okně, které usnadňuje vytváření přesných
příkazů pravidel, jsou k dispozici všechny funkce Editoru pravidel. Editor pravidel je
popsán v tomto oddílu dále.

Ukládání listů pravidel
Chcete-li pravidlo uložit ve formátu, který dokáže produkt TMJ1 využít, klepněte v aplikaci
Excel postupně na volby TM1 > Listy pravidel > Uložit.
Pomocí volby Uložit lze aktualizovat soubor listu pravidel (krychle.xru) a vytvořit soubor
zkompilovaných pravidel (krychle.rux). Produkt TM1 uloží soubor typu .xru v datovém
adresáři lokálního serveru a soubor typu .rux uloží v datovém adresáři pro server IBM Cognos
TM1. Produkt TM1 ihned uplatní nová pravidla na danou krychli.
Poznámka: Pokud v aplikaci Excel klepnete na volbu Soubor > Uložit, bude aktualizován
pouze soubor krychle.xru. Chcete-li použít nové pravidlo v krychli, je nutné vytvořit soubor
zkompilovaných pravidel.

Pravidla a konsolidace dimenze
Pravidla pracují ve shodě s konsolidacemi, které jsou definovány v dimenzích. Ačkoli můžete
konsolidace definovat pomocí pravidel, tento postup se z provozních důvodů nedoporučuje.
Výpočet konsolidací definovaných v dimenzích probíhá mnohem rychleji než výpočet hodnot
odvozených z pravidel, zejména v hodně velkých, řídkých krychlích.

Pořadí výpočtu
V rámci dimenzí mají pravidla přednost před konsolidacemi.
Pokud produkt TM1 počítá údaje buňky krychle a konsolidace podle pravidla, tento produkt
TM1 nejprve zkontroluje příkaz pravidel. Pokud však příkaz pravidel odkazuje na buňky,
které jsou výsledkem konsolidací, produkt TM1 nejprve provede konsolidaci a poté s
použitím výsledků vypočte příkaz pravidel.
Naopak, pokud definujete buňku pouze na základě konsolidace, produkt TM1 se zaměří na
hodnoty potřebné pro provedení konsolidace. Pokud jsou některé hodnoty výsledkem pravidel
výpočtu, produkt TM1 provede výpočet pravidel před provedením konsolidace.
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55

Přepsání prvků úrovně C: s pravidly
Silně se doporučuje vyhnout se zápisu pravidla přepisujícího konsolidovanou hodnotu, která
je komponentou jiné konsolidace.
Tento problém lze ilustrovat na jednoduchém příkladu. Předpokládejme, že máte
dvoudimenzionální krychli s názvem Sales (Prodej), která je složena z dimenzí Product
(Produkt) a Month (Měsíc), s definovanou konsolidací produktu (Total - Souhrn) a čtvrtletní
konsolidací (1 Quarter - 1. čtvrtletí).
Total (Celkem)
n Prod 1

n
n
n

1 Quarter
(čtvrtletí)
n Jan (led)
n Feb (úno)

Prod 2
Prod 3
n Mar (bře)
Prod 4
Má-li být vypočten celkový souhrn (Total, 1 Quarter), může produkt TM1 konsolidovat
souhrny produktu pro každý měsíc nebo čtvrtletní souhrny pro každý produkt.

Celkový souhrn vypočtený
konsolidací souhrnů
pro produkty za jednotlivá
čtvrtletí.

Celkový souhrn vypočtený
konsolidací souhrnů pro produkty
za každý měsíc.

Předpokládejme dále, že vytvoříte pravidlo pro výpočet hodnoty pro celkový prodej produktu
(Total) v měsíci lednu (Jan) a že hodnota vypočtená podle pravidel nevytváří souhrny hodnot
jednotlivých produktů za měsíc Jan (Leden). Jako ilustrace může posloužit pravidlo, které
definuje celkový prodej produktů (Total) v měsíci lednu (Jan) pomocí hodnoty 999.
[’Jan’,’Total’]=999;

Je-li celkový souhrn vypočten jako konsolidace souhrnů pro produkty za jednotlivé měsíce,
bude se daná hodnota lišit od konsolidace čtvrtletních souhrnů pro jednotlivé produkty.
Důvodem je to, že hodnota pro celkový prodej produktu v lednu, vypočtená podle pravidel,
přepíše přirozenou konsolidaci definovanou v dimenzi Product (Produkt).
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Celkový souhrn vypočtený
konsolidací souhrnů pro
jednotlivé produkty je správný.

Hodnota za leden
(Jan), souhrn
vypočtený pomocí
['Jan','Total']=999
příkazu pravidel

Celkový souhrn vypočtený
konsolidací souhrnů pro produkty za
jednotlivé měsíce není pravděpodobně správný.
Aktuální celkový souhrn vypočtený
konsolidací souhrnů pro produkty
za jednotlivé měsíce má hodnotu 1318.

Nad pořadím, ve kterém produkt TM1 provádí konsolidace dimenzí, nemáte žádnou kontrolu.
Na základě toho, která cesta konsolidace je v daném okamžiku optimální, může navíc produkt
TM1 používat různé cesty. Proto se může stát, že při dvou požadavcích na hodnoty Total, 1
Quarter ve stejné relaci získáte různé výsledky.
Této situaci lze předejít tak, že vytvoříte příkaz pravidel, který vypočítá hodnotu konsolidace
Total, 1 Quarter jako souhrn bezprostředně podřízených prvků podél dimenze Month (Měsíc),
a tím přepíše konsolidaci dimenze Product (Produkt). Tento výpočet provede příkaz
['Total']=ConsolidateChildren('Month').
Při prohlížení krychle však nadále existuje implicitní nekonzistence: součet čtvrtletních
souhrnů pro každý produkt se liší od součtu souhrnů pro produkty za jednotlivé měsíce.
Přepsání hodnot na úrovni C:, které jsou komponentami jiných konsolidací, se proto
nedoporučuje.

Celkový souhrn vypočtený
konsolidací čtvrtletních
souhrnů pro jednotlivé produkty
je pravděpodobně nesprávný.

Hodnota za leden
(Jan), souhrn
vypočtený pomocí
['Jan','Total']=999
příkazu pravidel

Celkový souhrn vypočtený
konsolidací souhrnů pro produkty
pro jednotlivé měsíce
je správný.

Souhrn, konsolidace za 1. čtvrtletí (1Quarter)
vypočtená podle příkazu pravidel
['Total']=ConsolidateChildren('Month').

Ukládání pravidel do zásobníku
Příkaz pravidel může odkazovat na buňku v krychli, která je definována jinými příkazy
pravidel. Produkt TM1 uloží tyto příkazy pravidel do zásobníku, dokud nebude moci získat
konečnou hodnotu, a poté se vrátí ke zpracování a vrátí výsledek. Počet úrovní zásobníku,
který může produkt TM1 pojmout, je omezen pouze dostupnou pamětí.
Pokud se v rámci zásobníku pravidel vyskytne cyklický odkaz nebo je překročena maximální
úroveň zásobníku, produkt TM1 zobrazí chybovou zprávu:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference
Kapitola 4. Rozšířené výpočty pro obchodní data
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Příklad cyklického odkazu:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Ukázkové aplikace
V tomto oddílu jsou uvedeny příklady obvyklého použití pravidel. Prostudování těchto
příkladů vám usnadní pochopení principů syntaxe a rozsahu pravidel.

Výpočet poměrů
V následujícím příkladu se v krychli SalesCube podle určitého pravidla vypočte hodnota
Gross Margin (Hrubý zisk) jako procentuální hodnota hodnoty Sales (Prodej). Tento poměr
bude přidružen k hodnotě Gross Margin% (Procento hrubého zisku), což je nová číselná
položka v dimenzi Account1 (Účet1).
Nejprve je nutné vytvořit prvek Gross Margin%.

Vytvoření prvku Margin%
Pokud daná dimenze krychle SalesCube již obsahuje prvek GrossMargin, přejděte k
následujícímu oddílu. Chcete-li přidat prvek GrossMargin% (Procento hrubého zisku) do
dimenze Account1 (Účet1), prove te tento postup.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte dimenzi Account1.
3. Klepněte postupně na volby Dimenze, Upravit strukturu dimenzí.
Zobrazí se Editor dimenzí.
4. Klepněte postupně na volby Upravit, Vložit prvek.
Zobrazí se dialogové okno Vložení prvku dimenze.
5. Zadejte hodnotu Gross Margin% (Procento hrubého zisku) a klepněte na volbu Přidat.
6. Klepněte na tlačítko OK.
7. Uložte dimenzi.

Vytvoření pravidla Margin%
Při vytvoření vzorce Gross Margin% postupujte následovně.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na volbu Sales Cube
(Krychle prodeje). Pokud pravidlo již existuje, klepněte na volbu Upravit pravidlo.
Pokud jste pravidlo dosud nevytvořili, klepněte na volbu Vytvořit pravidlo.
Otevře se Editor pravidel.
.
2. Klepněte na tlačítko Oblast
V dialogovém okně Odkaz na krychli se zobrazí dimenze krychle SalesCube.
3. Klepněte na volbu Account1.
Zobrazí se okno Editor dílčích sad.
4. V levém podokně vyberte volbu Gross Margin% a klepněte na tlačítko OK.
Znovu se otevře dialogové okno Odkaz na krychli.
5. Klepněte na tlačítko OK.
Editor pravidel zobrazí ve vstupním poli položku ['Gross Margin%'].
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6. Klepněte na tlačítko Rovno

.

a poté na volbu Account1.
7. Klepněte znovu na tlačítko Oblast
8. V okně Editor dílčích sad vyberte volbu Gross Margin (Hrubý zisk) a klepněte na
tlačítko OK.
9. V dialogovém okně Odkaz na krychli klepněte na tlačítko OK.
.
10. Klepněte na volbu Dělení se zobrazením nuly
V produktu TM1 se za položkou ['Gross Margin'] zobrazí znak dělení.
Všimněte si, že v Editoru pravidel existují dvě tlačítka pro dělení.
- Pokud použijete tento operátor dělení v pravidle, jehož
Operátor Dělení
výsledkem bude dělení nulou, produkt TM1 vrátí nedefinovanou hodnotu a zobrazí
položku N/A.
- Pokud použijete tento operátor dělení v
Operátor Dělení se zobrazením nuly
pravidle, jehož výsledkem bude dělení nulou, produkt TM1 vrátí hodnotu 0.
a poté na volbu Account1.
11. Klepněte znovu na tlačítko Oblast
12. V okně Editor dílčích sad vyberte volbu Sales (Prodej) a klepněte na tlačítko OK.
13. V dialogovém okně Odkaz na krychli klepněte na tlačítko OK.
14. Klepněte na tlačítko Násobení .
15. Na konec vzorce zadejte hodnotu 100.
16. Klepněte na tlačítko Středník

.

Poznámka: Všechny příkazy pravidel je nutné ukončit středníkem.
Úplné pravidlo se nyní zobrazí následovně.
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Klepněte na tlačítko Uložit.

Výsledky
Produkt TM1 pravidlo uloží a použije je pro krychli. Pod krychlí SalesCube se zobrazí nový
objekt pravidla. Pravidlo je vždy označeno shodným názvem jako krychle, s níž je
asociováno.

Základní informace o vygenerovaném pravidle
Zkusme se blíže podívat na komponenty nového příkazu pravidel.
v Oblast - Určuje oblast krychle, kterou má produkt TM1 vypočítat. V tomto příkladu prvek
Gross Margin% (Procento hrubého zisku) identifikuje všechny hodnoty buněk odvozených
z pravidla.
v Vzorec - Definuje výpočet.
v Ukončovač - Ukončuje všechny příkazy pravidel znakem středníku (;).
Oblast

Vzorec

Ukončovač

['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;

Další informace o syntaxi pravidel najdete v příručce TM1 Rules.

Procházení hodnot Gross Margin%
Vypočtené hodnoty pro položku GrossMargin% jsou nyní zobrazeny v ukázkovém zobrazení
salesmargin%.
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Postup
1. V okně prostředí Server Explorer klepněte na ikonu Zobrazení pro krychli SalesCube.
2. Poklepejte na zobrazení salesmargin%.
Zobrazení se otevře v portletu Cube Viewer.
V tomto zobrazení budou uvedeny hodnoty pro položku Gross Margin% (Procento
hrubého zisku), které jsou odvozeny pomocí právě vytvořeného pravidla.

Sdílení dat mezi krychlemi
Krychle SalesCube neobsahuje údaje o cenách. Údaje o cenách pro tuto krychli jsou uloženy
v samostatné čtyřdimenzionální krychli s názvem PriceCube.
Hodnoty mezi krychlemi můžete sdílet pomocí funkce pravidel databáze. Hodnoty jsou
uloženy v jedné krychli a ostatní krychle na tyto hodnoty odkazují. V následujícím příkladu je
uveden způsob, jakým pravidla pro jednu krychli mohou odkazovat na hodnoty v samostatné
krychli.

Postup
1. V prostředí Server Explorer poklepejte na pravidlo SalesCube.
Zobrazí se dialogové okno Editor pravidel.
2. Umístěte kurzor na druhý vstupní řádek.
.
3. Klepněte na tlačítko Oblast
V dialogovém okně Odkaz na krychli se zobrazí dimenze krychle SalesCube.
4. Klepněte na volbu Account1.
Zobrazí se okno Editor dílčích sad.
5. V levém podokně vyberte volbu Price (Cena) a klepněte na tlačítko OK.
Znovu se otevře dialogové okno Odkaz na krychli.
6. Klepněte na tlačítko OK.
Editor pravidel zobrazí ve vstupním poli položku ['Price'].
7. Klepněte na tlačítko Rovno

.

.
8. Klepněte na tlačítko Odkaz na databázi
Zobrazí se dialogové okno Vybrat krychli.
9. Vyberte krychli PriceCube a klepněte na tlačítko OK.
V dialogovém okně Odkaz na krychli se zobrazí dimenze krychle PriceCube.
10. Klepněte na tlačítko OK.
V Editoru pravidel se zobrazí následující vzorec.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Vzorec lze interpretovat následovně: Každá buňka v krychli SalesCube, která je
identifikována prvkem Price, získává svou hodnotu z některé buňky v krychli
PriceCube. Umístění buňky PriceCube se nachází v průsečíku odpovídajících prvků ve
čtyřech dimenzích, které krychle PriceCube sdílí s krychlí SalesCube.
Příklad: Buňka krychle SalesCube, identifikovaná prvky Actual, Germany, S Series 1.8
L Sedan, Price a Jan, získává svou hodnotu z buňky krychle PriceCube, identifikované
prvky Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan a Jan.
11. Chcete-li umístit na konec vzorce znak středníku, klepněte na tlačítko Středník
12. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte pravidlo.
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.

Nyní můžete změnit cenu v krychli PriceCube. Změna ceny se projeví v zobrazení
krychle SalesCube. Nelze však upravit ceny v krychli SalesCube, protože jsou odvozeny
prostřednictvím pravidla, které jste právě vytvořili.
Ukázkové zobrazení krychle SalesPrice zahrnuje hodnoty cen.
Postup otevření ukázkového zobrazení krychle SalesPrice:
13. V okně prostředí Server Explorer klepněte na ikonu Zobrazení pro krychli SalesCube.
14. Poklepejte na zobrazení SalesMargin%.
Zobrazení krychle se otevře v portletu Cube Viewer. Bude doplněno o hodnoty prvku
Price načtené z krychle PriceCube.

Výpočet hodnot prodeje
V předchozím příkladu jste do krychle SalesCube zavedli hodnoty ceny. Pokud změníte
některou hodnotu ceny v krychli PriceCube, produkt TM1 nezmění odpovídající hodnotu
prodeje v krychli SalesCube. Je nutné vytvořit pravidlo pro odvození hodnot prodeje v krychli
SalesCube z údajů cen a jednotek.

Postup
1. Otevřete znovu Editor pravidel pro krychli SalesCube.
2. V rámci vzorce ['Price'] zadejte následující pravidlo:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;
Poznámka: Všechny hodnoty v krychli SalesCube jsou uváděny v tisících, s výjimkou
hodnot Price (Cena), které jsou uváděny jako skutečné hodnoty. Vzhledem k tomu, že
hodnoty Sales (Prodej) musí zůstat v tisících, je v příkazu pravidla provedeno dělení
hodnotou 1000.
3. Klepnutím na volbu Uložit uložte pravidlo krychle SalesCube.
4. Znovu otevřete ukázkové zobrazení krychle SalesPrice.
Produkt TM1 zobrazí stínovaně všechny buňky identifikované prvkem Sales udávajícím,
že hodnoty v těchto buňkách jsou odvozeny prostřednictvím pravidel.
5. Změňte počet jednotek pro položku January (leden) na hodnotu 10000 zadáním hodnoty
10000 do buňky v průsečíku položek Units a Jan.
6. Stisknutím klávesy F9 aktivujte přepočet hodnot buněk.
7. Zkontrolujte nové hodnoty prodeje pro položku January (leden).
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Poznámka: Hodnota Gross Margin% (Procento hrubého zisku) pro položku January
(leden) bude aktualizována, protože tato hodnota je odvozena pomocí pravidla, které
odkazuje na prvek Sales (Prodej).
8. Pro buňku v průsečíku položek Jan a Sales obnovte hodnotu 313.

Omezení pravidel na prosté hodnoty
V předchozím příkladu jste vytvořili pravidlo, které se týká všech buněk obsahujících údaje o
prodeji. Tento typ pravidla má vyšší prioritu než konsolidace s dimenzemi, což vede k
nesprávným výsledkům. V následujícím příkladu provedete kontrolu čtvrtletního souhrnu
pomocí listu řezu a omezíte krychli SalesCube na prosté hodnoty, a tím umožníte správnou
funkci konsolidací.

Postup
1. Otevřete ukázkové zobrazení Sales1qtr krychle SalesCube.
můžete vytvořit řez zobrazení v listu aplikace Excel.
2. Klepnutím na tlačítko Řez
Řez se zobrazí následujícím způsobem.
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3. Uložte list řezu pod názvem Test.
4. Zkontrolujte hodnotu Sales (Prodej) pro položku 1Quarter (1. čtvrtletí) v buňce B10.
Na základě pravidla SalesCube bude daná hodnota vypočtena jako součin ceny pro první
čtvrtletí a tisíciny (1/1000) počtu jednotek prodaných v prvním čtvrtletí. Místo toho by
měla tato hodnota být konsolidací hodnot prodeje pro první tři měsíce. Avšak hodnoty
odvozené s použitím pravidla krychle SalesCube (jak je aktuálně definováno) mají
přednost před hodnotami odvozenými s použitím konsolidace. Chcete-li tuto skutečnost
napravit, je nutné upravit pravidlo tak, že nebude počítat hodnoty pro konsolidované
prvky.
5. Otevřete pravidlo krychle SalesCube v Editoru pravidel.
6. Na třetí řádek vložte před položku ['Price'] prvek N:, takže vzorec bude vypadat
následovně:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

Restriktor N: omezuje pravidlo pouze na buňky identifikované pomocí prostých prvků.
Pravidlo se již nebude vztahovat na konsolidované prvky, takže konsolidace budou
pracovat správně.
7. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte upravené pravidlo.
8. Stisknutím klávesy F9 aktivujte přepočet testovacího listu.
Správná hodnota se nyní otevře v průsečíku položek Sales (Prodej) a 1Quarter (1.
čtvrtletí).
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Výpočet průměrné ceny
Zkontrolujte hodnotu prvků Price a 1Quarter v listu Test. Tato hodnota je souhrnem cen pro
měsíce leden, únor a březen (January, February, resp. March). Avšak tato hodnota by měla
odpovídat průměrné ceně za tyto tři měsíce. Požadované hodnoty lze dosáhnout pomocí
následujícího příkazu pravidel:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Restriktor C: omezuje tento příkaz pravidel na konsolidace; tzn. pouze na případy, kdy jeden
nebo více prvků, které identifikují buňku Price, jsou konsolidovanými prvky.

Postup
1. Otevřete znovu Editor pravidel pro krychli SalesCube.
2. Na třetí řádek vstupního pole zadejte následující příkaz bez definice oblasti.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
Definici oblasti můžete vynechat, protože oblast Price (Cena) již byla definována na
druhém řádku. Pokud chcete pro stejnou oblast použít různé vzorce, definujte tuto oblast a
následně určete požadované vzorce.
3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte upravené pravidlo.
4. Stisknutím klávesy F9 aktivujte přepočet a aktualizaci hodnot v testovacím listu.
Všimněte si položky Price a 1Quarter, která stále zobrazuje hodnotu 76132,59. Důvodem
je to, že produkt TM1 použije první vzorec pravidel, na který narazí a který lze pro buňku
Price, 1 Quarter použít:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Tento příkaz je vhodný pouze pro prvky úrovně N:, jako je například prvek Price, Jan.
Konsolidované hodnoty položky Price je nutné vypočítat pomocí druhého příkazu
položky Price. Omezením prvního vzorce položky Price pouze na buňky úrovně N:
povolíte produktu TM1 použití druhého vzorce položky Price na konsolidace.
Poznámka: Produkt TM1 vyhodnocuje příkazy pravidel v pořadí, ve kterém jsou
uvedeny v pravidle, avšak první vzorec pro danou oblast bude mít přednost před
pozdějšími vzorci pro stejnou oblast. Pokud máte více příkazů pravidel, které se týkají
shodné oblasti, je nutné je seřadit od nejméně k nejvíce restriktivnímu. Podrobné
informace naleznete v části “Uspořádání příkazů pravidel” na stránce 52.
5. Chcete-li omezit první vzorec položky Price na buňky úrovně N:, otevřete pravidlo
krychle SalesCube v Editoru pravidel.
6. Před první část vzorce prvního příkazu prvku Price vložte položku N::
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Celé pravidlo oblasti Price by nyní mělo vypadat následovně:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte pravidlo.
8. Stisknutím klávesy F9 aktivujte přepočet a zobrazení aktualizovaných hodnot v
testovacím listu.
Všechny hodnoty prvku Price by měly nyní odpovídat správným výpočtům, s hodnotou 1
Quarter, Price jako průměrnou hodnotou pro první tři měsíce roku.

Propojení dvou asymetrických krychlí
Většina společností režijní náklady na produkt pod řádkem Gross Margin (Hrubý zisk)
nerozepisuje. Tyto hodnoty, jako je například pronájem nebo komunální služby, jsou dostupné
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pouze na místní nebo komunální úrovni. Jinými slovy, struktura hodnot nákladů není
symetrická vzhledem k hodnotám prodeje. Z tohoto důvodu je obvykle nejlepší uchovávat
data v samostatných krychlích.
Hodnoty nákladů, které odpovídají hodnotám prodeje v krychli SalesCube, jsou k dispozici v
krychli PnLCube. Porovnání těchto dvou krychlí vypadá následovně:
v Krychle PnLCube má čtyři dimenze. Hodnoty nákladů jsou dimenzovány podle verze
(rozpočet skutečný vs. plánovaný), oblasti, účtu a měsíce.
v Krychle SalesCube má pět dimenzí. Hodnoty prodeje jsou dimenzovány podle verze
(rozpočet skutečný vs. plánovaný), oblasti, produktu (modelu), účtu a měsíce.
v Tyto dvě krychle sdílejí tři dimenze: Region, Actvsbud a Month (Oblast, Rozpočet
skutečný vs. plánovaný a Měsíc).
v Měřítka sledovaná v těchto krychlích jsou identifikována prvky v různých dimenzích. V
krychli SalesCube se používá dimenze Account1. V krychli PnLCube se používá dimenze
Account2.
v Krychle PnLCube neobsahuje žádná data pro prvky Sales (Objem prodeje) ani Variable
Costs (Variabilní náklady). Tyto hodnoty jsou již podrobně vypočteny v krychli SalesCube.
V následující ukázce se provádí zápis pravidel pro krychli PnLCube, pro kterou jsou údaje o
objemu prodeje a variabilních nákladech načítány z krychle SalesCube.

Postup
1. V okně prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na krychli PnLCube
a poté vyberte položku Vytvořit pravidlo.
Zobrazí se dialogové okno Editor pravidel.
2. Pomocí dvou příkazů specifikujte, že pro prvky Sales a Variable Costs v krychli PnLCube
se budou odpovídající hodnoty načítat z krychle SalesCube.
v Na prvním řádku vstupního pole vytvořte následující vzorec pro prvek Sales:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v Na druhém řádku vytvořte následující vzorec pro prvek Variable Costs:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte pravidla.
Poznámka: Všimněte si, že v krychli jsou nyní zobrazeny hodnoty Sales (Objem
prodeje) a Variable Costs (Variabilní náklady). Kromě toho jsou k dispozici hodnoty
položky Gross Margin (Hrubý zisk), protože hodnota položky Gross Margin v dimenzi
account2 byla definována jako rozdíl mezi hodnotami položek Sales a VariableCosts.
4. V aplikaci Microsoft Excel otevřete ukázkový list TwoCubes.
List TwoCubes je konfigurován tak, že jeho hodnoty se souběžně načítají z krychlí
SalesCube a PnLCube. Účelem tohoto listu je předvést možnost převodu číselných hodnot
mezi uvedenými dvěma krychlemi.
Zkusme nyní hodnotu Units (Jednotky) v buňce B6 změnit na velmi vysokou číselnou
hodnotu, abychom otestovali dopad této výrazné změny na položky v listu.
5. Klepněte na buňku B6 a zadejte hodnotu 100000.
6. Stisknutím klávesy F9 aktivujte přepočet listu.
Všimněte si, že hodnota Units (Jednotky) pro položku Sedan 2.5 L řady S způsobí změnu
hodnoty Sales (Objem prodeje) pro tento model a také souhrnné hodnoty pro tento model.
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Tyto změny mají vliv na hodnoty položky Sales (Objem prodeje) krychle PnLCube a
změna se přenese až k hodnotám položky Earnings Before Taxes (Výnosy před zdaněním)
v krychli PnLCube.
Poznámka: Hodnoty všech buněk v tomto listu pocházejí z odkazů na dvě krychle:
SalesCube a PnLCube. V listu nejsou vypočteny žádné z těchto hodnot.

Vytváření procesů a pravidel pro přechod
K buňce můžete přidružit podrobnější data tak, že vytvoříte proces přechodu nebo pravidla
přechodu. Tato data mohou být pro danou buňku zdrojem podrobnějších informací nebo
dalších údajů souvisejících s buňkou.
Přechodům mezi úrovněmi v produktu TM1 odpovídají dvě komponenty.
v Proces přechodu - Definuje podrobné údaje, které mají být asociovány s buňkou.
v Pravidlo pro přiřazení přechodu - Definuje vztah mezi buňkou a podrobnými daty.
Po vytvoření procesu přechodu a pravidla pro přiřazení přechodu pro krychli můžete proces
spustit a otevřít podrobná data v novém okně - tím přejdete dále na novou úroveň
podrobností.

Vytvoření procesu přechodu
Proces přechodu je proces nástroje Turbo Integrator definující podrobná data, která mají být
otevřena v novém okně. Krychle, ze které je přechod vyvolán, se nazývá původní krychle.
Před vytvořením procesu přechodu doporučujeme obeznámit se s daty, která mají být otevřena
při přechodu z původní krychle.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na původní krychli.
2. Klepněte postupně na volby Procházet úrovněmi, Vytvořit proces přechodu.
Otevře se první okno Průvodce nastavením procesu přechodu.
V průvodci se zobrazí tabulka s hodnotami parametrů pro původní krychli a všechny její
dimenze. Produkt TM1 použije tyto hodnoty parametrů k nastavení procesu přechodu.
Pokud spustíte proces přechodu z původní krychle k podrobnějším datům, produkt TM1
aktualizuje hodnoty parametrů tak, aby hodnoty odrážely umístění krychle, z níž byl
přechod proveden.
3. Klepněte na tlačítko Další.
Otevře se druhé okno Průvodce nastavením procesu přechodu.
4. Vyberte Typ zdroje dat pro podrobná data, k nimž chcete přejít z původní krychle.
Pole Typ zdroje dat nabízí tři možnosti.
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Volba

Popis

ODBC

Přechod z původní krychle ke zdroji ODBC. Zdroj ODBC musí být přístupný z
počítače, na kterém je spuštěn server IBM Cognos TM1.
Poznámka: Poznámka: Produkt TM1 vyžaduje pro přístup ke zdroji dat Oracle
ODBC v systému Solaris nebo AIX ovladače DataDirect. Tyto ovladače nejsou
dodávány s produktem TM1 a je nutné je získat samostatně.

Volba

Popis

Zobrazení krychle

Přechod z původní krychle k jinému zobrazení krychle. Můžete přejít k
libovolné krychli, která je umístěna na stejném serveru jako původní krychle.
Pro zobrazení krychle můžete definovat zdroj dat překračující maximální
velikost paměti, kterou může produkt TM1 při přístupu k zobrazení přidělit.
Standardní prahová hodnota pro parametr MaximumViewSize v souboru
Tm1s.cfg je 100 MB (v 32bitovém systému) a 500 MB (v 64bitovém systému).
Důležité upozornění: Pokud v konfiguračním souboru neurčíte maximální
velikost zobrazení, produkt TM1 při pokusu o přechod k zobrazení krychle
zobrazí chybovou zprávu.

Jiný

Přechod z původní krychle k libovolnému zdroji dat, který podporuje nástroj
Turbo Integrator.

Produkt TM1 zobrazí volby zdroje dat pro určený typ zdroje dat, který byl vybrán v
průvodci.
5. Definujte zdroj dat.
v V případě zdroje dat ODBC je nutné zadat následující informace.
Volba

Popis

Název zdroje dat

Název zdroje dat ODBC (DSN), k němuž chcete získat přístup při
přechodu z původní krychle.

Jméno uživatele

Platné jméno uživatele pro přihlášení k danému zdroji ODBC.

Heslo

Heslo odpovídající danému jménu uživatele.

Dotaz

Dotaz definující data, která mají být vrácena ze zdroje ODBC. Data
výsledku dotazu se při přechodu z původní krychle zobrazí v
samostatném okně.

v V případě zdroje dat Zobrazení krychle je nutné zadat následující informace.
Prvek

Popis

Název zdroje dat

Název zobrazení, které chcete otevřít při přechodu z původní krychle.
Klepněte na volbu Procházet a vyberte název požadovaného zobrazení
nebo vytvořte nové zobrazení.

v V případě jiného zdroje dat můžete definovat zdroj dat po klepnutí na volbu Spustit
nástroj Turbo Integrator.
6. Klepněte na volbu Dokončit.
Zobrazí se dialogové okno Uložit proces jako.
7. V poli název zadejte požadovaný název pro proces přechodu.
Poznámka: Kvůli větší přehlednosti doporučujeme použít takový název procesu
přechodu, který identifikuje původní krychli asociovanou s procesem přechodu. Pokud
například vytvoříte proces pro přechod z krychle s názvem PriceCube ke zdroji ODBC,
bylo by možné pro tento proces přechodu použít název PriceCubeToODBCSource. Díky
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takové konvenci pojmenování lze při požadavku úprav procesu přechodu snáze
identifikovat název požadovaného procesu nebo snáze vybírat mezi několika procesy
asociovanými s určitou krychlí.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.
Produkt TM1 uloží proces přechodu jako proces nástroje Turbo Integrator, avšak pro
název přiřazený v kroku 7 použije jako předponu řetězec }Drill_. Příklad: Pokud uložíte
proces přechodu pod názvem PriceCubeToODBCSource, produkt TM1 jej uloží s
použitím názvu }Drill_PriceCubeToODBCSource.

Úpravy procesů přechodu
Pokud vytvoříte proces přechodu s použitím zdroje dat Zobrazení krychle, nástroj Turbo
Integrator vloží pod nebo nad oblast Generované příkazy, která se nachází na dílčí kartě
Epilog karty Rozšířené v okně nástroje Turbo Integrator, funkci
ReturnViewHandle('Cube','View').
Pokud zdroj dat pro proces přechodu změníte, nástroj Turbo Integrator neaktualizuje danou
funkci s použitím nového zdroje dat, protože tato funkce se nachází mimo oblast Generované
příkazy. Zdroj dat Zobrazení krychle ve funkci ReturnViewHandle pro proces přechodu je
nutné upravit.
Poznámka: Pro proces přechodu se zdrojem dat ODBC nástroj Turbo Integrator vložení
funkce ReturnViewHandle neprovádí. Proto také není při změně zdroje dat ODBC pro proces
přechodu nutné upravovat uvedenou funkci.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na původní krychli, s níž je
proces přechodu asociován.
2. Klepněte postupně na volby Procházet úrovněmi, Upravit proces přechodu.
Zobrazí se dialogové okno výběru.
3. Vyberte požadovaný proces přechodu a klepněte na tlačítko OK.
Zobrazí se okno nástroje Turbo Integrator.
4. Klepněte na kartu Rozšířené.
5. Klepněte na kartu Epilog.
6. Upravte funkci ReturnViewHandle tak, aby odrážela nové zobrazení.
Chcete-li jako zdroj dat použít například zobrazení Europe_1Q krychle Sales cube, bude
funkce ReturnViewHandle vypadat následovně:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Klepněte na tlačítko Uložit.
8. Zavřete okno nástroje Turbo Integrator.

Odstranění procesů přechodu
Chcete-li odstranit proces přechodu, postupujte následovně.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na původní krychli, s níž je
proces přechodu asociován.
2. Klepněte na volbu Procházet úrovněmi, Odstranit procesy přechodu.
Zobrazí se dialogové okno Odstranit procesy přechodu.
3. Vyberte procesy, které chcete odstranit.
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v Chcete-li vybrat více sousedních procesů přechodu, vyberte je klepnutím a přetažením
ukazatele myši.
v Chcete-li vybrat procesy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte
postupně na všechny požadované procesy.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření pravidla pro přiřazení přechodu
Termínem pravidlo pro přiřazení přechodu se označuje pravidlo produktu TM1, které
propojuje buňky krychle se souvisejícími podrobnými daty. Jak je uvedeno výše, může těmto
souvisejícím datům odpovídat zdroj dat typu ODBC, Zobrazení krychle nebo kterýkoli jiný
zdroj dat přístupný prostřednictvím nástroje Turbo Integrator.

Postup
1. V prostředí Server Explorer vyberte původní krychli, pro kterou chcete vytvořit pravidlo
pro přiřazení přechodu.
2. Klepněte postupně na volby Krychle, Procházet úrovněmi, Vytvořit pravidla pro
přiřazení přechodu.
Otevře se Editor pravidel.
Pro každou oblast krychle, k níž chcete přidružit podrobná data, prove te kroky 3 až 8.
3. Chcete-li definovat buňky krychle (oblast) za účelem sdružení s podrobnými daty,
.
klepněte na tlačítko Oblast
Po klepnutí na tlačítko Oblast se zobrazí dialogové okno Odkaz na krychli.
4. Oblast můžete definovat některou z následujících akcí:
v Chcete-li definovat oblast jako celou krychli, klepněte na tlačítko OK.
v Chcete-li definici oblasti zúžit, klepněte na tlačítka dimenzí a vyberte prvky definující
buňky, které chcete asociovat s podrobnými daty. Poté klepněte na tlačítko OK.
5. Klepněte na tlačítko Rovno

.

.
6. Klepněte na tlačítko Řetězec
7. Zadáním názvu procesu přechodu, uzavřeného v apostrofech, definujte podrobná data,
která mají být asociována s danou oblastí. Příklad: 'PriceCubeToSource'.
Upozornění: V názvu procesu přechodu nezadávejte předponu }Drill_. Příklad: Pro
proces přechodu s názvem }Drill_PriceCubeToSource zadejte položku
'PriceCubeToSource'.
S jednou oblastí můžete asociovat více procesů přechodu. Všechny procesy přechodu,
oddělené čárkami, uve te v rámci jedné sady apostrofů.
Poznámka: Můžete také použít podmíněnou logiku nebo jiné funkce pro vrácení názvu
procesu přechodu.
.
8. Klepněte na tlačítko Středník
Znak středníku označuje konec příkazu pravidel.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Výsledky
Nyní můžete přejít k podrobným datům, pro která jste vytvořili proces přechodu a pravidlo
pro přiřazení přechodu.
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Příklad přecházení mezi úrovněmi
V tomto oddílu je popsán postup při vytvoření procesu přechodu a pravidla pro přiřazení
přechodu, umožňujícího provést přechod z krychle SalesByQuarter k relační tabulce, která je
původním zdrojem dat pro data krychle. Tato tabulka obsahuje data na úrovni měsíců, zatímco
krychle SalesByQuarter obsahuje data na úrovni čtvrtletí. Při přechodu na úroveň relačního
zdroje můžete zobrazit podkladové podrobné údaje pro data krychle.

Konfigurace zdroje dat ODBC
Příklad v tomto oddílu znázorňuje přechod na úroveň zdroje ODBC (databáze aplikace
Access). Před prozkoumáním uvedeného příkladu je nutné nejprve konfigurovat zdroj dat
ODBC.

Postup
1. Otevřete dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC systému Microsoft Windows.
Postup pro otevření tohoto okna může být různý v závislosti na používané verzi systému
Microsoft Windows. Podrobnější informace lze najít v nápovědě k systému Microsoft
Windows.
2. Na kartě Název DSN systému klepněte na volbu Přidat.
Zobrazí se dialogové okno Vytvořit nový zdroj dat.
3. Vyberte volbu Ovladač aplikace Microsoft Access a klepněte na tlačítko Dokončit.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení přístupu ke zdroji ODBC.
4. V poli Název zdroje dat zadejte položku TM1_sample_data.
5. Klepněte na volbu Vybrat.
Zobrazí se dialogové okno Vybrat databázi.
6. Přejděte do adresáře \instalační_adr\Custom\TM1Data\PData\RelationalData a vyberte
položku Sales.mdb.
7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat databázi.
8. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.
Jako zdroj ODBC nyní bude dostupná databáze Access s názvem Sales (Objem prodeje).
Pro ukázkové procesy přechodu bude použit tento zdroj dat ODBC.

Vytvoření procesu přechodu
Nyní můžete vytvořit proces přechodu pro krychli SalesByQuarterCube. Proces přechodu
definuje jako podrobná data, která lze zobrazit při přechodu z krychle SalesByQuarterCube,
zdroj dat ODBC.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na položku
SalesByQuarterCube.
2. Klepněte postupně na volby Procházet úrovněmi, Vytvořit proces přechodu.
Zobrazí se okno Průvodce nastavením procesu přechodu. V tabulce budou uvedeny
výchozí parametry pro proces přechodu.
3. Vyberte hodnotu parametru Year (Rok).
4. Klepněte na volbu Vybrat prvek.
Zobrazí se dialogové okno Editor dílčích sad.
5. Vyberte položku 1 Quarter (1. čtvrtletí) a klepněte na tlačítko OK.
6. Chcete-li změnit hodnotu parametru Gross Margin % (Procento hrubého zisku) na
položku Units (Jednotky), je třeba provést kroky 3 až 5.
7. Klepněte na tlačítko Další.
Zobrazí se druhá obrazovka průvodce.
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8. Pro položku Typ zdroje dat vyberte hodnotu ODBC.
9. Klepněte na volbu Procházet vedle rámečku Název zdroje dat a vyberte položku
TM1_sample_data.
10. Do pole Jméno uživatele zadejte jméno admin.
11. V poli Dotaz zadejte následující dotaz.
Tento dotaz je specifický pro ukázkovou databázi aplikace Access. Jsou v něm použity
funkce IIF, které jsou pro aplikaci Access jedinečné a nelze je využít pro žádnou jinou
databázi.
SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

Poznámka: Nezapomeňte odkazy na názvy parametrů produktu TM1 uzavřít mezi
znaky otazníků (?).
12. Klepněte na volbu Dokončit.
Zobrazí se dialogové okno Uložit proces jako.
13. Uložte proces pod názvem RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Výsledky
Nový proces přechodu se zobrazí na serveru jako dostupný přechod. Všimněte si, že název
procesu zahrnuje předponu }Drill_, která označuje, že se jedná o proces přechodu.
Nyní můžete vytvořit pravidlo pro přiřazení přechodu s cílem zpřístupnění zdroje dat ODBC z
krychle SalesByQuarterCube.

Vytvoření pravidla pro přiřazení přechodu pro položku
SalesByMonth
Chcete-li vytvořit pravidlo pro přiřazení přechodu s cílem zpřístupnění procesu
RELATIONALTABLE_SalesByMonth z krychle SalesByQuarterCube, postupujte
následovně.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na položku
SalesByQuarterCube.
2. Klepněte postupně na volby Procházet úrovněmi, Vytvořit pravidlo pro přiřazení
přechodu.
Otevře se Editor pravidel.
3. Ve velkém poli zadejte následující pravidlo.
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[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Toto pravidlo určuje, že proces přechodu RELATIONALTABLE_SalesByMonth bude
proveden při výběru volby Procházet úrovněmi v buňce, která je:
v Identifikována prvkem Year (Rok) a prvky úrovně 0 ve všech dalších dimenzích
v Identifikována všemi prvky úrovně 0
4. Uložte pravidlo.
Nyní lze funkci přechodu mezi úrovněmi pro krychli SalesByQuarterCube otestovat.

Zobrazení příkladu pro přechod úrovněmi
Chcete-li zobrazit výsledek procesu přechodu a pravidla pro přiřazení přechodu, postupujte
následovně.

Postup
1. Otevřete zobrazení Drill_relational krychle SalesByQuarterCube.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku v průsečíku položek Units (Jednotky) a Year
(Rok).
3. Klepněte na volbu Procházet úrovněmi.
Otevře se extrakt zdroje dat TM1_sample_data se zobrazením měsíčních podrobných
údajů pro danou buňku.
4. Klepnutím na tlačítko OK okno zavřete.
5. Chcete-li zobrazit měsíční podrobné údaje, prove te v zobrazení Drill_relational přechod
pro další buňky. Přechod mezi úrovněmi by mělo být možné provést pro všechny buňky v
zobrazení.
6. U prvku dimenze zobrazené v nadpisech Region (Oblast) změňte hodnotu Germany
(Německo) na hodnotu Europe (Evropa).
7. Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou buňku v zobrazení.

Výsledky
Všimněte si, že volba Procházet úrovněmi není k dispozici. Důvodem je to, že pravidlo pro
přiřazení přechodu pro krychli SalesByQuarterCube určuje, že volba Procházet úrovněmi má
být k dispozici pouze pro buňky identifikované prvky úrovně 0 nebo pro buňky identifikované
prvkem Year (Rok) a prvky úrovně 0. Položka Europe (Evropa) je konsolidací, a proto není
volba Procházet úrovněmi k dispozici.

Monitorování statistiky pravidel
Můžete monitorovat statistiku pravidel, která poskytuje vhled do četnosti provádění
jednotlivých příkazů v rámci pravidla a délky spuštění příkazu pravidla.

Informace o této úloze
Statistika týkající se provádění pravidel je uložena v řídicí krychli }StatsByRule.
Při každé změně nebo kompilaci pravidla jsou data pro příslušné pravidlo vymazána a
aktualizována v řídicí krychli }StatsByRule. Díky tomu je ihned vidět dopad změny pravidla.
Data v řídicí krychli }StatsByRule nejsou mezi relacemi serveru zachovávána; při každém
restartování serveru TM1 jsou vymazána.
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Krychle }StatsByRule obsahuje tři dimenze:
v }Cubes: Obsahuje prvky odpovídající jednotlivým krychlím na serveru TM1.
v }LineNumber: Obsahuje prvky 1 až 10000 odpovídající číslům řádků v souboru RUX s
pravidly pro produkt TM1.
Tip: Editor pravidel produktu TM1 nezobrazuje čísla řádků. Otevřete soubor RUX v
textovém editoru, který podporuje čísla řádků, aby bylo možné zobrazit čísla řádků pro
pravidlo.
v }Rules Stats: Obsahuje prvky odpovídající informacím a statistice shromaž ované pro
pravidla včetně následujících údajů:
– Text pravidla: První část příkazu pravidla; je k dispozici pro lepší identifikaci příkazu.
– Celkový počet spuštění: Celkový počet spuštění příkazu pravidla.
– Minimální čas: Minimální doba zpracování příkazu pravidla v milisekundách.
– Maximální čas: Maximální doba zpracování příkazu pravidla v milisekundách.
– Celkový čas: Celková doba zpracování příkazu pravidla v milisekundách.
– Čas posledního spuštění: Doba v milisekundách strávená posledním prováděním příkazu
pravidla.
Shromaž ování statistiky pravidel je povoleno pro každou krychli zvláš nastavením
vlastnosti RULE_STATS na hodnotu YES v řídicí krychli }CubeProperties.
Poznámka: Shromaž ování statistiky pravidel spotřebovává malou část výkonu, která roste
s četností provádění pravidla. Shromaž ování statistiky by mělo být povoleno pouze během
ladění či vyla ování pravidel. Při běžném používání by shromaž ování statistiky mělo být
zakázáno.

Postup
1. Otevřete řídicí krychli }CubeProperties.
2. Pro každé pravidlo, pro které chcete shromaž ovat statistiku, zadejte hodnotu YES do
buňky v průsečíku názvu krychle a vlastnosti RULE_STATS.

Poznámka: Parametr RULE_STATS je dynamický. Nevyžaduje restartování serveru,
aby se projevil, prodleva před použitím vlastnosti však může být až 60 sekund.
Server TM1 nyní shromaž uje statistiku pro pravidla, pro která je vlastnost
RULE_STATS nastavena na hodnotu YES. Jakékoli provádění pravidel od této chvíle
bude mít za následek uložení dat v řídicí krychli }StatsByRule.
Chcete-li shromaž ování statistiky pravidel zakázat, nastavte vlastnost RULE_STATS na
hodnotu NO.
3. Otevřete řídicí krychli }StatsByRule.
4. Prostudujte si statistiku uloženou pro každý příkaz v rámci pravidla produktu TM1. Tato
statistika vám může usnadnit identifikaci příkazů, které jsou spouštěny častěji, než bylo
plánováno, nebo jejichž zpracování trvá dlouhou dobu. Na základě těchto informací
můžete pravidla upravit.
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Prvky }LineNumber v tomto zobrazení odpovídají číslům řádků v přidruženém souboru
RUX. Pokud se příkaz pravidla nachází na několika řádcích souboru RUX, je v tomto
zobrazení uvedeno číslo řádku, na kterém příslušný příkaz pravidla začíná.
Časy uvedené jako položky Minimální čas, Maximální čas, Průměrný čas, Čas posledního
spuštění a Celkový čas jsou uváděny v milisekundách (v tisícinách sekundy). Některé
příkazy pravidel jsou zpracovány v čase kratším než 1 milisekunda; v takovém případě je
pro příslušný čas zobrazena hodnota 0. Je možné, aby byl jednoduchý příkaz pravidla
spuštěn několikrát, a přitom měla položka Celkový čas hodnotu 0.
5. Chcete-li zobrazit statistiku pro jiné pravidlo, vyberte název příslušné krychle z dimenze
}Cubes na začátku zobrazení.

Ladění pravidel
Produkt TM1 nabízí nástroj s názvem Modul trasování pravidel, který usnadňuje vývoj a
ladění pravidel. Funkce nástroje Modul trasování pravidel je k dispozici pouze v prostředí
Cube Viewer.
Pomocí Modulu trasování pravidel lze provádět následující akce:
Trasovat výpočty
Kontrola správného přiřazení pravidel k vybraným buňkám a jejich správného
výpočtu nebo trasování cesty konsolidovaných prvků.
Trasovat kontrolní výpočty
Kontrola toho, že vybrané buňky nejnižšího prvku dimenze jsou pro další buňky
zdrojem správných dat.
Ověření kontrolních výpočtů
Kontrola toho, že do podřízených prvků vybrané konsolidované buňky jsou
dodávána správná data.

Trasování výpočtů
Chcete-li trasovat výpočet, a už se jedná o konsolidaci nebo výpočet pravidla, klepněte
pravým tlačítkem myši na buňku obsahující daný výpočet a klepněte na volbu Trasovat
výpočet.
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Zobrazí se okno Modul trasování pravidel. V tomto okně můžete trasovat výpočet až k
příslušným komponentám nejnižšího prvku dimenze. Okno Modul trasování pravidel
obsahuje dvě podokna.
v

Trasování výpočtu (horní podokno) - Toto podokno obsahuje definici aktuálního
umístění buňky s ikonou udávající, zda je hodnota v buňce odvozena pomocí tlačítka
nebo pomocí tlačítka Pravidla
. Také je zde zobrazena aktuální
Konsolidace
hodnota buňky. Pokud je hodnota odvozena pomocí pravidel, bude pravidlo zobrazeno ve
stavovém pruhu podokna Trasování výpočtu.

v

Trasovat (dolní podokno) - V tomto podokně jsou zobrazeny komponenty prvního
konsolidovaného prvku nebo prvního pravidla v definici buňky. Poklepáním na libovolnou
položku v dolním podokně můžete trasovat cestu k prvkům dimenze nejnižší úrovně, které
definují danou buňku.

Příklad trasování výpočtu pravidla (jednoduchý)
Pomocí následujícího postupu můžete zobrazit jednoduchý příklad trasování výpočtu
pravidla.

Postup
1. Otevřete zobrazení Trace_simple krychle SalesCube.
Toto zobrazení obsahuje hodnoty položky Price (Cena), které jsou odvozeny pomocí
pravidel vytvořených dříve v tomto oddílu.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku v průsečíku položek Price (Cena) a Jan
(Leden).
3. Vyberte volbu Trasovat výpočet.
Zobrazí se okno Modul trasování pravidel.
V podokně Trasování výpočtu v horní části je v produktu TM1 zobrazena definice
, což znamená, že hodnota buňky je odvozena
aktuální buňky s ikonou Pravidla
pomocí pravidel. Pravidlo, uplatněné na danou buňku, bude zobrazeno zastíněně a v
pravém dolním rohu podokna se zobrazí hodnota Vypočteno.
V podokně Trasovat v dolní části okna produktu TM1 bude zobrazeno vyhodnocení
pravidla, které se týká aktuální buňky. V tomto příkladu bude pravidlo
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

vyhodnoceno jako
[’Price’]=PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan,
Jan)

protože aktuální buňka odpovídá umístění N: (není definováno pomocí žádných
konsolidací).
Nyní víte, že hodnota buňky SalesCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Price,
Jan) se přebírá z buňky PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Jan).

Příklad trasování konsolidace (složitější)
V předchozím jednoduchém příkladu bylo předvedeno, jakým způsobem pracuje Modul
trasování pravidel s buňkami na úrovni N:. V následujícím příkladu je znázorněno, jak lze
pomocí Modulu trasování pravidel trasovat hodnoty, které zahrnují konsolidace.

Postup
1. Otevřete zobrazení Trace_complex krychle SalesCube.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku v průsečíku položek Sales (Objem prodeje) a 1
Quarter (1. čtvrtletí).
3. Klepněte na volbu Trasovat výpočet.
Zobrazí se okno Modul trasování pravidel.
Kapitola 4. Rozšířené výpočty pro obchodní data
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V podokně Trasování výpočtu v horní části okna produktu TM1 je zobrazena definice
, která udává, že hodnota buňky je odvozena
aktuální buňky s ikonou Konsolidace
pomocí konsolidace. Hodnota konsolidované buňky je zobrazena v pravém dolním rohu
podokna.
V podokně Trasovat v dolní části okna produktu TM1 jsou zobrazeny komponenty
prvního konsolidovaného prvku v definici buňky. V tomto příkladě je prvním
konsolidovaným prvkem v buňce SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter)
položka T Series. Produkt TM1 zobrazí komponenty T Series s jejich hodnotami.
4. Poklepejte na prvek T Series 2.8L Coupe (kupé 2.8 L řady T) v podokně Trasovat.
Prostřednictvím prvku T Series 2.8L Coupe (kupé 2.8 L řady T) nyní trasujete hodnotu
buňky SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter).
V podokně Trasování výpočtu se nyní zobrazí definice buňky pro prvek, na který jste
poklepali.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

V podokně Trasovat se nyní zobrazí komponenty prvního konsolidovaného prvku v této
definici buňky. Prvním konsolidovaným prvkem v buňce SalesCube(Actual, Germany, T
Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) je 1 Quarter (1. čtvrtletí). Produkt TM1 zobrazí tři
komponenty Jan, Feb a Mar (Leden, Únor, Březen) s jejich hodnotami.
Všimněte si, že v podokně Trasovat je před každým názvem komponenty uvedena ikona
, která označuje, že hodnoty komponent jsou odvozeny z pravidel.
Pravidla
5. V podokně Trasovat poklepejte na prvek Jan (Leden).
Nyní trasujete hodnotu buňky SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter)
prostřednictvím prvků T Series 2.8L Coupe (kupé 2.8 L řady T) a Jan (Leden).
V podokně Trasování výpočtu se nyní zobrazí definice buňky pro prvek, na který jste
poklepali. V tomto případě se jedná o buňku SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan). Tato buňka je vypočtena podle pravidla ['Sales']=N:['Price']\
['Units']*1000, které je zobrazeno zastíněně. V pravém dolním rohu podokna je zobrazena
konsolidovaná hodnota buňky 18730,0772.
V podokně Trasovat se nyní zobrazí komponenty vzorců pravidel spolu s příslušnými
hodnotami. Komponenta Price (Cena) má hodnotu 43156,86 a je odvozena pomocí jiného
pravidla. Komponenta Units (Jednotky) má hodnotu 434 a jedná se o vstupní hodnotu, jak
je naznačeno šedou odrážkou .
Po vložení těchto hodnot do vzorce pravidel je vidět, že platí (43156,86 X 434)\1000 =
18730,0772, což potvrzuje hodnotu buňky SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan).
6. Poklepáním na prvek Price (Cena) můžete zobrazit pravidlo, které je použito k odvození
hodnoty prvku Price.
Hodnota prvku Price se počítá podle následujícího pravidla:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Toto pravidlo se vyhodnotí následovně:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

Tato položka se zobrazí v podokně Trasovat jako vstupní hodnota označená šedou
odrážkou , což znamená, že výpočet nelze dále trasovat.

Trasování nové cesty výpočtu
Klepnutím na libovolnou definici buňky v podokně Trasování výpočtu okna Modulu trasování
pravidel můžete zahájit trasování nové cesty výpočtu.
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Při použití předchozího složitějšího příkladu byste například mohli klepnutím na definici
první buňky v podokně Trasování výpočtu zahájit trasování nové cesty prostřednictvím
konsolidace T Series (Řada T).
Po klepnutí na definici buňky v podokně Trasování výpočtu se v podokně Trasovat zobrazí
komponenty prvního konsolidovaného prvku v definici buňky. Poklepáním na libovolnou
komponentu můžete zahájit trasování nové cesty výpočtu.

Trasování kontrolních výpočtů
Modul trasování pravidel umožňuje trasovat způsob, jakým jsou prostřednictvím vybraných
buněk definovány výpočty v jiných buňkách.
Vzhledem k tomu, že výpočty v buňkách lze definovat pouze prostřednictvím prvků nejnižší
úrovně dimenze, je příkaz Trasovat kontrolní výpočty k dispozici pro buňky nejnižší úrovně
dimenze, definované pomocí pravidel, avšak nikoli pro konsolidované buňky.

Postup
1. V prostředí Cube Viewer klepněte pravým tlačítkem myši na buňku, kterou chcete
trasovat.
2. Klepněte na volbu Trasovat kontrolní výpočty.
Zobrazí se okno Modul trasování pravidel. Toto okno obsahuje dvě podokna.
v Trasování kontrolních výpočtů (horní podokno) - Zobrazuje definici aktuálního
umístění buňky a pravidla pro definice výpočtů asociovaná s aktuální buňkou.
v Trasovat (dolní podokno) - Zobrazuje umístění, která jsou definována
prostřednictvím aktuální buňky.
3. V podokně Trasovat poklepejte na požadované umístění.
Toto umístění se stane aktuálním umístěním buňky v podokně Trasování kontrolních
výpočtů a v podokně Trasovat se zobrazí všechna umístění definovaná prostřednictvím
aktuální buňky.
4. Postupným poklepáním na umístění v podokně Trasovat definujte kontrolní výpočty v
požadovaném rozsahu.

Definice kontrolních výpočtů
Pokud některá krychle obsahuje příkazy SKIPCHECK a FEEDERS, můžete pomocí modulu
Modul trasování pravidel zkontrolovat, zda jsou v produktu TM1 správně definovány výpočty
komponent konsolidace.

Postup
1. V prostředí Cube Viewer klepněte pravým tlačítkem myši na konsolidovanou buňku,
kterou chcete prověřit.
2. Klepněte na volbu Definice kontrolních výpočtů.
Zobrazí se okno Modul trasování pravidel. Toto okno obsahuje dvě podokna.
v Definice kontrolních výpočtů (horní podokno) - Zobrazuje definici aktuální buňky
(konsolidace).
v Trasovat (dolní podokno) - Zobrazuje všechny komponenty konsolidace, pro které
nejsou správně definovány výpočty.
Podokno Trasovat je prázdné, což znamená, že konsolidace je definována správně a
hodnoty krychle jsou přesné.
Pokud jsou v podokně Trasovat zobrazeny komponenty konsolidace, je nutné upravit
pravidlo asociované s aktuální krychlí a přidat příkazy definice výpočtů, které zajistí
definování všech uvedených komponent.
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Poznámka: V každé relaci produktu TM1 lze provést kontrolu definicí (funkce
FEEDERS) pro určitou buňku pouze jednou. Komponenty konsolidace lze aktuálně
definovat pomocí akce kontroly definicí (funkce FEEDERS). Žádné následné kontroly
definicí (funkce FEEDERS) neposkytnou přesné výsledky. Chcete-li provést kontrolu
definicí (funkce FEEDERS) pro určitou buňku víckrát, je nutné před každou další
kontrolou obnovit relaci serveru IBM Cognos TM1.
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Kapitola 5. Uspořádání objektů v aplikacích produktu TM1
Produkt IBM Cognos TM1 umožňuje uspořádat objekty logicky podle aplikace a podle typu.
V tomto oddílu je popsán postup při vytváření aplikací produktu TM1.

Přehled aplikací TM1
Aplikace TM1 jsou objekty, které slouží jako virtuální složky pro uspořádání zástupců jiných
objektů, souborů nebo adres URL produktu TM1 do logických seskupení, specifických podle
požadovaných úloh.
Můžete například vytvořit aplikaci, která uspořádá všechny objekty a související soubory
produktu TM1 pro určitou prodejní organizaci v Severní Americe.
Objekty, soubory či adresy URL lze do aplikace vložit vytvořením zástupce nebo odkazu.
Aplikace a odkazy nabízejí rychlý a organizovaný způsob otevření cílových objektů, na které
odkazy ukazují.

Celkový souhrn vypočtený
konsolidací čtvrtletních
souhrnů pro jednotlivé produkty
je pravděpodobně nesprávný.

Hodnota za leden
(Jan), souhrn
vypočtený pomocí
['Jan','Total']=999
příkazu pravidel

Celkový souhrn vypočtený
konsolidací souhrnů pro produkty
pro jednotlivé měsíce
je správný.

Souhrn, konsolidace za 1. čtvrtletí (1Quarter)
vypočtená podle příkazu pravidel
['Total']=ConsolidateChildren('Month').

Typy odkazů
Aplikace IBM Cognos TM1 mohou obsahovat odkazy na kteroukoli z následujících položek:
Objekty produktu TM1
Aplikace může obsahovat odkazy na libovolný typ objektu produktu TM1, s
výjimkou pravidel a replikací.
Na objekty produktu TM1 můžete odkazovat z téhož serveru IBM Cognos TM1,
který obsahuje danou aplikaci, nebo z kteréhokoli jiného serveru TM1, k němuž
máte přístup.
Soubory
Aplikace může odkazovat na libovolný typ souboru (například list aplikace Excel,
dokument Word nebo kterýkoli jiný soubor). Odkazovat lze na libovolný soubor
aplikace Excel, bez ohledu na to, zda obsahuje řezy či funkce produktu TM1 či jiné
prvky produktu TM1.
Můžete odkazovat na externí i odeslané soubory.
Odkaz na externí soubor představuje zástupce souboru, který může existovat v
libovolném sdíleném adresáři v síti.
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Při použití odkazu na odeslaný soubor bude na serveru TM1 uložena kopie
původního souboru. Pokud však bude původní zdrojový soubor, který je umístěn
mimo produkt TM1, změněn, změny se v odeslané kopii souboru na serveru TM1
automaticky neodrazí. Změny je nutné zpřístupnit aktualizací daného souboru na
serveru.
Adresy URL
Aplikace může obsahovat odkazy na libovolné webové stránky nebo prostředky,
které využívají protokol HTTP či HTTPS.

Chování odkazů
Je důležité pochopit, že pokud do aplikace přidáte odkazy na objekty nebo soubory, jejich
existence je pouze zástupná - jedná se pouze o zástupce, kteří umožňují otevřít původní
objekt, resp. soubor produktu IBM Cognos TM1. Odstranění odkazu v aplikaci se od
odstranění zdrojového objektu či souboru produktu TM1diametrálně liší:
v Odstranění odkazu z aplikace nemá žádný dopad na odpovídající zdrojový objekt či soubor
produktu TM1. Odstraněn bude pouze odkaz.
v Při odstranění zdrojového objektu v produktu TM1 nebo souboru na disku budou přerušeny
veškeré odpovídající odkazy v aplikaci, avšak vlastní odkaz odstraněn nebude. Při
odstranění zdrojového objektu nebo souboru zůstane odkaz zachován, avšak nebude
funkční.
Jedna výjimka k výše uvedenému pravidlu se týká odkazů na odeslané soubory. V tomto
případě je daný soubor skutečně zkopírován na server IBM Cognos TM1. Pokud odstraníte
odkaz na odeslaný soubor, produkt TM1 odstraní tuto odeslanou kopii souboru ze serveru
TM1.
Podrobné informace týkající se odkazů na soubory lze najít v tématu “Přidání odkazů na
soubory do aplikace” na stránce 87

Zobrazení pořadí pro odkazy v aplikacích
Produkt TM1 zobrazuje odkazy v aplikacích v následujícím pořadí. V každé skupině odkazů
řadí produkt TM1 odkazy v abecedním pořadí sestupně.
v krychle
v zobrazení
v
v
v
v
v

dimenze
dílčí sady
procesy
časové kapsle
soubory a adresy URL

Poznámka: Pořadí, v němž jsou zobrazeny skupiny odkazů, ani pořadí řazení v rámci skupin
odkazů nelze nastavit.

Použití aplikací a odkazů v prostředí TM1 Web
Pokud vytvoříte aplikace a odkazy produktu TM1 v prostředí Server Explorer, budou
automaticky dostupné v prostředí TM1 Web. To se týká odkazů na krychle, zobrazení,
soubory a adresy URL.
Podrobné informace naleznete v části “Publikování aplikací produktu TM1 do prostředí TM1
Web” na stránce 97.
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Složky a soubory aplikací na serveru TM1
Složky a soubory, které podporují aplikace TM1, jsou uloženy v datovém adresáři serveru
IBM Cognos TM1.

Složky
Struktura pro složky aplikací TM1 je uspořádána v následujícím umístění:
TM1 Data Directory \ }applications

Údaje o odkazovaných i odeslaných souborech jsou zde uloženy v příslušných podsložkách.

Odkazované soubory
Údaje o odkazovaných souborech jsou uloženy v souborech zástupců, které mají příponu
.extr.
Pokud například v aplikaci vytvoříte odkaz na soubor s názvem sheet1.xls, produkt TM1
vytvoří soubor zástupců s názvem sheet1.xls.extr, který umožní sledovat danou položku.

Odeslané soubory
Údaje o odeslaných souborech jsou uloženy v souborech zástupců, které mají příponu .blob.
Skutečné soubory, které jsou odeslány na server TM1, jsou uloženy v následujícím umístění:
TM1 Data Directory \ }Externals

Pokud například odešlete soubor do databáze ukázek plánování (Planning Sample), bude
uložen do tohoto umístění:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

Produkt TM1 automaticky k názvu každého odeslaného souboru připojí příponu s údajem o
datu a času. Přípona má formát rok měsíc den čas.přípona_souboru.
Pokud například odešlete soubor Sample_Budget.xls do databáze ukázek plánování
(Planning Sample), produkt TM1 jej přejmenuje pomocí názvu
Sample_Budget.xls_20090617155650.xls a uloží jej do následujícího umístění:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Úvahy týkající se zabezpečení ohledně vytváření a zobrazení aplikací
V následující tabulce jsou popsána oprávnění zabezpečení vyžadovaná k provedení akcí
souvisejících s aplikacemi TM1.
Podrobné informace naleznete v části “Správa zabezpečení pro aplikace TM1” na stránce 94.
Akce

Vyžadovaná oprávnění zabezpečení

Vytvoření aplikace nejvyšší úrovně

Nutnost být členem skupiny ADMIN nebo
DataAdmin

Vytvoření aplikace sekundární úrovně

Přístup administrátora k nadřízené aplikaci

Zobrazení a používání aplikací a odkazů

Číst
Kapitola 5. Uspořádání objektů v aplikacích produktu TM1
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Akce

Vyžadovaná oprávnění zabezpečení

Přidání soukromého odkazu do aplikace

Číst

Publikování soukromé aplikace

Nutnost být členem skupiny ADMIN nebo
DataAdmin

Publikování soukromého odkazu na veřejný objekt Admin
Publikování soukromého odkazu na soukromý
objekt

Nelze provést

Privatizace veřejné aplikace nebo odkazu

Admin

Odstranění veřejné aplikace nebo odkazu

Admin

Odstranění soukromé aplikace

Admin

Odstranění soukromého odkazu

Číst

Vytvoření a správa aplikací
Chcete-li zahájit přidávání aplikací na server IBM Cognos TM1, musí nejprve některý člen
skupiny ADMIN nebo DataAdmin vytvořit jednu nebo více aplikací nejvyšší úrovně.
Termínem aplikace nejvyšší úroveň se označují aplikace, které jsou uvedeny přímo ve
skupině aplikací (Applications) v prostředí Server Explorer. Aplikace sekundární úrovně jsou
oproti tomu zobrazeny v rámci nadřízené aplikace (viz popis v oddílu “Souběžné vytvoření
nového objektu a přidání odkazu na aplikaci” na stránce 87).
V následujícím příkladu je uvedena skupina aplikací (Applications), tři aplikace nejvyšší
úrovně (European Sales, North American Sales a PacRim Sales - Prodej v Evropě, Prodej v
Severní Americe, resp. Prodej v oblasti Pacifiku) a dvě aplikace sekundární úrovně (China a
Indonesia - Čína a Indonésie) v rámci aplikace nejvyšší úrovně PacRim Sales.

Vytvoření aplikace nejvyšší úrovně
Při vytvoření aplikace nejvyšší úrovně postupujte následovně.

Postup
1. Zkontrolujte, zda je daná skupina aplikací na serveru IBM Cognos TM1 viditelná. Pokud
tato skupina viditelná není, klepněte v prostředí Server Explorer na volbu Zobrazit,
Aplikace.
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2. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na danou skupinu aplikací na
serveru, na kterém chcete vytvořit aplikaci, a poté klepněte na příkaz Vytvořit novou
aplikaci.
Produkt TM1 vloží do vybrané skupiny aplikací novou aplikaci nejvyšší úrovně s
dočasným názvem Nová složka.
3. Přiřa te k nové aplikaci požadovaný název.
Mějte na paměti, že v systému Microsoft Windows existují určité vyhrazené názvy
zařízení, které nelze použít jako názvy složek ani souborů. Aktualizovaný seznam
vyhrazených názvů zařízení lze najít na příslušném webu věnovaném systému MS
Windows.
Veškeré aplikace jsou soukromými objekty, k nimž může získat přístup pouze uživatel,
který danou aplikaci vytvořil. Chcete-li aplikaci zpřístupnit dalším uživatelům produktu
TM1, je nutné ji publikovat. Veřejné aplikace mohou vytvářet pouze uživatelé komponent
TM1 Architect a TM1 Perspectives. Uživatelé komponenty TM1 Client mohou vytvářet
pouze soukromé aplikace.
4. Chcete-li aplikaci zpřístupnit dalším uživatelům, klepněte pravým tlačítkem myši na
danou aplikaci a poté postupně klepněte na volby Zabezpečení, Převést na veřejné.
Poznámka: Typ ikony, která se pro aplikaci použije, závisí na soukromém nebo
veřejném statutu aplikace.
v Při zobrazení soukromé aplikace se použije ikona Soukromé aplikace
pravém horním rohu obsahuje symbol klíče.

, která v

v Při zobrazení veřejné aplikace se použije ikona Veřejné aplikaceicon .
Nyní můžete do aplikace začít přidávat odkazy nebo aplikace sekundární úrovně.

Přejmenování aplikací
Při přejmenování aplikace postupujte následovně.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci.
2. Klepněte na volbu Přejmenovat.
Zobrazí se aktuální název aplikace a je možné jej upravit.
3. Zadejte nový název pro aplikaci.
4. Stiskněte klávesu ENTER.

Odstranění aplikací
Odstranit můžete kteroukoli veřejnou či soukromou aplikaci, k níž máte oprávnění
administrátora (ADMIN).
Poznámka: Poznámka: Pokud odstraníte aplikaci, produkt IBM Cognos TM1odstraní
všechny podřízené aplikace i odkazy obsažené v aplikaci.
Pokud máte k dané aplikaci oprávnění administrátora, musíte mít oprávnění administrátora
také ke všem odkazům a podřízeným aplikacím v rámci této aplikace, bez ohledu na
oprávnění zabezpečení nastavená v produktu TM1 v okně Přiřazení zabezpečení produktu
TM1. Pokud tedy máte oprávnění administrátora k určité aplikaci, můžete odstranit také dílčí
aplikace a odkazy, k nimž jste měli pouze oprávnění typu READ nebo NONE.
Použití oprávnění administrátora pro odstranění aplikace je předvedeno v následujícím
příkladu. Předpokládejme, že na určitém serveru existují tři aplikace (App1, App2 a App3),
které všechny vytvořil některý člen skupiny administrátorů.
Kapitola 5. Uspořádání objektů v aplikacích produktu TM1
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Administrátor definoval následující oprávnění zabezpečení pro aplikace pro skupinu uživatelů
North America (Severní Amerika):

Název aplikace

Oprávnění zabezpečení pro skupinu uživatelů
North America

App1

Admin

App2

Číst

App3

Žádná položka

Pokud se některý člen skupiny uživatelů North America přihlásí k serveru IBM Cognos TM1,
uvidí aplikaci App1, pro kterou má oprávnění administrátora, a aplikaci App2, pro kterou má
oprávnění ke čtení. Neuvidí však aplikaci App3, protože pro ni nemá žádné oprávnění.
Pokud se nyní některý člen skupiny uživatelů North America pokusí o odstranění aplikace
App1, bude tato operace odstranění úspěšná. To se očekává, protože skupina uživatelů North
America má pro aplikaci App1 oprávnění administrátora, které umožňuje odstranění aplikací.
Avšak kromě toho budou bez varování odstraněny také aplikace App2 a App3 (spolu se všemi
odkazy v nich obsaženými), a to i přesto, že skupině North America byla pro tyto aplikace
přiřazena pouze oprávnění ke čtení (READ), resp. žádná oprávnění (NONE).

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci.
2. Klepněte na volbu Odstranit.
3. Při výzvě k potvrzení klepněte na volbu Ano.

Vytvoření aplikace sekundární úrovně
Aplikace sekundární úrovně může vytvářet kterýkoli uživatel produktu IBM Cognos TM1,
který má oprávnění administrátora k určité existující aplikaci.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na existující aplikaci.
2. Klepněte na volby Nová, Aplikace.
Produkt TM1 vloží do existující aplikace novou aplikaci sekundární úrovně, dočasně
pojmenovanou jako New Folder (Nová složka).
3. Přiřa te k nové aplikaci požadovaný název.
Produkt TM1 vytvoří aplikaci jako soukromý objekt, ke kterému má přístup pouze daný
uživatel.
4. Pokud jste členem skupiny administrátorů nebo skupiny DataAdmin a chcete určitou
aplikaci zveřejnit, aby k ní mohli získat přístup i další uživatelé produktu TM1, klepněte
pravým tlačítkem myši na danou aplikaci a poté klepněte na volby Zabezpečení, Převést
na veřejné.
Pokud zveřejníte aplikaci sekundární úrovně, budou oprávnění zabezpečení pro tuto
aplikaci sekundární úrovně zděděna na základě oprávnění zabezpečení definovaných pro
nadřazenou aplikaci. Oprávnění zabezpečení můžete změnit postupem uvedeným v
tématu “Přiřazení oprávnění zabezpečení pro aplikace TM1 a odkazy na skupiny
uživatelů” na stránce 94.
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Přidání odkazů na objekty produktu TM1 do aplikace
Můžete přidat odkazy na objekty ze serveru IBM Cognos TM1, na němž je daná aplikace
umístěna, a kromě toho také objekty z jiných serverů, k nimž jste připojeni.

Postup
1. Vyberte požadovaný objekt v prostředí Server Explorer.
2. Přetáhněte objekt do aplikace myší.
V aplikaci se zobrazí odkaz na daný objekt.
Standardně bude každý odkaz, který přidáte do aplikace, soukromým odkazem, což je
naznačeno symbolem klíče v ikoně objektu. K takovému odkazu může přistupovat pouze
daný uživatel.
Ikona

Popis
Odkaz na krychli SalesCube, který byl přidán do aplikace North
American Sales (Objem prodeje v Severní Americe).
Produkt TM1 přidá do ikony objektu obrázek se šipkou zástupce,
který reprezentuje odkaz.
Do dolního rohu ikony odkazu a do pravého dolního i horního rohu
ikony soukromého objektu bude přidán obrázek se šipkou, který
reprezentuje soukromé odkazy, resp. objekty.

Zveřejnění odkazu
Chcete-li odkaz zpřístupnit dalším uživatelům produktu IBM Cognos TM1, je nutné tento
odkaz zveřejnit klepnutím pravým tlačítkem myši na odkaz a následným klepnutím na volby
Položka aplikace, Zabezpečení, Převést na veřejné.
Produkt TM1 zkombinuje ikonu objektu se šipkou zástupce, a tím označí veřejný odkaz na
veřejný objekt.
Ikona

Popis
Veřejný odkaz na veřejnou dílčí sadu dimenze.

Veřejný odkaz na veřejné zobrazení krychle.

Chcete-li proces vytváření veřejného odkazu zjednodušit, klepněte v prostředí Server Explorer
pravým tlačítkem myši na požadovaný objekt, podržte pravé tlačítko myši a následně objekt
přetáhněte myší na aplikaci. Po umístění objektu a uvolnění tlačítka myši se v produktu TM1
zobrazí místní nabídka. Klepněte na volbu Vytvořit veřejný odkaz.
Odkazy lze zveřejnit pouze ve veřejných aplikacích. Pokud zveřejníte odkaz v některé
aplikaci, budou oprávnění zabezpečení zděděna na základě oprávnění zabezpečení
definovaných pro nadřazenou aplikaci. Oprávnění zabezpečení můžete změnit postupem
popsaným v tématu “Přiřazení oprávnění zabezpečení pro aplikace TM1 a odkazy na skupiny
uživatelů” na stránce 94.
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Přidání odkazů na soukromá zobrazení krychle a dílčí sady
dimenze do aplikace
Pokud do aplikace přidáte odkaz na soukromé zobrazení nebo dílčí sadu, bude tento odkaz
vytvořen jako soukromý odkaz, což je standardní postup při vytvoření libovolného odkazu v
aplikaci.
Produkt IBM Cognos TM1 přidává k ikoně odkazu obraz dvou klíčů s cílem označit
soukromý odkaz na soukromý objekt.
Ikona

Popis
Soukromý odkaz na soukromou dílčí sadu dimenze.

Soukromý odkaz na soukromé zobrazení krychle.

Tyto ikony umožňují snáze rozlišovat:
v soukromé odkazy na soukromé objekty od
v soukromých odkazů na veřejné objekty.
Produkt TM1 přidá k ikoně odkazu jeden klíč s cílem označit soukromý odkaz na veřejný
objekt.
Ikona

Popis
Soukromý odkaz na veřejnou dílčí sadu dimenze.

Soukromý odkaz na veřejné zobrazení krychle.

Pokud zveřejníte soukromé zobrazení krychle nebo dílčí sadu dimenze, pro které existuje
odkaz, nebude daný odkaz nadále platný a při pokusu o přístup se zobrazí chybová zpráva.
Příklad: Pokud vytvoříte odkaz na soukromé zobrazení krychle s názvem View1 a poté toto
zobrazení View1 zveřejníte, odkaz se přeruší a zobrazení s jeho pomocí nebude možné
otevřít. Zobrazí se následující chybová zpráva: Nelze najít soukromé zobrazení 'View1'
krychle 'plan_BudgetPlan' na serveru 'planning sample'.
Za takových okolností je nejlepší původní odkaz odstranit a vložit nový odkaz na (nyní již)
veřejné zobrazení krychle nebo dílčí sadu dimenze.
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Souběžné vytvoření nového objektu a přidání odkazu na
aplikaci
V rámci aplikace můžete vytvořit objekt produktu IBM Cognos TM1. Produkt TM1 vytvoří
nový objekt na serveru, na kterém je umístěna daná aplikace, a vloží soukromý odkaz na tento
objekt v aplikaci. V rámci aplikace můžete vytvářet dimenze, krychle, procesy nebo časové
kapsle.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci, v níž chcete
vytvořit objekt, a v místní nabídce vyberte volby Nový <Typ objektu>. Chcete-li vytvořit
například novou krychli, klepněte na volby Nová, Krychle.
Jakmile vyberete typ objektu, zobrazí se odpovídající dialogové okno. Pokud například
klepnete na volby Nová, Krychle, zobrazí se dialogové okno Vytváření krychle.
2. Prove te postup potřebný pro vytvoření objektu vybraného typu.
Po jeho dokončení vytvoří produkt TM1 na serveru příslušný objekt a vloží do aplikace
soukromý odkaz na tento objekt.
V uvedeném příkladu je zobrazen výsledek vytvoření krychle s názvem New Cube (Nová
krychle) v rámci aplikace North American Sales (Objem prodeje v Severní Americe).

Přidání odkazů na soubory do aplikace
Odkazy na soubory můžete do aplikací produktu IBM Cognos TM1 přidat pro libovolný typ
souboru v počítači nebo v síti (např. soubory aplikace Excel, Word, PowerPoint, PDF nebo
kterýkoli jiný soubor).
Notes:
v Do aplikace můžete přidat odkaz na libovolný soubor aplikace Excel. Nejste omezeni
pouze na práci se soubory aplikace Excel obsahujícími řezy produktu TM1 nebo jiné
funkce produktu TM1.
v Soubory se otevřou v programu, který je s nimi asociován (podle nastavení pro typy
souborů v systému Microsoft Windows.. Program TM1 zobrazí pro každý soubor na
základě nastaveného přidružení odpovídající ikonu.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci, do níž chcete
přidat odkaz na soubor, a poté v místní nabídce klepněte na volbu Přidat soubor.
Zobrazí se dialogové okno Přidat soubor.
2. Projděte adresář obsahující daný soubor a vyberte soubor, který má být přidán do
aplikace.
3. Vyberte volbu určující metodu, pomocí níž produkt TM1 přidá daný soubor do aplikace.
Připojit soubor jako odkaz - Soubor bude zachován v aktuálním umístění a do aplikace
TM1 bude vložen odkaz na tento soubor.
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Jakmile je soubor přidán ve formě odkazu, zobrazí se pro něj v produktu TM1
odpovídající ikona. Příklad: Ikona odpovídající souboru aplikace Excel, který je přidán
pomocí volby Připojit soubor jako odkaz, bude ve stromu objektů aplikací produktu TM1
.
vypadat následovně
Hlavní výhodou použití této volby je to, že veškeré úpravy a změny provedené v daném
souboru aplikace Excel budou v aplikaci ihned dostupné. Pokud vyberete tuto volbu,
soubor aplikace Excel musí být umístěn ve sdílené složce a je nutné k němu přejít
prostřednictvím sítě s cílem vytvoření cesty UNC k souboru.
Kopírovat soubor na server TM1 - Zkopíruje soubor na server TM1, na němž je
umístěna aplikace.
Pro tento typ odkazu se v produktu TM1 zobrazí ikona bez šipky. Příklad: Soubor
aplikace Excel, který je přidán pomocí volby Kopírovat soubor na server TM1, bude mít v
:
aplikacích produktu TM1 následující ikonu
Produkt TM1 zkopíruje odeslané soubory do podadresáře }Externals datového adresáře
serveru TM1. Pokud přidáte soubor aplikace Excel například do určité aplikace na serveru
SData, který je součástí ukázkové databáze produktu TM1, produkt TM1 uloží tento
soubor do adresáře
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\SData\}Externals.
Hlavní výhodou použití této volby je to, že daný soubor je dostupný kdykoli, kdy je
spuštěn server TM1. Avšak pokud dojde ke změnám původního souboru, tyto změny se
na serveru TM1 automaticky neodrazí. Změny je nutné zpřístupnit aktualizací daného
souboru na serveru.
v Podrobné informace týkající se aktualizací souborů aplikace Excel, které byly
zkopírovány do produktu TM1, lze najít v tématu “Aktualizace souborů aplikace Excel
na serveru TM1” na stránce 89.
v Podrobné informace týkající se aktualizací souborů jiných aplikací než Excel, které
byly zkopírovány do produktu TM1, lze najít v tématu “Aktualizace jiných souborů než
souborů aplikace Excel na serveru TM1” na stránce 90.
Poznámka: Poznámka: Pokud vyberete volbu Kopírovat soubor na server TM1, nesmí
být tento soubor aktuálně používán jiným programem. Pokud se pokusíte odeslat otevřený
soubor, v produktu TM1 se zobrazí chybová zpráva. Před odesláním souboru do produktu
TM1 zkontrolujte, zda je soubor zavřený.
4. Vyberte volbu Veřejné, nebo Soukromé.
v Veřejné - Odkaz na soubor bude zpřístupněn i dalším uživatelům, kteří mají přístup k
aplikaci TM1.
v Soukromé - Odkaz na soubor bude přístupný pouze vám.
5. Klepněte na tlačítko Otevřít.
Soubor nyní bude přístupný z aplikace TM1.
K souborům v aplikaci TM1 lze také přistupovat prostřednictvím prostředí TM1 Web.
Podrobnější informace lze najít v dalších oddílech tohoto tématu:
v “Publikování aplikací a odkazů produktu TM1” na stránce 95.
v “Publikování aplikací produktu TM1 do prostředí TM1 Web” na stránce 97.

Základní informace o veřejných a soukromých odkazech na
soubory
V produktu IBM Cognos TM1 se k vizuálnímu odlišení veřejných a soukromých odkazů na
soubory v aplikacích TM1 používají následující formáty ikon.
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Ikona

Popis
Veřejný odkaz na soubor, který byl do produktu TM1 přidán
prostřednictvím odkazu.
Soukromý odkaz na soubor, který byl do produktu TM1 přidán
prostřednictvím odkazu.

Veřejný odkaz na soubor, který byl na server TM1 zkopírován.

Soukromý odkaz na soubor, který byl na server TM1 zkopírován.

Chování souborů odesílaných na server TM1
Termínem odesílaný soubor se označuje jakýkoli soubor, který je do aplikace IBM Cognos
TM1 přidán pomocí volby Kopírovat soubor na Server TM1.
Odeslané soubory se v porovnání s odkazovanými soubory chovají jinak, protože jsou
skutečně zkopírovány a uloženy na serveru IBM Cognos TM1.
v Produkt TM1 zkopíruje a uloží odesílané soubory na server TM1 do následujícího adresáře:
<datový_adresář_serveru>\adresář }Externals.
v Při odeslání souboru na server TM1 je k názvu souboru připojeno časové razítko
čas/datum.
Pokud na server TM1například odešlete soubor US Budget.xls, bude tento soubor uložen
pod názvem US Budget.xls_20040702193054.xls.
v Pokud odstraníte odeslaný soubor z aplikace TM1, produkt TM1 odstraní kopii tohoto
odeslaného souboru z adresáře }Externals. Původní, mimo produkt TM1 umístěný soubor,
ze kterého byl odeslaný soubor zkopírován, odstraněn nebude.
v Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz, který umožní otevření odeslaného souboru z
webového listu nebo jiného souboru aplikace TM1 v prostředí TM1 Web, musí tento
hypertextový odkaz obsahovat název odeslaného souboru přiřazený produktem TM1.
Podrobné informace naleznete v části “Vytvoření hypertextových odkazů pro odeslané
soubory” na stránce 98.

Aktualizace souborů aplikace Excel na serveru TM1
Produkt IBM Cognos TM1 zajišuje vyhrazený proces pouze pro aktualizaci souborů aplikace
Excel, které byly odeslány na server IBM Cognos TM1. Podrobné informace týkající se
aktualizace jiných souborů než souborů aplikace Excel (například Word, PowerPoint nebo
jiné typy souborů) lze najít v tématu “Aktualizace jiných souborů než souborů aplikace Excel
na serveru TM1” na stránce 90.

Postup
1. Poklepejte na daný soubor v prostředí Server Explorer.
Soubor se otevře v aplikaci Excel, přičemž v pruhu titulku se zobrazí dočasný název
souboru (například TM12C5D.xls).
Poznámka: Je důležité si poznamenat původní název souboru, který aktualizujete (bez
ohledu na dočasný název souboru). Původní soubor bude třeba vybrat později v kroku 4.
Kapitola 5. Uspořádání objektů v aplikacích produktu TM1
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2. Prove te požadované úpravy v dokumentu aplikace Excel.
3. Klepněte postupně na volby TM1 > Uložit sešit na server TM1 > Aktualizovat
existující soubor aplikace na serveru TM1.
Zobrazí se dialogové okno Vybrat externí soubor aplikace TM1 k aktualizaci.
4. Vyberte původní soubor aplikace Excel, který chcete aktualizovat.
Zkontrolujte, zda jste vybrali původní soubor aplikace Excel, otevřený v kroku 1. Pokud
vyberete jakýkoli jiný soubor, produkt TM1 vybraný soubor bez varování přepíše.
5. Klepněte na tlačítko OK.
Produkt TM1 aktualizuje soubor na serveru TM1. Soubor aplikace Excel je dostupný z
příslušné nadřízené aplikace.

Aktualizace jiných souborů než souborů aplikace Excel na
serveru TM1
Jiný soubor než soubor aplikace Excel, který byl odeslán na server IBM Cognos TM1, můžete
aktualizovat tak, že soubor uložíte jako externí soubor a poté tento soubor ručně znovu přidáte
na server.

Postup
1. Poklepejte na daný soubor v prostředí Server Explorer.
Soubor se otevře v asociovaném programu, přičemž v pruhu titulku se zobrazí dočasný
název souboru (například TM163.doc).
Odeslaný soubor aplikace Word se otevře v aplikaci Microsoft Word.
2. Pomocí programu asociovaného s daným souborem prove te v souboru požadované
změny a poté pomocí funkce Uložit jako v tomto programu uložte soubor do nového
umístění a pod novým názvem souboru.
Poznámka: Poznamenejte si název a umístění nového aktualizovaného souboru, abyste
jej mohli přidat zpět do produktu TM1 v následujícím kroku.
3. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na původní verzi daného
souboru a poté klepněte na volbu Odstranit.
V produktu TM1 se zobrazí dialogové okno Potvrdit odstranění umožňující odstranit
původní soubor.
4. Aktualizovaný soubor lze znovu přidat postupem uvedeným v tématu “Přidání odkazů na
soubory do aplikace” na stránce 87.

Přidání odkazů s adresou URL do aplikace
Adresu URL můžete přidat do aplikace pro protokoly http:// a https://.
Pokud otevřete odkaz s adresou URL v aplikaci IBM Cognos TM1 z prostředí Server
Explorer produktu TM1 nebo z komponenty TM1 Web, ve výchozím webovém prohlížeči
daného systému se zobrazí cílový zdroj dané adresy URL.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci, do níž chcete
přidat odkaz s adresou URL, a poté v místní nabídce klepněte na volbu Přidat adresu
URL.
Zobrazí se dialogové okno Přidat adresu URL.
2. Zadejte úplnou adresu URL, včetně označení protokolu http:// nebo https://.
Příklad: http://www.SpolecnostXY.com
3. Zadejte popisný název pro danou adresu URL.
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Příklad: Web společnosti XY
4. Přidání adresy URL dokončíte klepnutím na tlačítko OK.
Adresa URL bude přidána do aplikace TM1 a přitom se použije výchozí ikona systému
pro odkaz adresy URL.

Práce s odkazy na objekty, soubory nebo adresy URL v aplikacích
produktu TM1
Pokud v aplikaci IBM Cognos TM1 poklepete na odkaz na objekt, soubor nebo adresu URL,
provede se výchozí akce pro daný objekt.
Můžete také na odkaz na objekt klepnout pravým tlačítkem myši a následně v místní nabídce
vybrat kteroukoli podporovanou akci pro daný objekt.
V následující tabulce jsou popsány výchozí akce pro všechny objekty, soubory a adresy URL,
k nimž lze získat přístup z aplikací produktu TM1.
Typ odkazu

Výchozí akce

Krychle

Otevře výchozí zobrazení krychle v prostředí Cube Viewer.

Zobrazení krychle

Otevře zobrazení krychle v prostředí Cube Viewer.

Dimenze

Otevře výchozí dílčí sadu dimenze v Editoru dílčích sad. Není-li
výchozí dílčí sada dimenze definována, bude otevřena dílčí sada Vše.

Dílčí sada

Otevře dílčí sadu v Editoru dílčích sad.

Proces

Otevře proces pro úpravy v nástroji Turbo Integrator.

Časová kapsle

Pokud se časová kapsle nachází v neaktivním stavu, otevře časovou
kapsli v průvodci nastavením časových kapslí. (Aktivní časovou kapsli
nelze otevřít.)

Soubor

Otevře soubor v programu, který je s ním asociován (podle nastavení
pro typy souborů v systému Microsoft Windows.. Příklad: Soubor s
příponou .xls bude otevřen v aplikaci Excel.

adresa URL

Otevře adresu URL ve výchozím webovém prohlížeči systému.

Poznámka: Při přístupu k objektům produktu TM1, které jsou umístěny na jiném serveru
IBM Cognos TM1, musí být příslušný server spuštěn a musíte k němu být přihlášeni.
v Pokud se pokusíte o přístup k objektu umístěnému na serveru, který je sice spuštěn, avšak k
němuž nejste momentálně přihlášeni, produkt TM1 zobrazí výzvu k přihlášení k danému
serveru.
v Pokud se pokusíte o přístup k objektu umístěnému na serveru, který není spuštěn, produkt
TM1 zobrazí následující varovnou zprávu: Server, na kterém je umístěn tento objekt,
nereaguje. Chcete aktualizovat zobrazení prostředí Server Explorer?
Chcete-li obnovit přístup k odkazu, spuste server, na kterém je umístěn zdrojový objekt.

Zobrazení vlastností aplikace TM1
Chcete-li zobrazit vlastnosti odkazů a dílčích aplikací v rámci aplikace IBM Cognos TM1,
postupujte následovně:

Postup
1. V prostředí Server Explorer vyberte požadovanou aplikaci.
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2. Pokud není v prostředí Server Explorer viditelné podokno Vlastnosti, klepněte na volby
.
Zobrazení, Okno Vlastnosti
V podokně Vlastnosti jsou uvedeny informace týkající se všech odkazů a dílčích aplikací,
k nimž máte alespoň přístupová oprávnění ke čtení. Odkazy ani dílčí aplikace, k nimž
nemáte žádná přístupová oprávnění, nebudou v prostředí Server Explorer uvedeny, takže
ani nelze zobrazit vlastnosti těchto položek.
V podokně Vlastnosti budou zobrazeny pouze bezprostřední dílčí aplikace vybrané
aplikace TM1.
3. Chcete-li položky v podokně Vlastnosti seřadit abecedně podle hodnoty některé
vlastnosti, klepněte na popisek příslušného sloupce, podle kterého má být řazení
provedeno. Chcete-li například položky seřadit abecedně podle aktuálního stavu, klepněte
na popisek sloupce Stav.
Pro každý odkaz a dílčí aplikaci se zobrazí následující vlastnosti.
Vlastnost

Popis

Název

Název odkazu, resp. dílčí aplikace, jak je uveden ve vybrané aplikaci.
Názvy odkazů, které nemusejí přímo odpovídat názvům zdrojových objektů,
můžete upravit. Příklad: Na výše uvedeném obrázku odkazuje odkaz Price na
zdrojovou krychli s názvem PriceCube.

Systémový název

v U většiny odkazů odpovídá položka Systémový název skutečnému názvu
zdrojového objektu, na který odkaz odkazuje.
v U souborů, které byly odeslány na server IBM Cognos TM1, odpovídá
položka Systémový název názvu, který je souboru přiřazen na serveru
TM1. Konvence pojmenování pro soubory aktualizované na serveru TM1
jsou popsány v tématu “Chování souborů odesílaných na server TM1”
na stránce 89.
v V případě souborů, které jsou připojeny prostřednictvím odkazu, položka
Systémový název odpovídá cestě UNC k danému souboru.
v Vlastnost Systémový název se netýká dílčích aplikací.

Server

Server TM1, na kterém se nachází zdrojový objekt pro odkaz.
Příklad: Ve výše uvedeném obrázku je zdrojová krychle pro odkaz Currency
umístěna na serveru inventory.

Soukromé

Tato vlastnost se týká pouze dílčích sad dimenze a zobrazení krychle.
Vlastnost Soukromé udává, zda je zdroj odkazu dílčí sady dimenze nebo
zobrazení krychle soukromým objektem. Hodnota Ano této vlastnosti určuje,
že zdroj je soukromým objektem. Hodnota Ne udává, že se jedná o veřejný
objekt.
Příklad: Na výše uvedeném obrázku jsou všechny zdroje pro odkaz na dílčí
sadu dimenze North American Currencies (Měny pro severoamerický trh) i
pro zobrazení krychle North American Price Plan (Cenový plán pro
severoamerický trh) a North American Models (Modely pro severoamerický
trh) soukromými objekty.
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Vlastnost

Popis

Stav

Tato vlastnost udává aktuální dostupnost odkazů a dílčích aplikací. Vlastnost
Stav může mít tři hodnoty:
v

K dispozici - Odkaz nebo dílčí aplikace jsou k dispozici pro použití.

v Nepřipojeno - Nejste připojeni k serveru TM1, na kterém je umístěn
zdrojový objekt odpovídající danému odkazu. Chcete-li získat přístup k
danému odkazu, přihlaste se k serveru.
v Není k dispozici - Server TM1, na kterém je umístěn zdrojový objekt pro
daný odkaz, není spuštěn, a proto nelze k odkazu získat přístup.
Zabezpečení

Tato vlastnost udává oprávnění zabezpečení pro odkaz nebo dílčí aplikaci.

Odstranění odkazů na objekty, soubory nebo adresy URL z
aplikací TM1
Chcete-li odstranit odkaz na objekt z aplikace IBM Cognos TM1, postupujte následovně:

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz na objekt v dané aplikaci.
Poznámka: Je nutné vybrat odkaz na objekt v aplikaci. Pokud vyberete zdrojový objekt
kdekoli jinde v hierarchii serverů, nebude možné objekt z aplikace odstranit.
2. Klepněte na volby Položka aplikace, Odstranit.
Postup odstranění odkazu na soubor nebo odkazu adresy URL z aplikace:
v Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor v aplikaci.
v Klepněte na volbu Odstranit.

Přejmenování odkazů na objekty, soubory nebo adresy URL v
aplikacích TM1
Pro odkaz na objekt nebo soubor v aplikaci IBM Cognos TM1 nemusí být použit název
zdrojového souboru, s nímž je odkaz asociován. Odkaz na objekt nebo soubor v aplikaci lze
přejmenovat při současném zachování propojení se zdrojovým souborem.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný odkaz v aplikaci.
2. Vyberte volbu Přejmenovat následovně:
v Chcete-li přejmenovat odkaz na objekt, klepněte postupně na volby Položka aplikace,
Přejmenovat.
v Chcete-li přejmenovat odkaz na soubor nebo adresu URL, klepněte na volbu
Přejmenovat.
Název odkazu se zvýrazní a bude možné jej upravit.
3. Zadejte nový název pro odkaz.
4. Stiskněte klávesu Enter.

Odstranění zdrojových objektů, na které se odkazuje v
aplikacích TM1
Pokud odstraníte zdrojový objekt, na který se odkazuje v aplikaci IBM Cognos TM1, produkt
TM1 z aplikace neodstraní odpovídající odkaz na objekt.
Kapitola 5. Uspořádání objektů v aplikacích produktu TM1
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Pokud z datového serveru odstraníte například zobrazení Canada Sales (Objem prodeje v
Kanadě), zůstane odkaz na toto zobrazení Canada Sales v aplikaci North American Sales
(Objem prodeje na severoamerickém trhu) zachován.
Pokud se pokusíte v aplikaci otevřít odkaz na některý objekt nebo soubor a přitom byl zdroj
pro tento objekt nebo soubor dříve ze serveru IBM Cognos TM1 odstraněn, produkt TM1
zobrazí chybovou zprávu oznamující, že objekt 'US Sales' na serveru 'SData' nelze najít, spolu
s výzvou k odstranění odkazu.
Pokud byl zdroj pro objekt nebo soubor v některé aplikaci ze serveru odstraněn, je nutné
odstranit odpovídající odkaz z aplikace. Podrobné informace naleznete v části “Odstranění
odkazů na objekty, soubory nebo adresy URL z aplikací TM1” na stránce 93.

Správa zabezpečení pro aplikace TM1
V následujících oddílech jsou popsána oprávnění zabezpečení pro aplikace IBM Cognos TM1
a odkazy na skupiny uživatelů na serveru IBM Cognos TM1 a také postupy pro zveřejnění,
resp. privatizaci aplikací a odkazů produktu TM1.

Přiřazení oprávnění zabezpečení pro aplikace TM1 a odkazy na
skupiny uživatelů
Na serveru IBM Cognos TM1 můžete skupinám uživatelů přiřadit oprávnění zabezpečení pro
veřejné položky (odkazy, nebo dílčí aplikace) v rámci veřejných aplikací produktu IBM
Cognos TM1 následovně: Chcete-li přiřadit oprávnění zabezpečení pro položky v aplikaci, je
nutné mít oprávnění administrátora.
Oprávnění zabezpečení nelze přiřadit pro soukromé aplikace či odkazy; k soukromé položce
má přístup pouze uživatel, který ji vytvořil.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci TM1 obsahující
položky, pro které chcete přiřadit oprávnění zabezpečení.
2. Klepněte postupně na volby Zabezpečení, Security Assignments.
Zobrazí se dialogové okno produktu Security Assignments. V tomto okně budou
zobrazeny všechny veřejné položky (objekty, soubory, adresy URL či dílčí aplikace
produktu TM1), které se nacházejí v aktuální aplikaci.
3. Vyberte buňku nacházející se v průsečíku položky, pro kterou chcete definovat
zabezpečení, a skupiny uživatelů, k níž chcete přiřadit údaje zabezpečení.
4. Klepněte na některé z dostupných oprávnění zabezpečení.
Oprávnění
zabezpečení
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Použití pro aplikace produktu TM1

Použití pro odkazy

Žádná položka

Členové této uživatelské skupiny nemohou
zobrazit aplikaci ani její obsah.

Členové této uživatelské
skupiny nemohou zobrazit
odkaz.

Číst

Členové této uživatelské skupiny mohou
Členové této uživatelské
zobrazit aplikaci a používat všechny odkazy skupiny mohou používat odkaz.
v aplikaci, pro kterou mají alespoň oprávnění
ke čtení. Členové mohou v aplikaci také
vytvářet soukromé odkazy.

Oprávnění
zabezpečení
Admin

Použití pro aplikace produktu TM1

Použití pro odkazy

Členové této uživatelské skupiny mohou
zobrazit aplikaci, používat odkazy v aplikaci
a také vytvářet veřejné i soukromé odkazy v
aplikaci. Mohou také vytvářet soukromé dílčí
aplikace.

Členové této uživatelské
skupiny mohou používat odkaz.
Mohou také aktualizovat nebo
odstranit odkaz. Mohou
publikovat soukromé odkazy
nebo privatizovat veřejné
odkazy.

Členové s oprávněními administrátora pro
určitou aplikaci mohou nastavit oprávnění
zabezpečení pro všechny odkazy a dílčí
aplikace v dané aplikaci.

5. Zopakujte kroky 3 a 4 pro všechny ostatní položky, pro které chcete definovat
zabezpečení.
6. Klepněte na tlačítko OK.

Výsledky
Pokud pro objekt asociovaný s určitým odkazem nejsou přiřazena žádná oprávnění (NONE),
lze libovolné dané skupině uživatelů přiřadit oprávnění ke čtení nebo oprávnění
administrátora pro tento odkaz. V takovém scénáři nemohou členové skupiny v aplikaci daný
odkaz zobrazit.
Pokud například skupině uživatelů nejsou přiřazena žádná oprávnění (NONE) pro určitou
krychli a přitom pro odkaz na tuto krychli je jí přiřazeno oprávnění ke čtení (READ), nebudou
moci členové této skupiny uživatelů zobrazit v aplikaci odkaz na tuto krychli.

Publikování aplikací a odkazů produktu TM1
V následujícím oddílu je popsán postup pro publikování aplikací a odkazů produktu IBM
Cognos TM1. Informace umožňující určit oprávnění zabezpečení potřebná pro provedení
těchto postupů lze najít v tématu "Úvahy týkající se zabezpečení ohledně vytváření a
zobrazení aplikací".

Publikování soukromých aplikací TM1
Chcete-li publikovat soukromou aplikaci, postupujte následovně.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci.
2. Klepněte postupně na volby Zabezpečení, Převést na veřejné.
Poznámka: Poznámka: Pokud publikujete určitou aplikaci, produkt IBM Cognos TM1
publikuje také všechny soukromé odkazy na veřejné objekty obsažené v této aplikaci.

Publikování soukromých odkazů na veřejné objekty
Soukromé odkazy ve veřejných aplikacích můžete publikovat

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný odkaz.
2. Vyberte postupně volby Položka aplikace, Zabezpečení, Převést na veřejné.
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Privatizování aplikací a odkazů produktu TM1
Veřejné aplikace a objekty produktu IBM Cognos TM1 můžete privatizovat. Pokud aplikaci
nebo odkaz privatizujete (převedete na soukromou aplikaci, resp. odkaz), budete mít k dané
položce přístup pouze vy.

Privatizace veřejné aplikace TM1
Chcete-li privatizovat veřejnou aplikaci, postupujte následovně.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci.
2. Vyberte volby Zabezpečení, Převést na soukromé.
Pokud privatizujete veřejnou aplikaci, budou automaticky privatizovány také všechny
veřejné odkazy v této aplikaci.
Pokud veřejná aplikace obsahuje identicky pojmenované odkazy na jeden typ objektu, z
nichž je jeden veřejný a druhý soukromý, bude při privatizaci aplikace k veřejnému
odkazu připojen řetězec _Public.
Příklad: Na následujícím obrázku je uvedena aplikace European Sales (Objem prodeje na
evropském trhu), která obsahuje dva odkazy na zobrazení s názvem Northern Europe
Sales (Objem prodeje v severní Evropě), z nichž jeden je veřejný a druhý soukromý.
Veřejná aplikace
Veřejný a soukromý
odkaz na stejný
objekt zobrazení

Pokud aplikaci European Sales (Objem prodeje na evropském trhu) privatizujete, bude
veřejný odkaz převeden na soukromý odkaz a název odkazu bude změněn na název
Northern Europe Sales_Public, což značí, že se jedná o soukromý odkaz na veřejný
objekt.
Soukromá aplikace
Dva soukromé odkazy
na stejný objekt zobrazení

Změna názvu je nutná, protože aplikace nemůže obsahovat dva identicky pojmenované
soukromé odkazy na jeden typ objektu.

Privatizování veřejného odkazu
Chcete-li privatizovat veřejný odkaz, postupujte následovně.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný odkaz.
2. Vyberte volby Položka aplikace, Zabezpečení, Převést na soukromé.

Zobrazení logických seskupení v aplikacích produktu TM1
Jednou z hlavních výhod aplikací IBM Cognos TM1 je to, že umožňují zobrazit objekty a
soubory v logických seskupeních. Tímto způsobem lze zjednodušit použití produktu TM1,
protože můžete snadno identifikovat a vyhledat soubory a objekty v aplikacích specifických
pro úlohy, a to bez nutnosti procházet velké seznamy objektů uspořádaných podle typu.
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Chcete-li ještě více zjednodušit použití produktu TM1, můžete potlačit zobrazení objektů
podle typu. Tak lze v prostředí Server Explorer dosáhnout čistšího zobrazení s jednodušším
procházením. (Standardně jsou v prostředí Server Explorer zobrazeny všechny typy objektů.)
Chcete-li potlačit zobrazení určitého typu objektu, klepněte v prostředí Server Explorer na
volbu Zobrazit, <Typ objektu>. Tím bude v nabídce Zobrazit odstraněno zaškrtnutí v
políčku umístěném vedle daného typu objektu a současně potlačeno zobrazení tohoto typu
objektu v prostředí Server Explorer. V následující ukázce je potlačeno zobrazení všech
objektů, s výjimkou aplikací.
Poznámka: Pokud v prostředí Server Explorer potlačíte zobrazení určitého typu objektů,
budou odkazy na objekty tohoto typu v aplikacích TM1 nadále zobrazeny. Avšak pokud
potlačíte zobrazení řídicích objektů v prostředí Server Explorer, budou potlačeny také řídicí
objekty v aplikacích.

Publikování aplikací produktu TM1 do prostředí TM1 Web
Všechny odkazy na krychle, zobrazení, soubory a adresy URL v aplikacích IBM Cognos TM1
jsou automaticky k dispozici v prostředí TM1 Web.
Chcete-li v produktu IBM Cognos TM1 verze 10.2 zobrazit list aplikace Microsoft Excel jako
webový list v aplikaci Cognos TM1 Web, soubor musí být ve formátu .xlsx or .xlsm pro
aplikaci Microsoft Excel 2007 či novější.
Předpokládejme, že máme veřejnou aplikaci North American Sales (Objem prodeje v Severní
Americe), která obsahuje odkazy na objekty aplikace TM1 a soubory aplikace Excel. Pokud
budete přistupovat k serveru IBM Cognos TM1 prostřednictvím prostředí TM1 Web, budou
tyto odkazy zobrazeny mezi aplikacemi.
Při práci v prostředí TM1 Web můžete klepnutím na odkazy otevřít a zobrazit následující
objekty:
v Krychle a zobrazení krychlí se zobrazují přímo v prostředí TM1 Web.
v Soubory aplikace Excel se zobrazují jako webové listy produktu TM1 Web.
Poznámka: K souborům aplikace Excel, které byly v aplikaci Excel chráněny příkazem
Nástroje, Ochrana, nelze prostřednictvím prostředí TM1 Web získat přístup.
v Soubory jiných aplikací než aplikace Excel se zobrazují v příslušném asociovaném
programu.
Poznámka: Je možné, že některé typy souborů a programů nebude možné v prostředí
TM1 Web zobrazit.
v Odkazy s adresami URL se otevřou a zobrazí v samostatném webovém prohlížeči.
Pokud například klepnete na soubor aplikace Excel, tento soubor se otevře ve formátu
webového listu produktu TM1.
Poznámka: Produkt TM1 určuje šířku sloupců webového listu na základě souboru Excel, ze
kterého je webový list generován. Pokud sloupce v souboru aplikace Excel nejsou pro úplné
zobrazení popisků řádků a sloupců dostatečně velké, budou odpovídající popisky ve webovém
listu oříznuty.
Přístup k veřejným a soukromým aplikacím a odkazům lze získat také prostřednictvím
prostředí TM1 Web. Přístup k soukromé aplikaci nebo odkazu prostřednictvím prostředí TM1
Web může získat pouze uživatel, který danou položku vytvořil. Přístup k veřejným aplikacím
a odkazům v prostředí TM1 Web je určen pomocí oprávnění zabezpečení definovaných pro
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zdrojové aplikace a odkazy na serveru TM1. Podrobnosti týkající se nastavení oprávnění
zabezpečení lze najít v tématu “Přiřazení oprávnění zabezpečení pro aplikace TM1 a odkazy
na skupiny uživatelů” na stránce 94.

Nastavení vlastností webových listů produktu TM1
Vlastnosti webových listů se konfigurují v prostředí Server Explorer. Jejich cílem je určit
způsob, jakým jsou soubory aplikace Excel zobrazeny a jak se chovají při zobrazení ve formě
webového listu v prostředí IBM Cognos TM1 Web.

Postup
1. V prostředí Server Explorer otevřete aplikaci TM1 obsahující soubor aplikace Excel, ze
kterého je vygenerován webový list produktu TM1.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na daný soubor aplikace Excel.
3. Klepněte na volbu Vlastnosti.
Otevře se dialogové okno vlastností produktu TM1 Web.
4. Pomocí voleb Obecné a Zobrazit vlastnosti nastavte vlastnosti pro webový list produktu
TM1.
Podrobnější informace týkající se voleb okna Vlastnosti prostředí TM1 Web najdete v
příručce produktů TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření hypertextových odkazů pro odeslané soubory
Pokud má webový list obsahovat hypertextový odkaz na odeslaný soubor, musí tento
hypertextový odkaz obsahovat údaje umístění a názvu, které produkt IBM Cognos TM1
přiřadí k odeslanému souboru.
Pokud přidáte do aplikace TM1 odeslaný soubor, bude kopie tohoto souboru uložena na
server IBM Cognos TM1 a k názvu souboru bude připojeno časové razítko s údajem data a
času. Příklad:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Pokud do hypertextového odkazu nevložíte název souboru přiřazený produktem TM1, nebude
tento odkaz v prostředí TM1 Web fungovat a zobrazí se například následující chybová zpráva:
"File does not exist: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\upload_test_2.xls"
(Soubor neexistuje).

Postup
1. V prostředí Server Explorer můžete pomocí podokna Vlastnosti vyhledat položku Název
systému, což je produktem TM1 přiřazený název odeslaného souboru aplikace Excel,
který bude cílem hypertextového odkazu.
2. Vytvořte hypertextový odkaz na odeslaný soubor aplikace Excel s použitím následujícího
formátu:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

Kde:
v ServerName představuje název serveru TM1, kde je umístěn soubor aplikace Excel.
v TM1_Filename představuje název, který produkt TM1 přiřadil odesílanému souboru
aplikace Excel.
Příklad:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls
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3. V aplikaci Excel přidejte hypertextový odkaz na požadované místo v listu.
4. Přidejte list do aplikace TM1 a poté zobrazte soubor jako webový list v prostředí TM1
Web.

Zobrazení webových listů obsahujících hexadecimální znak
0x1A
V prostředí IBM Cognos TM1 Web nelze otevřít webové listy obsahující hexadecimální znak
0x1A. Pokud se pokusíte o otevření webového listu obsahujícího hexadecimální znak 0x1A,
prostředí TM1 Web zobrazí následující chybovou zprávu:
Došlo k chybě při převodu sešitu aplikace MS Excel do formátu XML: '', hexadecimální
hodnota 0x1A není platným znakem. Řádek 54, pozice 34.
Pokud hexadecimální znak 0x1A z webového listu odeberete, daný soubor bude v prostředí
TM1 Web možné otevřít.
Poznámka: Funkce ASCIIOutput nástroje Turbo Integrator umisuje hexadecimální znak
0x1A na konec všech vygenerovaných souborů. Proto se s touto chybou pravděpodobně
setkáte při použití funkce ASCIIOutput k exportu dat produktu TM1 do souboru ASCII a při
následném pokusu o otevření daného souboru ve webovém listu produktu TM1.
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Kapitola 6. Import dat pomocí listů zpracování
V tomto oddílu je uveden postup při importu dat do krychle produktu IBM Cognos TM1 za
pomoci listu zpracování. Termínem list zpracování se označuje upravený list aplikace Excel,
ve kterém lze pomocí funkcí produktu TM1 odesílat hodnoty do požadovaných umístění v
existující krychli.
Poznámka: Přestože listy zpracování jsou platnými prostředky pro import dat, představují v
aktuálním vydání produktu TM1 již zastaralou funkci. Proto se k importu dat do krychlí
produktu TM1 naléhavě doporučuje používat nástroj Turbo Integrator.
V tomto oddílu jsou popsána následující témata.
v Přehled listů zpracování
v Import dat pomocí listů zpracování

Přehled listů zpracování
Termínem list zpracování se označuje upravený list aplikace Excel, ve kterém lze pomocí
příslušných funkcí odesílat hodnoty do požadovaných umístění v existující krychli produktu
TM1.
Pomocí listů zpracování lze také převádět vstupní hodnoty, které nejsou přímo mapovány na
existující prvky. Příklad: První dva sloupce v následující tabulce obsahují kódy, které
neodpovídají přímo prvkům v krychli, do níž jsou hodnoty odesílány.
Scénář

Region

Model

Měřítko

Jan

Feb

Mar

001

R54

S Series 1.8 L ...

Price

25259,93

25830,76

25041,90

002

R54

S Series 1.8 L ...

Price

25259,93

25830,76

25041,90

001

R32

S Series 1.8 L ...

Price

25259,93

25830,76

25041,90

002

R32

S Series 1.8 L ...

Price

25259,93

25830,76

25041,90

001

R1A

S Series 1.8 L ...

Price

25259,93

25830,76

25041,90

002

R1A

S Series 1.8 L ...

Price

25259,93

25830,76

25041,90

001

R30

S Series 1.8 L ...

Price

25259,93

25830,76

25041,90

002

R30

S Series 1.8 L ...

Price

25259,93

25830,76

25041,90

V tomto příkladu kódy v prvním sloupci reprezentují prvky v dimenzi Actvsbud (Rozpočet
skutečný vs. plánovaný). Pomocí funkce IF můžete převést položku 001 na položku Actual
(Skutečný rozpočet) a položku 002 na položku Budget (Plánovaný rozpočet).
V druhém sloupci jsou uvedeny kódy čtyř oblastí, mapované na oblasti (například Argentina,
Spojené státy nebo Řecko). Pokud by se jednalo pouze o tyto hodnoty, bylo by možné zapsat
vnořený vzorec funkce IF pro převod daných hodnot na prvky. Při narůstajícím počtu
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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možných hodnot může být zápis vzorce s funkcí IF těžkopádný, nepohodlný a náchylný k
chybám. Alternativou je vytvoření dvoudimenzionální tabulky, která bude sloužit jako
vyhledávací tabulka pro načítání názvů prvků.

Import dat pomocí listů zpracování
Můžete vytvořit list zpracování a poté s ním provádět následující úlohy:
v Import dat ze vstupních řádků, pro které je nutné provádět transformace.
v Aktualizace krychlí, avšak nikoli vytváření krychlí ani vytváření konsolidací.
v Použití jako výchozí bod pro import dat.
Produkt TM1 načte postupně jeden vstupní záznam po druhém do prvního řádku listu
zpracování a poté datové hodnoty asociované se záznamem odešle do krychle produktu TM1.
List zpracování obsahuje pod prvním řádkem listu následující údaje:
v Pokyny pro převod hodnot, které jsou mapovány na názvy prvků, avšak které se neshodují
se zápisem názvů prvků.
v Veškeré výpočty v rámci transformace dat, které modifikují hodnoty dat před importem.
v Vzorce DBS (Database Send), které mapují vstupní data na buňky v dané krychli. Každý
vzorec umožňuje odeslat hodnotu z prvního řádku do umístění v krychli identifikovaného
jedním prvkem v každé dimenzi krychle.
Poznámka: V listech zpracování je nutné používat vzorce funkce DBS, nikoli vzorce
funkce DBSW. V listech zpracování je nutné namísto vzorců DBRW používat vzorce DBR.
v Další hodnoty v každém vstupním řádku poskytují názvy prvků přímo nebo
prostřednictvím pokynů pro převod.
Kroky nutné k importu dat jsou shrnuty v následujícím procesu:
v Načtení prvního vstupního záznamu do listu zpracování jako příkladu.
v Porovnání vstupních údajů se strukturou krychle.
v V případě potřeby mapování vstupních hodnot na názvy prvků.
v Sestavení vzorce DBS pro každou vstupní hodnotu za účelem vyplnění buňky krychle.
v Zpracování všech vstupních záznamů.

Načtení prvního vstupního řádku
Pomocí listů zpracování můžete zpracovat data z následujících zdrojů dat:
v soubory ASCII
v zdroje dat ODBC
v krychle TM1
V následujících třech oddílech jsou uvedeny postupy pro načtení počátečního záznamu z
jednotlivých typů zdrojů dat.

Postup
1. Vytvořte nový list aplikace Excel a zavřete všechny ostatní listy.
2. Klepněte na volby TM1 > Zpracovat data > Příklad.
Zobrazí se dialogové okno Vybrat krychli, data ODBC nebo nestrukturovaný soubor.
3. Chcete-li vybrat zdroj dat, klepněte na volbu Krychle, ODBC nebo Nestrukturovaný
soubor.
Zobrazí se dialogové okno výběru.
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4. Vyberte zdrojovou krychli, zdroj dat nebo vstupní soubor a klepněte na tlačítko OK.
Například jako vstupní soubor vyberte soubor price.cma v adresáři \instalační_adr\PData.
Pro soubor zdroje dat ODBC změňte v případě potřeby údaje klienta a heslo.
Pro vstupní soubor se první záznam vstupního souboru zobrazí v prvním řádku listu
zpracování.
5. Pro vstupní soubor klepněte na volby Upravit, Uložit a uložte list zpracování pod názvem
PriceProcessing.xls.
6. Pro zdroj dat ODBC vyberte tabulku a klepněte na tlačítko OK.
První záznam zdroje ODBC se zobrazí v prvním řádku listu.
7. Pro zdrojovou krychli klepněte na volbu Exportovat.
První záznam zdrojové krychle se zobrazí v prvním řádku listu.

Porovnání vstupních záznamů se strukturami krychle
Příklady v této příručce zpracovávají data zpracovaná v ukázkové krychli SalesCube, která
má následující strukturu.
Dimenze

Ukázkové prvky

Actvsbud

Actual, Budget

Region

Argentina, Belgium, United States

Model

S Series 1.8 L Sedan, S Series 2.0 L Sedan

Account1

Units, Sales, Price

Month

Jan, Feb, Mar, Apr

Chcete-li vyplnit krychli SalesCube, musí každý záznam ve zdroji dat obsahovat následující
podrobnosti:
v Jednu nebo více hodnot buněk.
v Názvy prvků z různých dimenzí, které identifikují umístění buňky pro každou
importovanou hodnotu, nebo vstupní hodnoty, které můžete mapovat na názvy prvků.
Údaje prvků mohou být neúplné. Pokud například zdrojové záznamy obsahují pro jedno
měřítko více hodnot, je toto měřítko nepovinné. Chybějící měřítko můžete doplnit pomocí
vzorce DBS.
Představme si následující záznam uvedený v listu zpracování. Tento záznam obsahuje měsíční
údaje o cenách, týkající se jednotlivého modelu automobilu. Mapování těchto údajů na
krychli SalesCube bude nejprve vyžadovat převod dvou vstupních hodnot na názvy prvků a
doplnění chybějících názvů prvků.

Kód Actvsbud
Kód oblasti

Název modelu
Měsíční údaje o cenách

Zkontrolujme vstupní hodnotu:
v Buňka A1 obsahuje kód, který identifikuje údaje o cenách pro skutečný i plánovaný
rozpočet. Položka Code 001 reprezentuje položku Actual (Skutečný rozpočet) a položka
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Code 002 reprezentuje položku Budget (Plánovaný rozpočet), což jsou dva prvky v
dimenzi Actvsbud (Rozpočet skutečný vs. plánovaný). Pomocí funkce IF aplikace Excel
můžete tyto hodnoty převést na názvy prvků.
v Buňka B1 poskytuje kód oblasti, odpovídající názvu prvku v dimenzi Region (Oblast).
Předpokládejme, že na vstupu existuje 21 kódů oblastí, které vyžadují převod. Pro převod
těchto hodnot můžete vytvořit dvoudimenzionální krychli, která slouží jako vyhledávací
tabulka.
v Buňka C1 poskytuje názvy modelů automobilů přesně tak, jak jsou uvedeny v dimenzi
Model. Není vyžadován žádný převod.
v Buňky D1 až I1 obsahují měsíční údaje. Tyto údaje je nutné mapovat na prvky v dimenzi
Month (Měsíc).
V každém zdrojovém záznamu chybí buňka obsahující položku Price (Cena), což je prvek v
dimenzi Account1 (Účet1). Tato hodnota se zadává přímo ve vzorcích DBS, které odesílají
hodnoty dat do krychle.

Převod s použitím vzorců funkce IF
První sloupec souboru price.cma obsahuje kód scénáře, 001 pro skutečný rozpočet a 002 pro
plánovaný rozpočet. Tento kód můžete převést na název odpovídajícího prvku z dimenze
Actvsbud (Rozpočet skutečný vs. plánovaný) pomocí funkce IF aplikace Excel.

Postup
1. Klepněte na buňku A3 listu zpracování.
2. Zadejte následující vzorec:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Mapování s použitím pevných popisků
Buňky D1 až O1 obsahují hodnoty, které jsou mapovány na 12 prvků v dimenzi Month (Jan Dec) (Měsíc, leden - prosinec). Vzhledem k tomu, že tyto vstupní sloupce jsou vždy
mapovány na stejné měsíce, můžete zadat názvy prvků přímo do listu zpracování.
Názvy prvků se musí přesně shodovat se zápisem v dimenzi. Chybám v zápisu se můžete
vyhnout tak, že názvy zkopírujete z okna Editoru dílčích sad.
Následující popis ukazuje postup pro zkopírování názvů prvků z okna Editoru dílčích sad.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Poklepejte na dimenzi Month (Měsíc).
Zobrazí se okno Editor dílčích sad.
3. V podokně stromu vyberte dvanáct měsíců (Jan - Dec, leden - prosinec).
4. Klepněte postupně na volby Upravit, Vybrat prvky, Vodorovně.
5. Přejděte zpět do listu zpracování.
6. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku D3 a klepněte na položku Vložit ze schránky.
Produkt TM1 bude vkládat názvy prvků ze schránky vodorovně od buňky D3.

Převod s použitím vyhledávací krychle
Sloupec B (druhý vstupní sloupec) poskytuje kódy identifikující 21 oblastí prodeje daných
modelů automobilů. Příklad: Kód R54 reprezentuje Argentinu. Chcete-li tyto kódy převést na
názvy prvků, máte dvě možnosti:
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v Vytvoření vnořeného vzorce s funkcí IF. S narůstající délkou seznamu kódů se tato
možnost stává čím dál těžkopádnější a nepohodlnější.
v Vytvoření dvoudimenzionální krychle, která slouží jako vyhledávací krychle pro názvy
oblastí, a následné načtení názvů s použitím vzorce funkce DBR.
Vytvoříme vyhledávací krychli s názvem Translate (Převod), která obsahuje dvě dimenze:
RegCodes a RegName.

Import jedinečných názvů
S použitím nástroje Turbo Integrator můžete vytvořit dimenzi, jejíž prvky jsou jedinečnými
hodnotami ze vstupního sloupce. Druhý sloupec v tomto příkladu je price.cma.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. V podokně stromu klepněte pravým tlačítkem myši na položku Procesy a klepněte na
položku Vytvořit nový proces.
Zobrazí se dialogové okno nástroje Turbo Integrator.
3. Určete typ zdroje dat ASCII.
4. Klepněte na tlačítko Procházet pro pole Název zdroje dat a přejděte k souboru
price.cma v adresáři \instalační_adr\Pdata.
5. Klepněte na kartu Proměnné.
6. Pro všechny sloupce s výjimkou sloupce obsahujícího kódy, které chcete importovat,
zadejte pro typ obsahu hodnotu Ignorovat. V tomto příkladu poskytuje kódy, které
chcete importovat, sloupec 2 (identifikovaný ukázkovou hodnotou R54).
7. Klepněte na kartu Mapy.
8. V obou sekcích Akce krychle a Akce dat dílčí tabulky Krychle specifikujte hodnotu
Žádná akce.
9. Klepněte na dílčí tabulku Dimenze a prove te následující operace:
v V poli Dimenze zadejte hodnotu Translate (Převod).
v V seznamu Akce vyberte položku Vytvořit.
v V seznamu Typ prvku vyberte položku Číslo.
10. Klepněte postupně na volby Soubor, Uložit a uložte proces pod názvem
create_RegCodes_dimension.
11. Chcete-li vytvořit dimenzi RegCodes, klepněte na volby Soubor, Spustit.

Výsledky
Položka RegCodes je nyní dostupná jako dimenze v prostředí Server Explorer.

Vytvoření dimenze RegName
Tímto postupem můžete vytvořit dimenzi RegName s jedním řetězcovým prvkem.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. V podokně stromu klepněte pravým tlačítkem myši na volbu Dimenze a poté klepněte na
položku Vytvořit novou dimenzi.
Zobrazí se okno Editor dimenzí.
3. Klepněte postupně na volby Upravit, Vložit prvek.
Zobrazí se dialogové okno Vložení prvku dimenze.
4. V poli Název prvku zadejte hodnotu Název.
Kapitola 6. Import dat pomocí listů zpracování
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5. V seznamu Typ prvku vyberte položku Řetězec.
6. Klepněte na tlačítko Přidat.
Položka Pojmenovaný prvek se nyní zobrazí jako řetězcový prvek.
7. Klepněte na tlačítko OK.
8. Klepněte postupně na volby Upravit, Uložit a uložte dimenzi jako položku RegName.

Vytvoření krychle pro převod
Při vytváření krychle pro převod postupujte následovně.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na volbu Krychle a poté
klepněte na položku Vytvořit novou krychli.
Zobrazí se dialogové okno Vytváření krychle.
2. V poli Název krychle zadejte hodnotu Translate (Převod).
3. V poli Dostupné dimenze poklepejte na položku RegCodes.
Položka RegCodes se přesune do okna Dimenze v nové krychli.
4. V poli Dostupné dimenze poklepejte na položku RegName.
Položka RegName se přesune do okna Dimenze v nové krychli.
5. Chcete-li uložit dvoudimenzionální krychli Translate (Převod), klepněte na tlačítko OK.

Naplnění krychle pro převod
Pomocí portletu Cube Viewer můžete nyní zadat názvy oblastí odpovídající kódům oblastí.
Následující popis předvádí postup pro naplnění krychle Translate (Převod) názvy oblastí.

Postup
1. V podokně stromu v okně prostředí Server Explorer poklepejte na položku Translate.
Zobrazí se dialogové okno portletu Cube Viewer.
2. Prvky v každé dimenzi krychle Translate (Převod) zobrazíte stisknutím klávesy F9.
3. S pomocí tabulky jako vodítka zadejte názvy oblastí, které odpovídají kódům oblastí.

106

TM1 pro vývojáře

RegCode

Název

R54

Argentina

R32

Belgium

R55

Brazil

R1B

Canada

R56

Chile

R45

Dánsko

R33

France

R49

Germany

R44

Velká Británie

R30

Řecko

R353

Irsko

R39

Itálie

R352

Lucembursko

R52

Mexiko

R31

Nizozemí

RegCode

Název

R47

Norsko

R351

Portugalsko

R34

Španělsko

R46

Švédsko

R1A

United States

R598

Uruguay

4. Klepnutím na volby Soubor, Zavřít přejděte zpět do prostředí Server Explorer.
5. V prostředí Server Explorer klepnutím na volby Uložit, Uložit všechna data uložte
hodnoty buněk.

Vytvoření vzorce funkce DBR
Nyní můžete vytvořit vzorec funkce DBR, který načte názvy oblastí pro každý kód oblasti do
listu zpracování.
Poznámka: V listech zpracování je nutné používat vzorce funkce DBR, nikoli vzorce funkce
DBRW.

Postup
1. V listu zpracování klepněte na buňku B3.
2. Klepněte na volby TM1 > Upravit vzorec.
Otevře se panel Upravit vzorec.
3. Klepněte na volbu Odkaz na db.
Zobrazí se dialogové okno Vybrat krychli.
4. Klepněte na volbu Vybrat.
Zobrazí se další dialogové okno Vybrat krychli.
5. Vyberte položku local:Translate a klepněte na tlačítko OK.
Produkt TM1 správně vyhodnotí, že daný prvek z dimenze RegCodes se nachází v buňce
B1, avšak nemůže najít prvek pro položku RegName, a zobrazí jej proto jako
nedefinovaný.
6. Klepněte na položku RegName.
Zobrazí se dialogové okno Editor dílčích sad.
7. Vyberte prvek Name (Název) a klepněte na tlačítko OK.
V poli regname se nyní zobrazí položka Vybráno.
8. V dialogovém okně Upravit odkaz na krychli Translate klepněte na tlačítko OK.
V pruhu Upravit vzorec bude nyní zobrazen úplný vzorec:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Tento vzorec vrátí z krychle Translate (Převod) hodnotu, která se nachází v průsečíku
prvku Regcodes v buňce B1 a prvku Name (Název) položky RegName.
9. Klepnutím na tlačítko OK vložte vzorec do buňky B3.

Výsledky
V buňce B3 nyní bude zobrazena hodnota Argentina, což je správná oblast odpovídající kódu
R54.
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Vytvoření vzorců DBS (Database Send)
Můžete vytvořit vzorce DBS, které odesílají číselná data do krychle, protože:
v Byl proveden převod kódů pro mapování prvků v dimenzi Actvsbud (Rozpočet skutečný
vs. plánovaný).
v Byl proveden převod kódů pro mapování prvků v dimenzi Region (Oblast).
v Bylo provedeno mapování vícenásobných datových hodnot na odpovídající měsíce.
Vzorce DBS vložte do řádku umístěného pod řádky obsahujícími data a pokyny pro
mapování. Nevkládejte je do prvního řádku, protože by byly přepsány poté, co produkt TM1
načte záznamy do listu zpracování.

Postup
1. Klepněte na buňku D4, což je prázdná buňka, v níž bude uložen první vzorec DBS.
2. Klepněte na volby TM1 > Upravit vzorec.
Otevře se panel Upravit vzorec.
3. Klepněte na volbu Odeslat do db.
Produkt TM1 zobrazí výzvu k výběru hodnoty pro odeslání do krychle.
4. Poklepejte na buňku D1, která obsahuje hodnotu buňky Jan (Led).
5.

6.

7.
8.

Produkt TM1 zobrazí výzvu k výběru typu odkazu na buňku.
Klepněte na volbu Vztah sloupce.
Vzorec DBS vždy odkazuje na řádek 1, avšak odkaz na sloupec bude relativní k
umístění vzorce.
Produkt TM1 zobrazí výzvu k určení typu dat v buňce.
Klepněte na volbu Číslo.
V dialogovém okně Vybrat krychli bude zobrazena výzva k výběru krychle, která má být
naplněna daty.
Klepněte na volbu Vybrat.
Zobrazí se další dialogové okno Vybrat krychli.
Vyberte krychli local:SalesCube a klepněte na tlačítko OK.
Zobrazí se dialogové okno Upravit odkaz na krychli s většinou pokynů pro mapování
pro hodnotu (buňka D1), která má být odeslána do krychle.
Buňka A3 poskytuje prvek v dimenzi Actvsbud (Rozpočet skutečný vs. plánovaný).
v Buňka B1 poskytuje prvek v dimenzi Region (Oblast).
v Buňka C1 poskytuje prvek v dimenzi Model.
v Buňka D3 poskytuje prvek v dimenzi Month (Měsíc).

Chcete-li dokončit mapování, je nutné určit prvek pro dimenzi Account1 (Účet1).
Soubor Price.cma obsahuje hodnoty cen, takže všechny vzorce DBS musí být mapovány
na prvek ceny.
9. Klepněte na položku account1.
Zobrazí se dialogové okno Editor dílčích sad.
10. Vyberte položku Price (Cena) a klepněte na tlačítko OK.
V poli account1 v dialogovém okně Upravit odkaz na krychli bude nyní zobrazena
hodnota Vybráno.
11. Klepněte na tlačítko OK.
V pruhu Upravit vzorec bude zobrazena vygenerovaná funkce DBS:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Úplný popis vzorce lze najít v tématu“Syntaxe funkce DBS” na stránce 109.
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12. Klepnutím na tlačítko OK umístěte tento vzorec do listu zpracování.
13. Zkopírujte vzorec v buňce D3 do rozsahu E3:O3.
14. Uložte list PriceProcessing.

Syntaxe funkce DBS
Pro funkci DBS se používá následující syntaxe:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Argument

Popis

value

Číselná hodnota, odesílaná do krychle.

server:cube

Název krychle, která přijímá odesílanou hodnotu. Název krychle musí být
opatřen předponou s názvem serveru, v němž je daná krychle umístěna,
například SData:SalesCube.

e1,...en

Prvky identifikující umístění buňky v krychli, která přijímá danou hodnotu.
Specifikujte argumenty prvků v pořadí dimenzí. Příklad: e1 musí být prvek
z první dimenze krychle, e2 prvek z druhé dimenze krychle.

Zpracování zdrojových dat a jejich převod do krychle
Po vytvoření listu zpracování můžete zpracovat data a převést je do krychle.
Pokud jste provedli ukázkové operace popsané v tomto oddílu, víte, že list PriceProcessing
zpracovává hodnoty cen do krychle SalesCube.
List zpracování nelze použít k zápisu hodnot do buněk krychle, které jsou počítány podle
pravidel, protože hodnoty buněk odvozených podle pravidel nelze upravovat.
v Nejprve je nutné ověřit, zda hodnoty cen (Price) v krychli SalesCube nejsou odvozeny
podle pravidel.
v Poté můžete zdroj dat zpracovat a převést do krychle.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Poklepejte na krychli SalesCube.
3. Zkontrolujte, zda je k dané krychli připojeno nějaké pravidlo. Pokud není, přejděte na
krok 8.
4. Pokud nějaké připojené pravidlo existuje, otevřete je v Editoru pravidel.
5. Prověřte dané pravidlo a zjistěte, zda jsou hodnoty cen (Price) počítány podle pravidel.
Poznámka: Zkontrolujte, zda dané pravidlo zahrnuje následující příkaz, který počítá
hodnoty cen (Price) na číselné i konsolidované úrovni:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Tento příkaz vypočte hodnotu položky Price (Cena) na číselné i konsolidované úrovni.
6. Výpočet položky Price (Cena) lze zablokovat vložením znaku dvojitého křížku (#) na
začátek obou příkazů.
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Uložte pravidlo.
Nyní můžete použít list zpracování ke zpracování souboru Price.cma a jeho převodu do
krychle SalesCube.
8. Pokud není připojeno žádné pravidlo, otevřete list zpracování obsahující vzorce DBS a
všechny pokyny k mapování.
Kapitola 6. Import dat pomocí listů zpracování
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9.
10.
11.
12.

Pokud jste postupovali podle předchozích ukázek v tomto oddílu, otevřete list
zpracování PriceProcessing.
Zavřete všechny ostatní listy.
Klepněte na volby TM1 > Zpracovat data > Zpracovat.
Zobrazí se dialogové okno Vybrat krychli, data ODBC nebo Nestrukturovaný soubor.
Klepněte na volbu Nestrukturovaný soubor.
Zobrazí se dialogové okno Vybrat vstupní soubor.
Vyberte zdrojový soubor Price.cma a klepněte na tlačítko OK.

Produkt TM1 zpracuje zdrojový soubor. V průběhu zpracování se zobrazí ukazatel
průběhu.
Produkt TM1 sekvenčně načte každý záznam zdrojového souboru do prvního řádku listu
zpracování. List zpracování provede po načtení všech záznamů přepočet a vzorce DBS
odešlou hodnoty v prvním řádku do odpovídajících buněk krychle.
13. Projděte krychli SaleCube a zkontrolujte, zda byly hodnoty položky Price (Cena)
aktualizovány s použitím hodnot v souboru Price.cma.
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Kapitola 7. Řízení přístupu k objektům produktu TM1
V tomto oddílu je uveden postup při omezení přístupu k objektům na serveru IBM Cognos
TM1 pro všechny instalace produktu IBM Cognos TM1, bez ohledu na metodu ověřování.

Přiřazení práv zabezpečení skupinám
V produktu TM1 lze všem neadministrativním skupinám uživatelů přiřadit práva zabezpečení
na úrovni objektů. Prostřednictvím přiřazování práv zabezpečení skupinám lze řídit přístup
uživatelů k objektům produktu TM1.
Poznámka: Práva zabezpečení nelze přiřadit skupinám ADMIN, DataAdmin ani
SecurityAdmin. Práva pro tyto skupiny jsou předdefinovaná a v dialogovém okně produktu
TM1 Security Assignments jsou zobrazena jako nedostupná.
Mějte také na paměti, že jsou přijímány pouze položky úrovně zabezpečení v angličtině. Při
ručním zadávání úrovní zabezpečení v řídicí krychli zabezpečení buněk produktu TM1 je
nutné používat následující klíčová slova.
Práva zabezpečení na úrovni objektů pro skupiny produktu TM1 jsou následující:
v
v
v
v

v
v

Admin - Členové skupiny mají úplný přístup ke krychli, prvku, dimenzi nebo jinému
objektu.
Lock - 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.
Read - Členové skupiny mohou zobrazit krychli, prvek, dimenzi, proces nebo časovou
kapsli, avšak nemohou s objekty provádět žádné operace.
Reserve - 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.
Write - Členové skupiny mohou zobrazit a aktualizovat krychli, prvek, dimenzi, proces
nebo časovou kapsli.
None - Členové skupiny nemohou zobrazit krychli, prvek, dimenzi, proces ani časovou
kapsli a ani nemohou s objekty provádět žádné operace.

V následující tabulce jsou popsána práva zabezpečení, která lze přiřadit skupinám.
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Oprávnění Objekt

Popis

Admin

Krychle

Členové skupiny mohou načíst, zapsat, vyhradit, zamknout nebo
odstranit krychli. Mohou ukládat veřejná zobrazení krychle. Mohou
také udělit práva zabezpečení pro daný objekt jiným uživatelům.

Prvek

Členové skupiny mohou získat přístup k danému prvku, aktualizovat
jej, vyhradit, zamknout nebo odstranit. Mohou také udělit práva
zabezpečení pro daný objekt jiným uživatelům.

Dimenze

Členové skupiny mohou přidat či odebrat prvky v dimenzi nebo
změnit jejich pořadí. Mohou také vyhradit nebo zamknout dimenzi.
Mohou ukládat veřejné dílčí sady dimenzí. Mohou také udělit práva
zabezpečení pro daný objekt jiným uživatelům.

Aplikace

Členové skupiny mohou zobrazit aplikaci, používat odkazy v
aplikaci a také vytvářet veřejné i soukromé odkazy v aplikaci.
Pokud má některá skupina pro určitou aplikaci oprávnění Admin,
mohou členové této skupiny nastavit oprávnění zabezpečení pro jiné
skupiny, s výjimkou vlastní skupiny, a to pro všechny odkazy a dílčí
aplikace v rámci dané aplikace.

Lock

Odkaz

Členové skupiny mohou používat odkazy a také je mohou
aktualizovat či odstranit. Mohou publikovat soukromé odkazy nebo
privatizovat veřejné odkazy.

Krychle

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

Prvek

Členové skupiny mají všechna oprávnění zahrnutá v rámci oprávnění
Write a navíc mohou daný prvek zamknout. Pokud je prvek
uzamčen, nemůže žádný uživatel aktualizovat buňky krychle
označené tímto prvkem.
Zámek mohou odebrat pouze uživatelé s oprávněními Admin pro
daný prvek.
Po ukončení činnosti vzdáleného serveru zůstane zámek zachován.

Dimenze

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

Popis

Read

Krychle

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

Prvek

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

Dimenze

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

Proces

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

Časová kapsle

Členové skupiny mohou zobrazit časovou kapsli v prostředí Server
Explorer a mohou ji ručně spustit, avšak nemohou ji upravit.

Aplikace

Členové skupiny mohou zobrazit aplikaci a používat všechny veřejné
odkazy v aplikaci, pro kterou mají alespoň oprávnění Read. Mohou
v aplikaci vytvářet soukromé odkazy a také soukromé dílčí aplikace.

Odkaz

Členové skupiny mohou otevřít odkaz, avšak nemohou aktualizovat
odkazy v aplikaci. Členové skupiny však mohou prostřednictvím
operace "Uložit jako" uložit novou soukromou verzi daného odkazu.

Krychle

Členové skupiny mají všechna oprávnění zahrnutá v rámci oprávnění
Write a navíc mohou vyhrazením krychle zabránit jiným uživatelům
v úpravách. Vyhrazení může odebrat uživatel, který krychli vyhradil,
nebo uživatelé s oprávněními Admin pro danou krychli.

Reserve

Platnost rezervace je automaticky ukončena v okamžiku, kdy se
uživatel odpojí od vzdáleného serveru nebo kdy server ukončí svou
činnost.
Prvek

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

Dimenze

Členové skupiny mají všechna oprávnění zahrnutá v rámci oprávnění
Write a navíc mohou vyhrazením dimenze zabránit jiným uživatelům
ve změně definice dimenze. Vyhrazení může odebrat uživatel, který
dimenzi vyhradil, nebo uživatelé s oprávněními Admin 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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Oprávnění Objekt

Popis

Write

Krychle

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

Prvek

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

Dimenze

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

Krychle

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

Prvek

Členové této skupiny nemohou zobrazit daný prvek v Editoru dílčích
sad ani v Editoru dimenzí ani nemohou zobrazit buňky označené
daným prvkem při procházení krychle.

Dimenze

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

Proces

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

Časová kapsle

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

Aplikace

Členové skupiny nemohou zobrazit tuto aplikaci ani její obsah v
prostředí Server Explorer.

Odkaz

Členové skupiny nemohou zobrazit tento odkaz v prostředí Server
Explorer.

None

Interakce různých oprávnění pro zabezpečení objektu
Pokud na objekty, které identifikují buňku s daty, uplatníte různá oprávnění zabezpečení, bude
v produktu TM1 pro danou buňku použito to nejpřísnější (nejrestriktivnější) oprávnění
zabezpečení.

Scénář 1
Předpokládejme, že určitému uživateli přidělíte přístupové oprávnění Read pro krychli
SalesCube a přístupové oprávnění Write pro přístup k prvkům v této krychli. V tomto scénáři
přístupové oprávnění Read ke krychli přepíše přístupové oprávnění Write k prvkům, a
uživatel tak bude moci zobrazovat data krychle, avšak nebude je moci aktualizovat.
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Scénář 2
Krychle SalesPriorCube obsahuje následující dimenze:
v Actvsbud
v Region
v Model
v Account1
v Month
Předpokládejme, že uživatel má přístupové oprávnění Write ke krychli SalesPriorCube,
přístupové oprávnění Read ke všem prvkům v dimenzi Actvsbud a přístupové oprávnění
Write ke všem prvkům v ostatních dimenzích. Prvky v dimenzi Actvsbud identifikují každou
buňku v krychli, a uživatel proto nemůže aktualizovat žádná data krychle.

Scénář 3
Práva zabezpečení můžete změnit pro krychle i pro dimenze. Pokud mají skupiny práva
zabezpečení pro určitou krychli, uplatní se tato práva na všechny dimenze v krychli s
výjimkou případů, kdy dále omezíte přístup pro specifické dimenze nebo prvky.
Předpokládejme, že budete chtít, aby skupiny uživatelů v několika oblastech mohly číst
veškerá data v krychli SalesPriorCube. Dále chcete, aby každá skupina mohla aktualizovat
data ve své oblasti. Budete například chtít, aby prodejci v Severní Americe mohli aktualizovat
data pro Severní Ameriku.
Implementaci tohoto schématu zabezpečení můžete provést následovně:
v Vytvořte skupiny, které odpovídají jednotlivým prodejním regionům.
v Přidejte uživatele do příslušných skupin.
v Udělte každé regionální skupině přístupové oprávnění Write ke krychli SalesPriorCube.
v Udělte skupině pro Severní Ameriku přístupové oprávnění Read pro ty prvky, které
nepřísluší oblasti Severní Ameriky.
Tomuto schématu zabezpečení odpovídají ukázková data pro produkt TM1. Uživatel Usr1 se
nachází ve skupině pro Severní Ameriku, která má přístupová oprávnění Write k datům
týkajícím se zemí v oblasti Severní Ameriky a přístupová oprávnění Read k datům týkajícím
se zemí v jiných oblastech.

Zabezpečení krychlí
Přístupová oprávnění skupiny k jednotlivým krychlím můžete rozšířit nebo omezit. Pokud
vytvoříte novou krychli, budou mít ostatní skupiny pro tuto krychli zpočátku oprávnění
None. Ostatním skupinám je nutné pro novou krychli udělit přístupová oprávnění.

Přiřazení práv zabezpečení ke krychlím
Při přiřazení práv zabezpečení ke krychli postupujte následujícím způsobem.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte ikonu Krychle pro server, se kterým pracujete.
3. Klepněte na volbu Krychle, Security Assignments.
Otevře se dialogové okno produktu TM1 Security Assignments.
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4. Klepněte na buňku nacházející se v průsečíku názvu krychle a názvu skupiny, pro kterou
chcete přiřadit oprávnění.
Oprávnění pro více krychlí nebo pro více skupin můžete přiřadit výběrem rozsahu buněk.
Chcete-li vybrat rozsah buněk, určete klepnutím na některou buňku začátek rozsahu,
podržte klávesu Shift a klepnutím na některou buňku dále ve sloupci nebo řádku určete
konec rozsahu.
5. Vyberte úroveň přístupu, kterou chcete přiřadit.
V buňce je zobrazen název přiřazeného přístupového oprávnění.
6. Klepněte na tlačítko OK.

Vyhrazení a uvolnění krychlí
Pokud si některý uživatel vyhradí krychli, získá výlučná oprávnění k aktualizaci dat v krychli.
Další uživatelé nemohou aktualizovat data krychle až do jejího uvolnění. Krychli může
uvolnit bu uživatel, který ji vyhradil, nebo uživatel, který má pro tuto krychli oprávnění
Admin.
Rezervace krychle představuje způsob dočasného zmrazení jejích dat. Platnost rezervace je
automaticky ukončena v okamžiku, kdy se uživatel odpojí od vzdáleného serveru nebo kdy
server ukončí svou činnost.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte krychli, kterou chcete vyhradit.
3. Klepněte postupně na volby Krychle, Zabezpečení, Vyhradit.
Postup uvolnění krychle:
4. Prove te kroky 1 a 2 postupu pro vyhrazení krychle.
5. Klepněte postupně na volby Krychle, Zabezpečení, Uvolnit.

Uzamknutí a odemknutí krychle
Pokud je krychle uzamčena, uživatelé nemohou aktualizovat data krychle krychle ani ji
odemknout, pokud nejsou výchozí člen skupiny. Admin. Členové uživatelsky definovaných
skupin, kteří mají práva Admin, nebudou moci krychli odemknout. Odemknutí krychle je
omezeno na členy výchozí skupiny Admin (nebo DataAdmin).
Uzamknutí krychle představuje jeden ze způsobů trvalé archivace jejích dat. Po ukončení
činnosti serveru zůstane zámek zachován.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte krychli, kterou chcete uzamknout.
3. Klepněte postupně na volby Krychle, Zabezpečení, Uzamknout.
Postup odemknutí krychle:
4. Prove te kroky 1 a 2 postupu pro uzamknutí krychle.
5. Klepněte postupně na volby Krychle, Zabezpečení, Odemknout.

Zabezpečení prvků
Přístupová oprávnění skupiny k jednotlivým prvkům můžete rozšířit nebo omezit
prostřednictvím dialogového okna Přiřazení zabezpečení prvků.
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Přiřazení práv zabezpečení k prvkům
Při přiřazení práv zabezpečení k prvkům postupujte následujícím způsobem.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte dimenzi, s níž chcete pracovat.
3. Klepněte postupně na volby Dimenze, Zabezpečení, Přiřazení zabezpečení prvků.
Zobrazí se dialogové okno produktu TM1 Security Assignments.
4. Klepněte na buňku nacházející se v průsečíku názvu prvku a názvu skupiny.
Oprávnění pro více prvků nebo pro více skupin můžete přiřadit výběrem rozsahu buněk.
Chcete-li vybrat rozsah buněk, určete klepnutím na některou buňku začátek rozsahu,
podržte klávesu Shift a klepnutím na některou buňku dále ve sloupci nebo řádku určete
konec rozsahu.
5. Vyberte úroveň přístupu, kterou chcete přiřadit.
V buňce je zobrazen název přiřazeného přístupového oprávnění.
6. Klepněte na tlačítko Uložit nebo OK.
Poznámka: Pokud klepnete na volbu Uložit, můžete pokračovat přiřazením práv
zabezpečení k dalším prvkům. Přístup k prvkům v dalších dimenzích můžete získat
výběrem dimenze v poli Vybrat dimenzi.

Interakce práv zabezpečení pro nejnižší prvky dimenze a
konsolidované prvky
Pro konsolidovaný prvek a nejnižší prvky dimenze, které náleží do konsolidace, lze nastavit
různé úrovně zabezpečení.
Příklad: Dimenze Oblast v ukázkových datech má následující hierarchii prvků:
North America
(Severní Amerika)

n
n
n

Canada (Kanada)
Mexico (Mexiko)
United States
(USA)

Předpokládejme, že uživatel Usr4 má přístupová oprávnění Read k nejnižšímu prvku
dimenze Kanada a přístupové oprávnění None ke konsolidovanému prvku Severní Amerika.
Uživatel Usr4 může zobrazit data identifikovaná prvkem Kanada, avšak nemůže zobrazit
konsolidovaná data identifikovaná prvkem Severní Amerika.

Vyhrazení a uvolnění prvků
Pokud si některý uživatel vyhradí prvek, získá výlučná oprávnění k aktualizaci dat
identifikovaných daným prvkem. Další uživatelé nemohou aktualizovat data prvku až do jeho
uvolnění. Prvek může uvolnit bu uživatel, který jej vyhradil, nebo uživatel, který má pro
tento prvek oprávnění Admin.
Vyhrazení prvku představuje způsob, jak dočasně zmrazit jím identifikovaná data. Platnost
rezervace je automaticky ukončena v okamžiku, kdy se uživatel odpojí od vzdáleného serveru
nebo kdy server ukončí svou činnost.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Poklepejte na dimenzi, s níž chcete pracovat.
Zobrazí se Editor dílčích sad.
3. Vyberte prvek, který chcete vyhradit.
Kapitola 7. Řízení přístupu k objektům produktu TM1
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4. Klepněte postupně na volby Upravit, Zabezpečení, Vyhradit.
Postup uvolnění prvku:
5. Prove te kroky 1 až 3 postupu pro vyhrazení prvku.
6. Klepněte postupně na volby Upravit, Zabezpečení, Uvolnit.

Uzamknutí a odemknutí prvku
Jakmile některý uživatel uzamkne některý prvek, budou data identifikovaná tímto prvkem
moci aktualizovat pouze ti uživatelé, kteří mají pro tento prvek oprávnění Admin. Dokonce
ani uživatel, který prvek uzamkl, nemůže data tohoto prvku aktualizovat, pokud nemá pro
tento prvek oprávnění Admin.
Uzamknutí prvku představuje způsob, jak trvale archivovat jím identifikovaná data. Po
ukončení činnosti vzdáleného serveru zůstane zámek zachován.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Poklepejte na dimenzi, s níž chcete pracovat.
Zobrazí se Editor dílčích sad.
3. Vyberte prvek, který chcete uzamknout.
4. Klepněte postupně na volby Upravit, Zabezpečení, Uzamknout.
Postup odemknutí prvku:
5. Prove te kroky 1 až 3 postupu pro zamknutí prvku.
6. Klepněte postupně na volby Upravit, Zabezpečení, Odemknout.

Zabezpečení buněk
Zabezpečení na úrovni buněk se týká určené konkrétní buňky a přepíše všechny ostatní údaje
zabezpečení produktu TM1. K zabezpečení na úrovni buněk je vyžadováno:
v Vytvoření řídicí krychle zabezpečení buněk obsahující dílčí sadu dimenzí krychle, pro
kterou konfigurujete zabezpečení na úrovni buněk.
v Nastavení zabezpečení pro odpovídající buňky v řídicí krychli zabezpečení přiřazením práv
zabezpečení pro skupiny zabezpečení produktu TM1.
Poznámka: Má-li být pro určitou buňku uplatněno zabezpečení na úrovni prvků, nelze žádné
skupině zabezpečení produktu TM1 přiřadit jakákoli práva zabezpečení pro danou buňku.
Údaje zabezpečení na úrovni buněk přepíší údaje zabezpečení na úrovni prvků, a proto nesmí
být žádné údaje zabezpečení na úrovni buněk definovány.
Zabezpečení na úrovni buněk se použije pro prvky nejnižší úrovně a obecně nebude uplatněno
na konsolidace. Prostřednictvím oprávnění None a Read však můžete řídit zobrazení a
úpravy konsolidací.

Vytvoření řídicí krychle zabezpečení buněk
Při vytvoření řídicí krychle zabezpečení buněk postupujte následovně.

Postup
1. V komponentě TM1 Architect nebo TM1 Perspectives klepněte pravým tlačítkem myši na
krychli, pro kterou chcete definovat zabezpečení na úrovni buněk, a poté vyberte postupně
volby Zabezpečení, Vytvořit krychli zabezpečení buňky.
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Produkt TM1 automaticky vytvoří řídicí krychli zabezpečení s použitím formátu
pojmenování }CellSecurity_NázevKrychle, kde NázevKrychle je název vybrané krychle.
Pokud jste například vybrali krychli SalesCube, produkt TM1 vytvoří řídicí krychli
zabezpečení }CellSecurity_SalesCube.
Produkt TM1 do nově vytvořené řídicí krychle zabezpečení přidá dimenze původní
krychle vyžadované pro nastavení zabezpečení a navíc jako poslední dimenzi v nové
krychli přidá dimenzi }Groups.
2. Pokud řídicí krychle nejsou již viditelné, klepněte postupně na volby Zobrazit, Zobrazit
řídicí objekty.
Produkt TM1 zobrazí spolu s novou řídicí krychlí zabezpečení také původní krychli.

Řídicí krychle
zabezpečení buněk

Původní krychle

Postup při uplatnění údajů zabezpečení na buňky v řídicí krychli zabezpečení podle
skupin zabezpečení produktu TM1:
3. Otevřete právě vytvořenou řídicí krychli zabezpečení poklepáním na tuto krychli,
například

4. Klepnutím na tlačítko Přepočítat
zobrazte řídicí skupiny zabezpečení nebo klepněte
postupně na volby Volby, Automaticky přepočítat.
5. Rozbalením řádků zobrazte buňky, pro které chcete přiřadit práva zabezpečení.
Poznámka: Mějte na paměti, že zabezpečení na úrovni buněk se týká prvků nejnižší
úrovně.
6. Určete úroveň zabezpečení v buňkách krychle pro přiřazení oprávnění zabezpečení podle
skupin uživatelů.
Podrobné informace naleznete v části “Přiřazení práv zabezpečení skupinám” na stránce
111.
Příklad: Pro údaj měsíců ve druhém čtvrtletí pro skupinu inspektorů je nastaveno
oprávnění zabezpečení s hodnotou None.
Kapitola 7. Řízení přístupu k objektům produktu TM1
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7. Zavřete řídicí krychli zabezpečení.
8. Uložte zobrazení.
9. Otestujte úrovně zabezpečení tak, že se přihlásíte jako člen relevantní skupiny
zabezpečení a zobrazíte krychli, pro kterou jste nastavili oprávnění zabezpečení.

Použití pravidel pro definování zabezpečení na úrovni buněk
V řídicí krychli zabezpečení můžete namísto zadání práv zabezpečení do buněk řídicí krychle
zabezpečení použít pravidla produktu TM1 pro použití zabezpečení na úrovni buněk.
Další informace o použití pravidel pro aplikaci zabezpečení na úrovni buněk najdete v
příručce TM1 Operations.
Předpokládejme, že chcete vytvořit pravidlo pro použití zabezpečení na úrovni buněk pro
krychli }CellSecurity_SalesCube. Následující pravidlo zabrání všem uživatelům ve skupině
inspektorů zobrazit jakékoli buňky označené prvkem Greece (Řecko).
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou názvy skupin zabezpečení jedinečné a zda pro jiné prvky
či dimenze není použit stejný název.
Z použití pravidel při implementaci zabezpečení vyplývají následující výhody:
v Údaje o oprávnění zabezpečení se nevkládají do řídicí krychle zabezpečení, což znamená
úsporu času při zadávání datových položek.
v Vzhledem k tomu, že produkt TM1 neukládá řetězcové hodnoty pravidel do paměti, ani na
disk, nespotřebovává se místo v paměti, ani prostor na disku.

Zabezpečení dimenzí
Přístupová oprávnění skupiny k jednotlivým dimenzím můžete rozšířit nebo omezit.
V rámci zabezpečení produktu TM1 jsou dimenze na serveru IBM Cognos TM1 standardně
řízeny následovně:
v Vytvořit nebo odstranit dimenze na serveru TM1 mohou pouze členové skupin ADMIN a
DataAdmin.
v Členové skupin s přístupovými oprávněními Read k dimenzím mohou zobrazit dimenze a
atributy prvků v prostředí Server Explorer, avšak nemohou upravit hodnoty atributů.
v Jiné skupiny mají na počátku k novým dimenzím přístupová oprávnění None.
v Pokud nebylo k žádnému prvku v dimenzi přiřazeno zabezpečení, budou mít členové
skupin k novým prvkům v této dimenzi přístupové oprávnění Write.
v Pokud nejméně k jednomu prvku v dimenzi přiřadíte práva zabezpečení, budou mít členové
skupin k novým prvkům v této dimenzi přístupové oprávnění None. Pro existující prvky
bude zachováno původní přístupové oprávnění (Write), dokud je nezměníte.
Poznámka: Pokud změníte oprávnění zabezpečení v jedné dimenzi a chcete toto oprávnění
zabezpečení obnovit na původní hodnotu (skupiny mají pro nové prvky přidané do dimenze
oprávnění Write), ukončete činnost serveru TM1 a ručně odstraňte soubor
}ElementSecurity<dimname>.cub.

Přiřazení práv zabezpečení k dimenzím
Při přiřazení práv zabezpečení k dimenzi postupujte následujícím způsobem.
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Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte ikonu Dimenze pro server, se kterým pracujete.
3. Klepněte na volbu Dimenze, Security Assignments.
Zobrazí se dialogové okno produktu TM1 Security Assignments.
4. Klepněte na buňku nacházející se v průsečíku názvu dimenze a názvu skupiny.
Oprávnění pro více dimenzí nebo pro více skupin můžete přiřadit výběrem rozsahu buněk.
Chcete-li vybrat rozsah buněk, určete klepnutím na některou buňku začátek rozsahu,
podržte klávesu Shift a klepnutím na některou buňku dále ve sloupci nebo řádku určete
konec rozsahu.
5. Vyberte úroveň přístupu, kterou chcete přiřadit.
V buňce je zobrazen název přiřazeného přístupového oprávnění.
6. Klepněte na tlačítko OK.

Vyhrazení a uvolnění dimenzí
Pokud si některý uživatel vyhradí dimenzi, získá výlučné oprávnění přidávat, odebírat či
měnit pořadí prvků v dané dimenzi. Jiní uživatelé nemohou tuto dimenzi upravovat, dokud
nebude uvolněna. Dimenzi může uvolnit bu uživatel, který ji vyhradil, nebo uživatel, který
má pro tuto dimenzi oprávnění Admin.
Vyhrazení dimenze se doporučuje provést před změnou její definice. Platnost rezervace je
automaticky ukončena v okamžiku, kdy se uživatel odpojí od vzdáleného serveru nebo kdy
server ukončí svou činnost.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte dimenzi, s níž chcete pracovat.
3. Klepněte postupně na volby Dimenze, Zabezpečení, Vyhradit.
Postup uvolnění dimenze:
4. Prove te kroky 1 a 2 postupu pro vyhrazení dimenze.
5. Klepněte postupně na volby Dimenze, Zabezpečení, Uvolnit.

Uzamknutí a odemknutí dimenze
Jakmile některý uživatel uzamkne dimenzi, budou v této dimenzi moci přidat či odebrat prvky
nebo změnit pořadí prvků pouze ti uživatelé, kteří mají pro tuto dimenzi oprávnění Admin.
Dokonce ani uživatel, který dimenzi uzamkl, ji nemůže upravit, pokud nemá pro tento prvek
oprávnění Admin.
Uzamknutí dimenze představuje způsob získání výlučné kontroly nad její definicí.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte dimenzi, s níž chcete pracovat.
3. V rozevírací nabídce klepněte postupně na volby Dimenze, Zabezpečení, Uzamknout.
Postup uvolnění dimenze:
4. Prove te kroky 1 a 2 postupu uzamknutí dimenze.
5. Klepněte pravým tlačítkem myši a poté postupně klepněte na volby Dimenze,
Zabezpečení, Odemknout.
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Zabezpečení procesů
Přístupová oprávnění skupiny k jednotlivým procesům nástroje Turbo Integrator můžete
rozšířit nebo omezit.
Poznámka: Pokud procesy nástroje Turbo Integrator spouštíte z časové kapsle, bude
produkt TM1 ignorovat práva zabezpečení přiřazená k těmto procesům. Chcete-li proces
spustit z časové kapsle, bude možnost spuštění procesu definována právy zabezpečení
udělenými pro tuto kapsli. Pokud má například některá skupina přístupové oprávnění None k
procesu Proces1 a kromě toho přístupové oprávnění Read k časové kapsli obsahující tento
proces Proces1, mohou členové této skupiny spustit proces Proces1 z časové kapsle.

Přiřazení práv zabezpečení k procesům
Při přiřazení práv zabezpečení k procesu postupujte následujícím způsobem.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte ikonu Procesy pro server, se kterým pracujete.
3. Klepněte postupně na volby Procesy, Security Assignments.
Otevře se dialogové okno produktu TM1 Security Assignments.
4. Klepněte na buňku nacházející se v průsečíku názvu procesu a názvu skupiny.
Oprávnění pro více procesů nebo pro více skupin můžete přiřadit výběrem většího počtu
buněk.
Chcete-li vybrat rozsah sousedících buněk, určete klepnutím na některou buňku začátek
rozsahu, podržte klávesu Shift a klepnutím na jinoubuňku dále ve sloupci nebo řádku
určete konec rozsahu.
Chcete-li vybrat buňky, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte postupně
na všechny požadované buňky.
5. Vyberte úroveň přístupu, kterou chcete přiřadit.
V buňkách je zobrazen název přiřazeného přístupového oprávnění.
6. Klepněte na tlačítko OK.

Povolení úpravy dat zabezpečení pro procesy
Volba Zabezpečený přístup produktu TM1 určuje, zda proces může upravit data
zabezpečení ve skriptu procesu. Tuto volbu smějí nastavit pouze skupiny ADMIN nebo
SecurityAdmin. Tato volba se nastavuje na bázi komunikace mezi procesy prostřednictvím
nabídky Proces v prostředí Server Explorer.
Pokud je pro určitý proces aktivována volba Zabezpečený přístup:
v Členům skupiny DataAdmin není povoleno upravit daný proces, protože může obsahovat
skripty, které by mohly mít vliv na zabezpečení produktu TM1.
v Po aktivaci volby Zabezpečený přístup mohou proces upravit pouze členové s úplným
oprávněním ADMIN.
v Členové skupiny SecurityAdmin mohou zobrazit procesy a zapnout či vypnout tuto volbu,
avšak nebudou mít nikdy povoleno upravit obsah určitého procesu.
v Bude zpřístupněna volba Zobrazit v nabídce Proces. Uživatelé ve skupinách DataAdmin a
SecurityAdmin s její pomocí mohou zobrazit procesy v režimu pouze pro čtení.
Další podrobnosti o skupinách ADMIN, SecurityAdmin a DataAdmin najdete v příručce TM1
Operations.
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Aktivace volby Zabezpečený přístup pro proces
Standardně je volba Zabezpečený přístup pro každý nový proces deaktivována. Chcete-li
novému procesu umožnit úpravy dat zabezpečení pro produkt TM1, je třeba pro tento proces
ručně aktivovat volbu Zabezpečený přístup.

Postup
1. V prostředí Server Explorer vyberte požadovaný proces.
2. Klepněte postupně na volby Proces, Zabezpečený přístup.
Zaškrtnutí u volby Zabezpečený přístup znamená, že produkt TM1 umožňuje vybranému
procesu úpravu dat zabezpečení.
Poznámka: Pokud jste provedli přechod produktu TM1 na verzi 9.4 nebo novější z
některé předchozí verze databáze TM1, bude volba Zabezpečený přístup automaticky
aktivována pro všechny existující procesy produktu TM1. Tak je existujícím procesům
umožněno pokračovat v činnosti bez nutnosti aktivovat volbu Zabezpečený přístup pro
každý jednotlivý proces.

Zobrazení procesu v režimu Pouze čtení
Je-li pro určitý proces aktivována volba Zabezpečený přístup, mohou uživatelé skupin
DataAdmin a SecurityAdmin daný proces zobrazit v režimu Pouze čtení.

Postup
1. V prostředí Server Explorer vyberte požadovaný proces.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na proces a poté klepněte na položku Zobrazit.
Proces se zobrazí v režimu Pouze čtení.

Zabezpečení časových kapslí
Přístupová oprávnění skupiny k jednotlivým časovým kapslím můžete rozšířit nebo omezit.

Přiřazení práv zabezpečení k časovým kapslím
Při přiřazení práv zabezpečení k časové kapsli postupujte následujícím způsobem.

Postup
1. Otevřete prostředí Server Explorer.
2. Vyberte ikonu Časové kapsle pro server, se kterým pracujete.
3. Klepněte na volbu Časové kapsle, Security Assignments.
Otevře se dialogové okno produktu TM1 Security Assignments.
4. Klepněte na buňku nacházející se v průsečíku názvu časové kapsle a názvu skupiny.
Oprávnění pro více časových kapslí nebo pro více skupin můžete přiřadit výběrem většího
počtu buněk.
Chcete-li vybrat rozsah sousedících buněk, určete klepnutím na některou buňku začátek
rozsahu, podržte klávesu Shift a klepnutím na jinou buňku dále ve sloupci nebo řádku
určete konec rozsahu.
Chcete-li vybrat buňky, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte postupně
na všechny požadované buňky.
5. Vyberte úroveň přístupu, kterou chcete přiřadit.
V buňkách je zobrazen název přiřazeného přístupového oprávnění.
6. Klepněte na tlačítko OK.
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Zabezpečení aplikací a odkazů
Na serveru IBM Cognos TM1 můžete skupinám uživatelů přiřadit oprávnění zabezpečení pro
veřejné položky (odkazy nebo dílčí aplikace) v rámci veřejných aplikací produktu TM1.
Chcete-li přiřadit oprávnění zabezpečení pro položky v aplikaci, je nutné mít oprávnění
Admin.
Oprávnění zabezpečení nelze přiřadit pro soukromé aplikace či odkazy; k soukromé položce
má přístup pouze uživatel, který ji vytvořil.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci obsahující
položky, pro které chcete přiřadit oprávnění zabezpečení.
2. Klepněte postupně na volby Zabezpečení, Security Assignments.
Otevře se dialogové okno produktu TM1 Security Assignments. V seznamu názvů budou
uvedeny všechny veřejné položky (objekty produktu TM1, soubory aplikace Excel a dílčí
aplikace), které existují v aktuální aplikaci.
3. Vyberte buňku nacházející se v průsečíku položky, pro kterou chcete definovat
zabezpečení, a skupiny uživatelů, k níž chcete přiřadit údaje zabezpečení.
4. Klepněte na některé z dostupných oprávnění zabezpečení.
Podrobné informace naleznete v části “Přiřazení práv zabezpečení skupinám” na stránce
111.
5. Zopakujte kroky 3 a 4 pro všechny ostatní položky, pro které chcete definovat
zabezpečení.
6. Klepněte na tlačítko OK.
Každé skupině uživatelů můžete přiřadit oprávnění Read nebo Admin pro určitý odkaz i
tehdy, pokud ke zdrojovému objektu přidruženému k tomuto odkazu přiřadíte oprávnění
None. V takovém scénáři nemohou členové skupiny zobrazit daný odkaz v aplikaci.
Pokud například skupině uživatelů pro určitou krychli přiřadíte oprávnění None, avšak
pro odkaz na tutéž krychli přiřadíte oprávnění Read, nebudou členové dané skupiny
uživatelů moci v aplikaci zobrazit odkaz na tuto krychli.
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Kapitola 8. Použití tlačítek akcí produktu TM1 při sestavování
aplikací pro práci s listy
V tomto oddílu jsou popsány funkce tlačítek akcí produktu IBM Cognos TM1, pomocí nichž
lze spouštět procesy a přecházet mezi pracovními listy a webovými listy.

Přehled
Vložením tlačítka akce do listu lze zajistit, že uživatelé budou moci spustit proces Turbo
Integrator nebo přejít na jiný list. Uživatelé mohou získat přístup k těmto tlačítkům při práci s
listy v aplikaci Excel pomocí produktu TM1 nebo s webovými listy pomocí prostředí TM1
Web.
Pomocí tlačítka akce lze provést některou z následujících úloh:
v Spuštění procesu Turbo Integrator.
v Přechod na jiný list.
v Spuštění procesu Turbo Integrator a následný přechod na jiný list.
v Přepočítání listu nebo nové sestavení aktivního formuláře TM1 v listu.
Na následujícím obrázku je uveden příklad tlačítka akce v listu.
Spustit proces TM1

List aplikace Excel
s tlačítkem akce
produktu TM1

Přidání tlačítka akce do listu
Do prázdné buňky v listu můžete vložit tlačítko akce následujícím postupem.

Postup
1. V aplikaci Excel vyberte v listu prázdnou buňku, do které chcete vložit tlačítko akce.
Poznámka: Tlačítko akce nelze vložit do buňky, která obsahuje data.
2. V nabídce produktu TM1 vyberte volbu Vložit tlačítko akce nebo klepněte na tlačítko
na panelu nástrojů produktu TM1.
Vložit akci
Tlačítko akce bude vloženo do aktuálně vybrané buňky a kromě toho se zobrazí dialogové
okno Vlastnosti tlačítka akce.
3. V dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce klepněte na seznam serverů TM1 a vyberte
server, na němž jsou uložena vaše data.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Chcete-li při každé aktivaci tlačítka akce dynamicky načíst název serveru IBM Cognos
TM1 z buňky nebo pojmenovaného rozsahu, zaškrtněte políčko Použít odkaz a určete
buňku nebo odkaz na pojmenovaný rozsah.
a
v Chcete-li vybrat odkaz na buňku, klepněte na tlačítko Odkaz aplikace Excel
poté v aktuálním listu klepněte na buňku, v níž je umístěn název serveru.
v Chcete-li načíst název procesu zadáním odkazu na pojmenovaný rozsah v aplikaci
Excel, použijte následující formát:
=NameOfRange

Pojmenovaný rozsah může odkazovat pouze na jedinou buňku obsahující text pro
název serveru.
Pokud nejste momentálně připojeni k požadovanému serveru, přihlaste se k němu po
klepnutí na volbu Připojit.
4. Klepnutím na volbu Akce vyberte požadovanou akci, která má být tlačítkem akce
prováděna.
Poté je nutné tlačítko akce konfigurovat v závislosti na vybraném typu akce. Postup je
podrobně popsán v následujících oddílech:
Akce

Viz

Spustit proces Turbo Integrator

“Konfigurace tlačítka akce pro spuštění procesu”

Přejít na jiný list

“Konfigurace tlačítka akce pro přechod na jiný
list” na stránce 130

Spustit proces a poté přejít na jiný list

“Konfigurace tlačítka akce pro spuštění procesu a
pro přechod do listu” na stránce 132

Přepočítat / Znovu sestavit

“Konfigurace tlačítka akce pro přepočet nebo nové
sestavení listu” na stránce 132

5. Nastavení vlastností vzhledu pro tlačítko akce. Další informace naleznete v tématu
“Nastavení vlastností vzhledu tlačítka akce” na stránce 134.
6. Chcete-li dokončit konfiguraci tlačítka akce a přejít zpět na příslušný list, klepněte v
dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce na tlačítko OK.

Výsledky
Tlačítko akce bude v listu aktualizováno a již je bude možné používat.

Konfigurace tlačítka akce pro spuštění procesu
Následující postup souhrnně popisuje konfiguraci tlačítka akce pro spuštění procesu Turbo
Integrator.

Postup
1. V dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce vyberte volbu Spustit proces Turbo
Integrator.
Zobrazí se karta Proces.
2. Vyberte proces, který chcete spustit. Další informace naleznete v tématu “Výběr procesu
ke spuštění” na stránce 127.
3. Nastavte požadované parametry procesu. Další informace naleznete v tématu “Nastavení
parametrů procesu” na stránce 128.
4. Vyberte volbu výpočtu, která má být pro produkt TM1 použita před spuštěním procesu
tlačítkem akce. Další informace naleznete v tématu “Konfigurace tlačítka akce pro
přepočet nebo nové sestavení listu” na stránce 132.

126

TM1 pro vývojáře

5. Vyberte volbu výpočtu, která má být pro produkt TM1 použita po dokončení daného
procesu. Další informace naleznete v tématu “Nastavení voleb procesu pro výpočet”
na stránce 129.
6. Konfigurujte zprávy, které mají být produktem TM1 zobrazeny před spuštěním procesu a
po jeho spuštění. Další informace naleznete v tématu “Nastavení voleb procesu pro
zobrazení zpráv” na stránce 129.

Výběr procesu ke spuštění
Proces, který má být spuštěn, lze vybrat některým z následujících způsobů:
v Výběr názvu procesu ze seznamu Proces.
v Dynamické načtení názvu procesu pomocí odkazu aplikace Excel.

Výběr názvu procesu ze seznamu procesů
Chcete-li vybrat název procesu ze seznamu dostupných procesů v aktuálním serveru IBM
Cognos TM1, postupujte následovně.

Postup
Na kartě Proces dialogového okna Vlastnosti tlačítka akce klepněte na seznam Proces a
vyberte některý z procesů dostupných na serveru TM1, k němuž jste připojeni.
Zobrazí se mřížka parametrů s parametry pro vybraný proces.

Výsledky
Poté je třeba v mřížce Parametr zadat hodnoty parametrů pro vybraný proces. Další
informace naleznete v tématu “Zadání hodnot parametrů do mřížky parametrů” na stránce
128.

Načtení názvu procesu pomocí odkazu aplikace Excel
Chcete-li dynamicky načíst název procesu prostřednictvím buňky nebo pojmenovaného
rozsahu v aktuálním listu, prove te následující postup. Při spuštění tlačítka akce se načte
název procesu.

Postup
1. V dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce vyberte v seznamu Proces volbu Načíst
informace o procesu z listu.
2. Chcete-li vybrat z aktuálního listu požadovanou buňku, klepněte na tlačítko Odkaz
umístěné vedle pole Název procesu.
aplikace Excel
Otevře se dialogové okno Vybrat buňku.
3. V aktuálním listu klepněte na buňku, v níž je uložen název procesu.
V dialogovém okně Vybrat buňku se automaticky zobrazí dané umístění.
4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat buňku.
V poli Název procesu se zobrazí odkaz na buňku.
5. Chcete-li načíst název procesu zadáním odkazu na pojmenovaný rozsah v aplikaci Excel,
použijte následující formát:
=NameOfRange

Pojmenovaný rozsah může odkazovat pouze na jedinou buňku obsahující text pro název
procesu.
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Nastavení parametrů procesu
Podle toho, jak má být aktivován vybraný název procesu, zadejte hodnoty parametrů jedním z
následujících dvou způsobů.
v Zadejte hodnoty parametrů do mřížky Parametr.
v Vytvořte odkaz aplikace Excel pro načtení hodnot parametrů.

Zadání hodnot parametrů do mřížky parametrů
Pokud jste vybrali název procesu přímo ze seznamu Proces, můžete zadat hodnoty parametrů
do mřížky Parametr následujícím postupem. Můžete zadat hodnoty do mřížky pro každý
parametr nebo můžete hodnotu parametru z aktuálního listu načíst dynamicky pomocí odkazu
aplikace Excel po klepnutí na tlačítko akce.

Postup
1. Na kartě Proces dialogového okna Vlastnosti tlačítka akce zadejte hodnoty parametrů
do mřížky Parametry.
Chcete-li zadat hodnoty parametrů přímo, zadejte do mřížky hodnotu pro každý jednotlivý
parametr.
2. Chcete-li vytvořit odkaz pro dynamické načtení hodnoty parametru z aktuálního listu,
.
vyberte buňku Hodnota a poté klepněte na tlačítko
Otevře se dialogové okno Vybrat buňku.
3. Pomocí dialogového okna Vybrat buňku vyberte v daném listu buňku, v níž je umístěna
hodnota parametru.

Odkazy na buňku pro
hodnoty parametru

Načtení hodnot parametrů pomocí odkazu aplikace Excel
Pokud jste v seznamu Proces vybrali položku Načíst informace o procesu z listu, je třeba
vytvořit odkaz aplikace Excel, pomocí nějž se dynamicky načtou parametry procesů z listu.

Postup
1. Chcete-li vybrat z aktuálního listu požadovaný odkaz, klepněte na tlačítko Odkaz aplikace
Excel
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umístěné vedle pole Parametry.

Otevře se dialogové okno Vybrat rozsah.
2. Vyberte v daném listu rozsah buněk, v nichž jsou umístěny hodnoty parametrů. Každá
buňka může obsahovat hodnotu pouze pro jeden parametr.
Poznámka: Parametry je nutné zadat ve stejném pořadí a se stejným typem (řetězec,
číslo) jako v daném procesu.
3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat rozsah.
Vybraný odkaz na buňku se zobrazí v poli Parametry.
Chcete-li zadat odkaz na pojmenovaný rozsah v aplikaci Excel, použijte následující
formát:
=NameOfRange

Pojmenovaný rozsah může v závislosti na parametrech, které daný proces očekává,
odkazovat pouze na jedinou buňku nebo rozsah buněk.
Pokud se parametry pro proces změní, je nutné aktualizovat také název procesu a
nastavení parametrů pro tlačítko akce tak, aby bylo možné daný proces spustit pomocí
tlačítka akce.
Poznámka: Kvůli problému v aplikace Microsoft Excel v případě, že dojde k vytvoření a
uložení tlačítka akce spouštějícího proces nástroje Turbo Integrator s parametrickými
vstupy v listu aplikace Excel 2007, tlačítko akce po uložení a opětovném otevření souboru
přestane pracovat. Náhradním řešením je při použití tlačítka akce v aplikaci Excel 2007
spustit proces TI vyžadující parametry uložit soubor listu ve formátu .xls.

Nastavení voleb procesu pro výpočet
Pomocí dialogového okna Volby procesu vyberte operaci výpočtu, která bude provedena po
spuštění procesu.

Postup
1. Klepnutím na volbu Volby otevřete dialogové okno Volby procesu.
2. Vyberte operaci výpočtu, která má být provedena po spuštění procesu. K dispozici jsou
následující volby výpočtu:
v Automaticky přepočítat list - Přepočítání hodnot v aktuálním listu.
v Znovu sestavit list - Nové načtení aktivního formuláře produktu TM1 do konfigurace
původní definice sestavy.
v Žádná položka - Tlačítko akce nespustí žádnou operaci výpočtu ani nového sestavení
v listu.

Nastavení voleb procesu pro zobrazení zpráv
Prostřednictvím dialogového okna Volby procesu můžete spravovat různá okna se zprávami,
která mohou být produktem TM1 zobrazena před a po spuštění procesu.

Postup
1. Na kartě Proces otevřete klepnutím na volbu Volby dialogové okno Volby procesu.
2. Vyberte zprávy pro potvrzení a stavové zprávy, které má produkt TM1 zobrazit.
v Zobrazit zprávu o úspěchu - Zobrazí zprávu po úspěšném spuštění procesu.
v Zobrazit zprávu o selhání - Zobrazí zprávu v případě, že se proces úspěšně nespustí.
v Zobrazit potvrzovací dialogové okno - Zobrazí potvrzovací zprávu před spuštěním
procesu. Uživatel může klepnout na volbu Ano nebo Ne.
3. Zadejte nebo upravte text pro vybrané zprávy. Chcete-li text zprávy načíst dynamicky,
můžete též zadat odkaz na buňku nebo pojmenovaný rozsah. Příklad:
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v Chcete-li text zprávy načíst z obsahu buňky A1 v aktuálním listu, zadejte do textového
pole zprávy hodnotu =A1.
v Chcete-li zadat odkaz na pojmenovaný rozsah v aplikaci Excel, použijte formát
=NameOfRange.
Pojmenovaný rozsah smí odkazovat pouze na jedinou buňku obsahující text pro
zprávu.

Použití vlastnosti Název serveru tlačítka akce
Dialogové okno Vlastnosti tlačítka akce obsahuje pole, do kterého můžete zadat odkaz na
buňku nebo pojmenovaný rozsah pro dynamické načtení názvu serveru IBM Cognos TM1 pro
tlačítko akce. Chcete-li použít tuto funkci, zaškrtněte políčko Použít odkaz v sekci serveru
TM1 server v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce a poté zadejte požadovaný odkaz na
buňku nebo pojmenovaný rozsah.

Konfigurace tlačítka akce pro přechod na jiný list
Pomocí tlačítka akce můžete přejít na jiný list ve stejném sešitě nebo na některý list v jiném
sešitě.
Následující postup souhrnně popisuje konfiguraci tlačítka akce pro přechod na jiný list.

Postup
1. V dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce klepněte na volbu Přejít na jiný list.
Zobrazí se karta List.
2. Vyberte cílový list. Další informace naleznete v tématu “Výběr cílového listu”.
3. Nastavte volbu Porovnávat prvky dimenze zobrazené v nadpisech. Další informace
naleznete v tématu “Povolení volby Porovnávat prvky dimenze zobrazené v nadpisech”
na stránce 131.
4. Nastavte volbu Nahradit aktuální sešit. Další informace naleznete v tématu “Nastavení
volby Nahradit aktuální sešit” na stránce 131.
5. Vyberte volbu výpočtu, která má být pro produkt TM1 použita před přechodem na jiný
list pomocí tlačítka akce. Další informace naleznete v tématu “Konfigurace tlačítka akce
pro přepočet nebo nové sestavení listu” na stránce 132.
6. Vyberte volbu výpočtu, která má být pro produkt TM1 použita po dokončení daného
přechodu v navigaci. Další informace naleznete v tématu “Nastavení voleb výpočtu po
přechodu do listu” na stránce 132.

Výběr cílového listu
List můžete vybrat ze seznamu nebo můžete přímo zadat jeho název.

Postup
1. Klepněte na volbu Aplikace TM1 a poté klepněte na volbu Procházet.
Zobrazí se dialogové okno Vybrat list.
Poznámka: Chcete-li vybrat cílový sešit, můžete také klepnout na volbu Soubory a poté
klepnout na tlačítko Procházet. Poté v dialogovém okně Otevřít vyberte požadovaný
soubor listu a klepněte na volbu Otevřít. Jinou metodou výběru cílového sešitu je
.
klepnutí na tlačítko Odkaz aplikace Excel
2. Vyberte požadovaný list a klepnutím na tlačítko OK přejděte zpět do dialogového okna
Vlastnosti tlačítka akce.
V poli Sešit se zobrazí název a cesta ke složce Applications.
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3. Chcete-li do sešitu zadat cestu ke složce aplikace ručně, zadejte tuto cestu do pole Sešit:
v Začněte s názvem první složky ve složce Applications a k oddělení složek použijte
znak zpětného lomítka (\). Cestu uvádějte bez složky Applications. Příklad:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input

v Chcete-li určit list a umístění buňky, k níž chcete přejít, zadejte do pole List název a
umístění listu s použitím následujícího formátu:
=SheetName!ColumnNameRowName

Poznámka: Pokud zadáte název listu, který obsahuje mezery, je nutné tento název
uzavřít do apostrofů, jak je uvedeno v následujícím příkladu.
='Můj první list'!$A$2

Povolení volby Porovnávat prvky dimenze zobrazené v
nadpisech
Pomocí volby Porovnávat prvky dimenze zobrazené v nadpisech lze zajistit automatické
porovnání a nastavení textu pro dimenze zobrazené v nadpisech v cílovém listu v případě, že
uživatel přejde klepnutím na tlačítko akce na cílový list.
Je-li povolena volba Porovnávat prvky dimenze zobrazené v nadpisech, budou dimenze ve
zdrojovém a cílovém listu automaticky porovnány prostřednictvím funkcí SUBNM a DBRW
produktu TM1 následovně:
v Produkt TM1 automaticky porovná dimenze zobrazené v nadpisech ve zdrojových a
cílových listech na základě vzorce SUBNM v buňce.
Pokud například ve zdrojovém i cílovém listu existuje shodná dimenze, bude prvek
vybraný ve zdrojovém listu nastaven na stejnou dimenzi v cílovém listu. Je-li ve zdrojovém
listu vybrán některý sloupec, bude odpovídat sloupci se shodnými dimenzemi zobrazenými
v nadpisech v cílovém listu.
v Produkt TM1 automaticky porovná dimenze řádků a sloupců aktuálně vybrané buňky
DBRW ve zdrojovém listu s odpovídajícími dimenzemi v nadpisech v cílovém listu (pokud
existují).
Pokud jsou například jako prvky dimenzí zobrazených v řádcích a sloupcích pro aktuálně
vybraný prvek ve zdrojovém listu použity položky Provozní výdaje a Únor-2004, budou při
navigaci tyto prvky dimenze porovnány s dimenzemi zobrazenými v nadpisech v cílovém
listu. Pokud je ve zdrojovém listu vybrán řádek Provozní výdaje a zároveň sloupec
Únor-2004, bude buňka DBRW buňkou existující jak v řádku Provozní výdaje, tak také ve
sloupci Únor-2004. Dimenze řádku a sloupce buňky DBRW poté budou porovnány s
dimenzemi zobrazenými v nadpisech v cílovém listu.

Nastavení volby Nahradit aktuální sešit
Volba Nahradit aktuální sešit určuje, zda má být cílový list zobrazen v novém okně nebo
naopak ve stejném okně při současném nahrazení zdrojového listu.
Příklad:
v Pokud volba Nahradit aktuální sešit vybrána není (výchozí nastavení) a přitom pracujete
s prostředím TM1 Web, zůstane zdrojový list otevřený a cílový list se otevře v novém
okně.
v Pokud je vybrána volba Nahradit aktuální sešit a přitom pracujete s prostředím TM1
Web, bude zdrojový list nahrazen cílovým listem na stejné kartě a nová karta se nezobrazí.
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Důležité: Pokud aktivujete volbu Nahradit aktuální sešit, nezapomeňte před testováním
tlačítka daný sešit uložit. Po klepnutí na tlačítko a zavření aktuálního sešitu by mohlo dojít ke
ztrátě provedených změn.

Nastavení voleb výpočtu po přechodu do listu
Nastavte volby výpočtu, které mají být použity pro cílový list po přechodu (navigaci).

Postup
Na kartě List vyberte volby Výpočet, které chcete použít.
v Automaticky přepočítat list - Přepočítání hodnot v aktuálním listu.
v Znovu sestavit list - Nové načtení aktivního formuláře produktu TM1 do konfigurace
původní definice sestavy.
v Žádná položka - Tlačítko akce nespustí žádnou operaci výpočtu ani nového sestavení v
listu.

Konfigurace tlačítka akce pro spuštění procesu a pro přechod do listu
Chcete-li konfigurovat akci, která spustí proces Turbo Integrator a poté vyvolá přechod na
jiný list, postupujte následovně.

Postup
1. V dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce klepněte na volbu Spustit proces a přejít
do listu.
Zobrazí se karta Proces.
2. Vyberte proces, který má být tlačítkem akce spuštěn. Další informace naleznete v tématu
“Konfigurace tlačítka akce pro spuštění procesu” na stránce 126.
3. Vyberte list, na který se má přejít pomocí tlačítka akce. Další informace naleznete v
tématu “Konfigurace tlačítka akce pro přechod na jiný list” na stránce 130.

Konfigurace tlačítka akce pro přepočet nebo nové sestavení listu
Tlačítko akce lze použít pouze k provedení přepočtu nebo nového sestavení bez spuštění
procesu TI nebo přechodu na nový list. To může být užitečné tehdy, pokud chcete pouze
aktualizovat stávající list nebo znovu načíst původní verzi aktivního formuláře.
Můžete také na kartě Vypočítat vybrat operaci výpočtu, která má být produktem TM1
provedena před spuštěním procesu TI nebo přechodem na jiný list.

Postup
1. Vložte tlačítko akce do listu postupem popsaným v oddílu “Přidání tlačítka akce do listu”
na stránce 125.
2. V dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce klepněte na kartu Vypočítat.
3. Na kartě Vypočítat vyberte volbu výpočtu, kterou chcete použít.
v Automaticky přepočítat list - Přepočítání hodnot v aktuálním listu.
v Znovu sestavit list - Nové načtení aktivního formuláře produktu TM1 do konfigurace
původní definice sestavy.
v Žádná položka - Tlačítko akce nespustí žádnou operaci výpočtu ani nového sestavení
v listu.
4. Nastavte vzhled tlačítka postupem popsaným v oddílu “Nastavení vlastností vzhledu
tlačítka akce” na stránce 134.
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5. Klepnutím na tlačítko OK v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce zavřete toto
dialogové okno a vložíte tlačítko akce do listu.

Základní informace o chování tlačítek akce při použití aktivních
formulářů produktu TM1
V tomto oddílu jsou shrnuty informace o chování a pořadí operací při použití tlačítka akce
spolu s aktivními formuláři.

Základní chování tlačítka akce
Při každém klepnutí na tlačítko akce budou provedeny následující kroky v tomto pořadí:
1. Bude zachycen vzorec funkce DBRW pro aktuálně vybranou buňku ve zdrojovém listu.
Vzorec funkce DBRW je zachycen před následující operací přepočtu Recalc (F9), protože
při přepočtu by mohlo dojít ke změně počtu řádků aktivního formuláře následkem
potlačení nulových hodnot nebo dílčích sad dimenze v řádcích založených na standardu
MDX.
2. Operace přepočtu (F9) nebo nového sestavení se provádí v aktuálním listu podle volby
výpočtu vybrané na kartě Vypočítat v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka akce.
3. Pro všechny další buňky, na které odkazují rozšířené volby mapování, jsou zachyceny
aktualizované hodnoty.

Rozšířené chování tlačítka akce
Po dokončení výše uvedených základních kroků budou provedeny následující doplňkové
kroky podle toho, zda se tlačítkem akce spouští proces TI, přechod na jiný list nebo obě tyto
operace.
Při použití tlačítka akce pouze ke spuštění procesu TI:
1. Je spuštěn proces TI.
2. Je provedena operace výpočtu, která byla vybrána v dialogovém okně Volby procesu
daného tlačítka akce.
Při použití tlačítka akce pouze k navigaci:
1. Je zahájena akce navigace.
2. V cílovém listu jsou nastaveny cílové hodnoty.
3. V cílovém listu je provedena operace výpočtu, která byla vybrána na kartě List
dialogového okna Vlastnosti tlačítka akce.
Při použití tlačítka akce ke spuštění procesu TI a k přechodu do listu:
1. Je spuštěn proces TI.
2. Je provedena operace výpočtu, která byla vybrána v dialogovém okně Volby procesu
daného tlačítka akce.
3. Je zahájena akce navigace.
4. V cílovém listu jsou nastaveny cílové hodnoty.
5. V cílovém listu je provedena operace výpočtu, která byla vybrána na kartě List
dialogového okna Vlastnosti tlačítka akce.
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Nastavení vlastností vzhledu tlačítka akce
Prostřednictvím karty Vzhled lze nastavit popisek, obrázek pozadí a další vizuální vlastnosti
pro tlačítko akce.
Chcete-li upravit vlastnosti vzhledu tlačítka, klepněte na volbu Vzhled.
Karta Vzhled obsahuje následující volby:
v Popisek - Nastavení textu popisku, který se zobrazí u tlačítka.
v Písmo - Zobrazení standardního dialogového okna, v němž lze změnit typ a velikost písma
pro text tlačítka.
v Zobrazit obrázek pozadí - Výběr souboru obrázku (formát bmp, gif nebo jpg), který bude
roztažen podle velikosti tlačítka.
v Zobrazit jako hypertextový odkaz - Je-li aktivována tato volba, bude tlačítko zobrazeno
jako hypertextový odkaz s modrým podtrženým textem, a nikoli jako standardní tlačítko.
v Náhled - V této oblasti je zobrazen ukázkový náhled tlačítka.
v Barvy - Nastavení barev textu a pozadí tlačítka. Po klepnutí na ukázku barvy se zobrazí
dialogové okno Barva, v němž můžete vybrat některou standardní barvu nebo definovat
vlastní barvu.

Použití rozšířených voleb navigace a mapování
Prostřednictvím dialogového okna Rozšířené volby lze při vložení tlačítka akce, které slouží
k navigaci z jednoho listu na jiný, ručně mapovat různá pole mezi zdrojovým a cílovým
listem. Tento nástroj usnadňuje mapování dimenzí, buněk a hodnot ze zdrojového do cílového
listu.
Poznámka: Rozšířené mapování se použije po provedení každé operace automatického
mapování pomocí volby Porovnávat prvky dimenze zobrazené v nadpisech.
Chcete-li otevřít dialogové okno Rozšířené volby, klepněte na volbu Rozšířené volby na
kartě List.
Dialogové okno Rozšířené volby obsahuje mřížku, v níž lze definovat mapování polí mezi
zdrojovými a cílovými listy. Řádky v mřížce lze spravovat pomocí tlačítek Přidat a
Odstranit.

Konfigurace mapování zdroje na cíl
Zdrojový list lze mapovat na cílový list nastavením hodnot pro pole Typ zdroje, Zdrojový
objekt, Cílový typ a Cílový objekt v mřížce Rozšířené mapování.
Pomocí mřížky lze určit způsob, jakým budou při otevření cílového listu porovnávány prvky
ve zdrojovém a cílovém listu. Každý řádek v mřížce definuje konfiguraci jednoho mapování.
Při konfiguraci rozšířeného mapování postupujte následovně:
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Krok

Viz

Určení typu objektu k mapování

“Nastavení typu zdroje” na stránce 135

Určení hodnoty pro typ objektu, který používáte

“Nastavení zdrojového objektu” na stránce 135

Určení typu buňky k mapování

“Nastavení cílového typu” na stránce 135

Určení umístění pro hodnotu z pole Zdrojový
objekt

“Nastavení cílového objektu” na stránce 135

Zopakováním těchto kroků vytvořte další konfigurace mapování.

Nastavení typu zdroje
Pole Typ zdroje reprezentuje typ objektu pro hodnotu určenou k mapování.
Položku Typ zdroje vyberte následovně:
v SUBNM - Určuje, že vytváříte mapování z buňky obsahující dimenzi zobrazenou v
nadpisech ve zdrojovém listu.
v Vybraná funkce DBRW - Určuje, že vytváříte mapování z buňky obsahující vzorec funkce
DBRW ve zdrojovém listu.
v Hodnota - Určuje, že bude zadán řetězec nebo číselná hodnota k odeslání do cíle.

Nastavení zdrojového objektu
Pole Zdrojový objekt obsahuje hodnotu nebo výraz aplikace Excel, který bude vyhodnocen
na příslušnou hodnotu v závislosti na položce vybrané v poli Typ zdroje.
Zadejte hodnotu do pole Zdrojový objekt následovně:
v Je-li v poli Typ zdroje zadána hodnota SUBNM, je třeba zadat název dimenze zobrazené v
nadpisech, která existuje ve zdrojovém listu.
v Je-li v poli Typ zdroje zadána hodnota Vybraná funkce DBRW, je třeba určit název
dimenze zobrazené v nadpisech řádku nebo sloupce, která existuje ve zdrojovém listu.
v Je-li v poli Typ zdroje nastavena položka Hodnota, je třeba zadat řetězec nebo číselnou
hodnotu, která bude odeslána do cílového listu.
Poznámka: Tyto hodnoty lze ze zdrojového listu načíst také pomocí symbolu =, který
označuje vytvoření odkazu aplikace Excel.

Nastavení cílového typu
Pole Cílový typ udává typ buňky v cílovém listu, do které bude vložena hodnota z pole
Zdrojový objekt.
Hodnotu v poli Cílový typ vyberte následujícím způsobem:
v SUBNM - Určuje, že cílem je dimenze zobrazená v nadpisech v cílovém listu.
v Pojmenovaný rozsah - Určuje, že cílem je pojmenovaný rozsah v cílovém listu.
v Rozsah - Určuje, že cílovým umístěním je buňka v cílovém listu.
Poznámka: Pokud v poli Cílový typ nastavíte hodnotu Pojmenovaný rozsah nebo Rozsah,
budou při použití tlačítka akce k navigaci existující data nebo vzorec v cílové buňce přepsány.
Pokud cílová buňka obsahuje funkci DBRW, bude funkce ztracena a k buňce se nebude
možné připojit, číst z ní ani ji zapsat na server IBM Cognos TM1.

Nastavení cílového objektu
Pole Cílový objekt udává umístění v cílovém listu, do kterého bude vložena hodnota z pole
Zdrojový objekt. Tímto umístěním může být název dimenze zobrazené v nadpisech,
specifické umístění buňky nebo pojmenovaný rozsah v cílovém listu - podle položky, kterou
jste vybrali v poli Cílový typ.
Zadejte hodnotu do pole Cílový objekt následovně:
v Je-li v poli Cílový typ nastavena hodnota SUBNM, zadejte název dimenze zobrazené v
nadpisech v cílovém listu. Je-li v poli Cílový typ nastavena hodnota SUBNM, je nutné
také zadat hodnotu pro pole Dílčí sada a Alias.
v Je-li v poli Cílový typ nastavena hodnota Pojmenovaný rozsah, zadejte název rozsahu v
cílovém listu.
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v Je-li v poli Cílový typ nastavena hodnota Rozsah, zadejte umístění buňky v cílovém listu.
Hodnotu pro pole Cílový objekt můžete určit přímo zadáním hodnoty umístění nebo pomocí
odkazu aplikace Excel pro načtení umístění.
v Přímé zadání hodnoty
Chcete-li určit umístění v cílovém listu, zadejte hodnotu do pole Cílový objekt přímo bez
symbolu =. Chcete-li například pro Cílový objekt určit buňku C3 v cílovém listu, zadejte
hodnotu C3.
v Odkaz na buňku aplikace Excel
Chcete-li zadat odkaz na buňku ve zdrojovém listu, která obsahuje umístění pro Cílový
objekt, vložte hodnotu s použitím symbolu =. Buňka A1 ve zdrojovém listu může například
obsahovat hodnotu C3, která reprezentuje umístění buňky pro Cílový objekt v cílovém
listu.
Zopakováním všech výše uvedených kroků vytvořte další konfigurace mapování.

Příklad mapování zdrojové hodnoty na cílovou buňku
Tento příklad ukazuje mapování hodnoty s pevným kódem na jednu buňku v cílovém listu.

Příklad mapování zdrojové hodnoty SUBNM na cílovou buňku
Ve zdrojovém listu můžete specifikovat dimenzi zobrazenou v nadpisech SUBNM za účelem
mapování na odpovídající hodnotu SUBNM, pojmenovaný rozsah nebo rozsah (buněk) v
cílovém listu.
Příklad: Na následujícím obrázku je znázorněn prvek dimenze zobrazené v nadpisu S Series
2.0 L Wagon (Kombi 2.0 L řady S) vkládaný do buňky B2 v cílovém listu jako formátovaný
popisek.
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Příklad mapování vybrané funkce DBRW na cílový list
V tomto příkladu jsou zobrazeny dimenze zobrazené v nadpisech řádku a sloupce pro
vybranou buňku DBRW v cílovém listu.

Úprava existujícího tlačítka akce
Po vložení tlačítka akce můžete upravit jeho vlastnosti, velikost a umístění, jak je popsáno v
následujících částech.
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Úprava popisku, obrázku pozadí či vlastností existujícího
tlačítka akce
Chcete-li upravit vlastnosti tlačítka akce, klepněte pravým tlačítkem myši na toto tlačítko a v
místní nabídce vyberte požadovanou volbu.
Kontextová nabídka obsahuje následující hlavní volby:
v Popisek - Otevře dialogové okno Popisek tlačítka, v němž lze upravit popisek tlačítka.
v Obrázek pozadí - Otevře dialogové okno pro výběr souboru, v němž můžete procházet
obrázky pozadí a některý vybrat jako pozadí tlačítka.
v Vlastnosti - Otevře dialogové okno Vlastnosti tlačítka akce, v němž lze konfigurovat akce,
které mají být provedeny po klepnutí na tlačítko uživatelem.

Přesunutí a změna velikosti existujícího tlačítka akce
Pokud potvrdíte vytvoření nového tlačítka akce klepnutím, bude toto tlačítko aktivováno a
nebude se již nacházet v režimu návrhu. Chcete-li upravit jeho velikost nebo je přesunout, je
nutné v aplikaci Excel aktivovat režim návrhu následovně:

Postup
1. V aplikaci Excel klepněte na postupně na položky Zobrazit, Panely nástrojů, Panel
nástrojů Ovládací prvky.
Otevře se panel nástrojů Ovládací prvky aplikace Excel.
.
2. Klepněte na tlačítko Režim návrhu
Textové popisky na tlačítkách akce v aktuálním listu budou skryty.
3. Klepněte na tlačítko akce, které chcete přesunout nebo jehož velikost chcete upravit.
Na tlačítku se zobrazí úchyty, které signalizují, že tlačítko lze přesunout nebo že lze
změnit jeho velikost.
v Chcete-li změnit velikost tlačítka, klepněte na příslušné úchyty a přetáhněte je.
v Chcete-li tlačítko přesunout, klepněte na ně a přetáhněte je do nového umístění.
.
4. Režim návrhu lze zavřít klepnutím na tlačítko Režim návrhu
Úchyty na tlačítku akce zmizí a tlačítko přejde zpět do aktivního režimu.
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Kapitola 9. Použití rezervací dat
Tato sekce popisuje všechny úlohy administrátora, modeláře, vývojáře a programátora týkající
se povolení a implementace funkce rezervace dat do produktu IBM Cognos TM1.
Poznámka: Rezervace dat při výchozím nastavení není povolena. Administrátor tuto funkci
musí povolit a konfigurovat, abyste mohli použít přidružené funkce nástroje Turbo Integrator
a rozhraní API ke správě rezervací dat.

Přehled rezervace dat
Rezervace dat (DR) je funkce související se serverem TM1, která umožňuje nastavit 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.
Rezervaci dat lze použít pro podporu konkrétních obchodních procesů nebo k řízení zadávání
dat pomocí získání a uvolnění rezervací dat, a to dynamicky, nebo podle potřeby. Rezervace
dat například poskytuje alternativní způsob dynamického řízení přístupu pro zápis k datům
krychle, který je náhradou pokusu o dynamickou úpravu zabezpečení produktu TM1 za
účelem dosažení podobných omezení přístupu pro zápis.
Poznámka: Všechny rezervace dat musí být spravovány prostřednictvím vlastních aplikací,
které vytvoříte pomocí poskytovaných funkcí nástroje Turbo Integrator a rozhraní API.
Aplikace navrhněte za účelem získání, uvolnění a správy rezervací dat na základě
vyžadovaného obchodního procesu.

Doba použití rezervací dat
Chcete-li ručně nebo dynamicky spravovat přístup uživatelů pro zápis k datům produktu
TM1, a to způsobem týkajícím se obchodního procesu, použijte rezervace dat. V závislosti na
přesných požadavcích můžete funkci pomocí funkcí nástroje Turbo Integrator a rozhraní API
použít bu podle potřeby, nebo dynamicky.
Rezervace dat můžete použít například k následujícím akcím:
v Ručně spuste jednorázový proces Turbo Integrator, který používá rezervace dat, aby
zabránil všem uživatelům v dalších úpravách konkrétních dat po dokončení specifického
projektu nebo uzavření rozpočtu.
v Použijte rezervace dat pomocí tlačítek Akce produktu TM1 a procesů Turbo Integrator v
tabulce aplikace Microsoft Excel nebo ve webovém listu produktu TM1 k dynamickému
řízení přístupu k datům podle toho, jak s nimi uživatelé pracují na základě svých rolí a
obchodních procesů společnosti.
v Funkce rozhraní API produktu TM1 ve vlastní externí aplikaci slouží k dynamickému
získání a uvolnění rezervací dat.

Způsob použití rezervací dat
Chcete-li použít rezervace dat, je nutné nejprve povolit a konfigurovat funkci pro jednotlivé
krychle a skupiny uživatelů, a poté programově používat a spravovat rezervace dat pomocí
funkcí nástroje Turbo Integrator nebo rozhraní API.
Chcete-li povolit rezervace dat, použijte následující nástroje produktu TM1:
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v

Řídicí krychle }CubeProperties - Povoluje a konfiguruje rezervaci dat pro jednotlivé
krychle. Podrobné informace naleznete v části “Povolení rezervace dat pro krychle”
na stránce 145.

v

Přiřazení možnosti - Určuje, zda členové skupiny uživatelů mohou spravovat (získávat a
uvolňovat) rezervace dat pro sebe a ostatní uživatele. Podrobné informace naleznete v části
“Povolení správy rezervací dat pro skupiny uživatelů” na stránce 146.

Chcete-li používat a spravovat rezervace, je nutné použít funkce nástroje Turbo Integrator a
rozhraní API produktu TM1, které umožňují programově získávat, uvolňovat a spravovat
rezervace. Podrobnosti naleznete v následujících tématech:
v “Správa rezervací dat pomocí funkcí nástroje Turbo Integrator” na stránce 149
v “Správa rezervací dat pomocí funkcí rozhraní API produktu TM1” na stránce 154

Jak rezervace dat interagují s dalšími funkcemi produktu TM1
Podrobnosti o způsobu interakce rezervací dat s dalšími funkcemi produktu TM1, jako je
například automatické rozložení dat, procesy Turbo Integrator a zabezpečení, naleznete v
tématu “Základní informace o chování rezervace dat s dalšími funkcemi produktu TM1”
na stránce 142.
Překryv zabezpečení funguje i pro DR. Další informace naleznete v tématu Kapitola 10,
“Překryv zabezpečení”, na stránce 161.

Nástroje monitorování rezervace dat
Pomocí prostředí Server Explorer, obslužného programu TM1Top Top, Protokolu auditu TM1
a rozhraní API můžete monitorovat přiřazení nebo aktivity rezervace dat. Podrobné informace
naleznete v části “Monitorování rezervací dat” na stránce 147.

Režimy rezervace dat
Režimy rezervace dat vám umožňují konfigurovat funkci Rezervace dat v závislosti na
způsobu, jakým chcete řídit přístup pro zápis ke svým datům. Aktivujete-li pro krychli funkci
rezervace dat, vyberete jeden z dostupných režimů Rezervace dat.
Mezi dostupné režimy rezervace dat patří následující:
v Off - Vypnuto (OFF)
v Required - Vyžadováno (REQUIRED)
v Required Shared - Vyžadováno se sdílením (REQUIREDSHARED)
v Allowed - Povoleno (ALLOWED)
Standardně je režim rezervace u všech krychlí nastaven na hodnotu Off (Vypnuto).
Režim rezervace dat můžete pro každou krychli konfigurovat samostatně v řídicí krychli
}CubeProperties zadáním klíčového slova daného režimu ve vlastnosti
DataReservationMode krychle. Další informace naleznete v tématu “Vlastnost
DataReservationMode” na stránce 145.

Režim Required
Režim REQUIRED zakáže přístup pro zápis pro všechny uživatele k celé krychli a vyžaduje
explicitní přiřazení rezervací dat pro uživatele, který vyžaduje zápis do dané krychle.
Například pokud chce uživatel zapisovat do buňky, musí mít pro danou buňku rezervaci dat.
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Tento režim pro danou krychli aktivujete zadáním hodnoty REQUIRED v příslušné řídicí
krychli }CubeProperties control.

Režim Required Shared
Režim REQUIREDSHARED je variací režimu REQUIRED, která umožňuje překrývání
rezervací dat pro různé uživatele. Všechny ostatní aspekty tohoto režimu zůstávají shodné s
režimem REQUIRED.
Tento režim pro danou krychli aktivujete zadáním hodnoty REQUIREDSHARED v
příslušné řídicí krychli }CubeProperties control.
Režim REQUIREDSHARED byl implementován s cílem umožnit překrývání požadavků, což
v aplikacích IBM Cognos TM1 umožní úpravy více uzlů. Tento režim je výchozím
přiřazeným režimem dynamické změny konfigurace pro všechny krychle reprezentované
zobrazeními krychle nebo ručními závislostmi v aplikacích TM1.
Server TMI v režimu REQUIRED omezuje přístup pro zápis k výseči tak, že pro každý uzel
je v určitém okamžiku povolena rezervace vždy pouze jedinému uživateli. V režimu
REQUIREDSHARED musí v případě potřeby toto omezení vynucovat aplikace.
Režim REQUIREDSHARED lze použít například tehdy, když chceme více uživatelům
povolit přístup k témuž konsolidovanému uzlu. Pak je však nutné zajistit, aby aplikace
omezovala přístup ke koncovým uzlům konsolidace tím, že souvisejícím prvkům přiřadí
práva zabezpečení TM1. V následující hierarchii je uvedena ukázka takového postupu.
Tabulka 2. Ukázková hierarchie využívající režim REQUIREDSHARED pro rezervaci dat
Konsolidace:

New England

Uživatel A

Uživatel B

Přístup pro zápis
WRITE

Přístup pro čtení READ

CT

Přístup pro zápis
WRITE

Přístup pro čtení READ

VT

Přístup pro zápis
WRITE

Přístup pro čtení READ

NH

Přístup pro čtení
READ

Přístup pro zápis WRITE

RI

Přístup pro čtení
READ

Přístup pro zápis WRITE

ME

Přístup pro čtení
READ

Přístup pro zápis WRITE

Koncové uzly: MA

Aplikace může omezit přístup ke koncovým uzlům MA, CT a VT pro uživatele A a k uzlům
NH, RI a ME pro uživatele B. Toto omezení lze vynutit pomocí funkcí zabezpečení na úrovni
prvků. Uživatel A i uživatel B pak může v rámci konsolidace s názvem New England získat
sdílenou rezervaci dat. Rezervace umožňuje oběma uživatelům přístup pro zápis k výseči,
zatímco přístup k sadě koncových uzlů jednotlivých uživatelů je omezen podkladovými
funkcemi zabezpečení.

Režim Allowed
Režim ALLOWED udržuje přístup pro zápis na základě zabezpečení pro všechny uživatele v
celé krychli, ale umožňuje selektivní omezení přístupu pro zápis na oblast krychle přiřazením
oblastí rezervace dat k jednotlivým uživatelům.
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Režim ALLOWED umožňuje například použít rezervaci dat k vyhrazení části krychle pro
konkrétního uživatele, zatímco ve zbývající části krychle zachová přístup pro zápis pro
všechny ostatní uživatele.
Tento režim pro danou krychli aktivujete zadáním hodnoty ALLOWED v příslušné řídicí
krychli }CubeProperties control.

Základní informace o chování rezervace dat s dalšími funkcemi
produktu TM1
Tato sekce popisuje způsob interakce rezervací dat s dalšími funkcemi produktu TNM1, jako
je například zabezpečení, rozložení dat procesy TI a pískoviště.

Rezervace dat a zabezpečení
Rezervace dat se liší od zabezpečení produktu TM1 následujícími způsoby.
v Rezervace dat nepřepíše přiřazení zabezpečení produktu TM1, ale pouze přidá další vrstvu
omezení zápisu do standardního zabezpečení objektů krychle.
v Rezervace dat se vztahuje na jednotlivé uživatele, zatímco zabezpečení produktu TM1 se
vztahuje na skupiny uživatelů.
v Rezervace dat používá omezení pouze na data krychle a individuální uživatele. Neřídí
žádné další objekty produktu TM1.
Toto chování se shoduje pro režimy rezervace dat REQUIRED a ALLOWED.

Rezervace dat a uživatelské rozhraní produktu TM1
Rezervace dat ovlivňuje vzhled buněk v zobrazení krychle ve všech uživatelských rozhraních
produktu TM1, jako je například prostředí Server Explorer, komponenta TM1 Perspectives a
prostředí TM1 Web.
Toto chování se liší v závislosti na režimu rezervace dat.

Režim REQUIRED
Je-li krychle konfigurována k použití rezervace dat v režimu REQUIRED, všechny buňky se
zobrazí se šedým pozadím a nebude možné do nich zapisovat s výjimkou buněk obsažených v
oblasti rezervace dat. Zapisovat bude možné pouze do buněk v oblasti rezervace dat pro
aktuálního uživatele a jejich pozadí se zobrazí bílé.

Režim ALLOWED
Je-li krychle konfigurována k použití rezervace dat v režimu ALLOWED, všechny buňky
budou umožňovat zápis v závislosti na zabezpečení a zobrazí se s bílým pozadím s výjimkou
buněk obsažených v oblastech rezervace dat jiných uživatelů. Buňky rezervované ostatními
uživateli se zobrazí se šedým pozadím a nebude možné do nich zapisovat.
Podrobnosti o kontrole, zda je buňka součástí oblasti rezervace dat, naleznete v tématu
“Zobrazení stavu buňky rezervace dat v prostředí Server Explorer” na stránce 147.

Rezervace dat a rozložení dat
Rozložení dat funguje stejným způsobem jako dříve - buňky, které neumožňují zápis, jako
jsou například vypočtené nebo uzamčené buňky, jsou v průběhu procesu rozložení vynechány.
Pokud má uživatel rezervaci dat a provede operaci rozložení dat, budou zápis umožňovat
pouze buňky v dané oblasti rezervace dat a všechny ostatní buňky budou vynechány.

142

TM1 pro vývojáře

Toto chování se shoduje pro režimy rezervace dat REQUIRED a ALLOWED.

Rezervace dat a procesy a časové kapsle nástroje Turbo
Integrator
Použijete-li rezervaci dat při současném spuštění interaktivních (neplánovaných) a
plánovaných procesů nebo časových kapslí nástroje Turbo Integrator, byste měli znát
následující informace:
Chování se částečně liší v závislosti na použitém režimu rezervace dat a na tom, zda je časová
kapsle spuštěna interaktivně, nebo plánovaně.

Interaktivní procesy a časové kapsle
Pokud uživatel interaktivně spustí proces nebo časovou kapsli například pomocí
uživatelského rozhraní produktu TM1, proces nebo časová kapsle bude spuštěna jako daný
uživatel.
v Pro režim REQUIRED to znamená, že proces nebo časová kapsle může provádět zápis
pouze do dat definovaných v oblastech rezervace dat daného uživatele.
v V případě režimu ALLOWED může proces nebo časová kapsle provádět zápis do
libovolné buňky, která je bu obsažena v oblasti rezervace dat daného uživatele nebo má
příslušná práva zabezpečení pro daného uživatele, avšak nemůže zapisovat do buněk
obsažených v oblasti rezervace dat jiného uživatele.
Následující chování se shoduje pro režimy rezervace dat REQUIRED a ALLOWED.
v Pokud je operace zápisu v interaktivním procesu nebo časové kapsli v konfliktu s rezervací
dat jiného uživatele, proces nebo časová kapsle selže a uživateli se zobrazí chybová zpráva.
v Chcete-li spustit proces, který získává a uvolňuje oblasti rezervace dat, uživatel spouštějící
tento proces musí náležet do skupiny uživatele, pro kterou je vlastnost
ManageDataReservation nastavena na hodnotu GRANT.

Plánované časové kapsle
Pokud je plánovaná časová kapsle spuštěna automaticky, je spuštěna jako uživatel s
oprávněním administrátora. Časová kapsle proto nemusí mít možnost zápisu do některých
buněk, pokud se tyto buňky nacházejí v oblasti rezervace dat jiného uživatele.
Pokud plánovaná časová kapsle zjistí konflikt rezervace dat, toto chování se liší v závislosti
na režimu rezervace dat používaném danou krychlí.
v V režimu REQUIRED dojde v případě, že je operace zápisu v plánované časové kapsli v
konfliktu s rezervací dat, k selhání časové kapsle.
Chcete-li plánované časové kapsli umožnit zápis do rezervovaných buněk při použití
rezervace dat v režimu REQUIRED, je nutné k této problematice v procesu Turbo
Integrator přistupovat programově pomocí udělení práva k zápisu do rezervovaných buněk
uživatele s oprávněním administrátora. Proces Turbo Integrator můžete upravit k získání a
uvolnění vyžadovaných oblastí rezervace dat pro administrátora nebo pomocí něho můžete
dočasně zapnout či vypnout funkci rezervace dat pro příslušné krychle.
v V režimu ALLOWED v případě, že je operace zápisu v plánované časové kapsli v
konfliktu s rezervací dat, časová kapsle provede odvolání dat a počká na uvolnění
rezervace. Po uvolnění rezervace se časová kapsle pokusí operaci zopakovat.
Čekající časovou kapsli nelze zrušit pomocí změny režimu rezervace dat na hodnotu
REQUIRED nebo OFF. Časová kapsle bude nadále čekat, dokud nedojde k některé z
následujících událostí.
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– Uvolněte rezervaci dat, která blokuje časovou kapsli, aby časová kapsle mohla
pokračovat.
– Zrušte časovou kapsli pomocí obslužného programu TM1 Top.
– Zrušte časovou kapsli ukončením práce serveru.
– Deaktivujte plánovanou časovou kapsli.

Rezervace dat a pískoviště
Měli byste znát následující informace o získávání a uvolňování rezervací dat pro konkrétní
krychli při zadávání dat do pískoviš ve stejné krychli.
Oblasti rezervace dat se vztahují na základní verzi krychle a všechna pískoviště vytvořená z
dané krychle.
Následující chování pískoviště se vztahuje pouze na režim rezervace dat REQUIRED.
v Je-li funkce rezervace dat pro krychli povolena, je nutné pro danou krychli použít rezervaci
dat k zápisu do základních dat nebo pískoviště dané krychle.
Pokud má uživatel například rezervaci dat pro krychli Sales cube, může tento uživatel
zapisovat pouze do stejné sady buněk v libovolném úložišti vytvořeném z dané krychle
Sales cube.
v Pokud byla vaše rezervace dat pro krychli uvolněna, nemůžete již provádět zápis do
žádného pískoviště dané krychle.
v Pískoviště můžete zapsat do základních dat po uvolnění rezervace dat, avšak upravené
hodnoty pro buňky, které pro vás již nejsou rezervovány, budou zrušeny s vydáním chyby a
vaše změny budou ztraceny. Chcete-li upravené hodnoty úspěšně zapsat do základních dat,
je nutné nejprve znovu získat vyžadované oblasti rezervace dat pro danou krychli, než se
pokusíte zapsat pískoviště.

Rezervace dat, pískoviště a fronta úloh
Pokud používáte rezervaci dat s pískovišti a s funkcí fronty úloh, bude při zápisu dat
pískoviště do základních dat použito následující chování v závislosti na režimu rezervace dat
používaném v dané krychli.
v V režimu REQUIRED musí být všechny nezbytné rezervace dat pozdrženy, dokud nedojde
k dokončení operace ve frontě, aby došlo k úspěšnému uložení dat pískoviště do základních
dat. Pokud dojde k uvolnění nezbytných rezervací dat dříve, než fronta úloh data uloží,
nebo pokud je zjištěn konflikt rezervace dat, hodnoty v konfliktních buňkách nebudou
uloženy.
v V režimu ALLOWED v případě, že je zápis pískoviště ve frontě úloh v konfliktu s
rezervací dat, fronta úloh provede pro danou operaci odvolání dat a počká na uvolnění
konfliktní rezervace. Všechny úlohy ve frontě úloh budou blokovány, dokud nebude
čekající úloha moci pokračovat. Jediným způsobem odblokování fronty úloh je uvolnění
konfliktních rezervací dat.

Povolení rezervace dat
Rezervace dat při výchozím nastavení není povolena. Administrátor tuto funkci musí povolit a
konfigurovat, abyste mohli použít přidružené funkce nástroje Turbo Integrator a rozhraní API
ke správě rezervací dat.
Před použitím rezervací dat je nutné provést následující akce:
v Povolit příslušnou funkci pro jednotlivé krychle (konfigurováno v řídicí krychli
}CubeProperties).
Podrobné informace naleznete v části “Povolení rezervace dat pro krychle” na stránce 145.
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v Povolit skupinám uživatelů spravovat, získávat a uvolňovat oblasti rezervace dat pro sebe i
ostatní uživatele (konfigurováno v okně Přiřazení možnosti).
Podrobnosti naleznete v tématu “Povolení správy rezervací dat pro skupiny uživatelů”
na stránce 146).
Po povolení rezervace dat pro krychle bude funkce použita na všechny uživatele dané krychle,
ale budou ji moci spravovat pouze členové skupiny uživatelů, kterým bylo uděleno oprávnění
v okně Přiřazení možnosti.

Povolení rezervace dat pro krychle
Vlastnost DataReservationMode v řídicí krychli }CubeProperties slouží k povolení nebo
zakázání rezervace dat pro konkrétní krychli.
Další podrobnosti o řídicí krychli }CubeProperties naleznete v části týkající se řídicích krychlí
v příručce TM1 Operations.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte na nabídku Zobrazit a poté klepnutím vyberte
položku Zobrazit řídicí objekty.
V prostředí Server Explorer se všechny řídicí krychle produktu TM1 zobrazí s předponou
ve tvaru pravé složené závorky (}). Příklad: }CubeProperties.
2. V podokně stromu prostředí Server Explorer klepnutím rozbalte uzel Krychle a poté
poklepejte na řídicí krychli }CubeProperties.
3. Zadáním hodnoty pro jeden z dostupných režimů rezervace dat do průsečíku prvku
(vlastnosti) DataReservationMode a názvu krychle povolte funkci rezervace dat pro danou
krychli.

Vlastnost DataReservationMode
Vlastnost DataReservationMode v řídicí krychli }CubeProperties slouží ke konfiguraci funkce
rezervace dat pro jednotlivé krychle za použití následujících hodnot.
Tyto hodnoty je třeba do řídicí krychle }CubeProperties zadávat pouze v angličtině. Hodnoty
těchto klíčových slov nejsou překládány.
Další informace o rozdílech mezi různými režimy rezervace dat naleznete v tématu “Základní
informace o chování rezervace dat s dalšími funkcemi produktu TM1” na stránce 142.
Hodnota

Popis

OFF

Vypne funkci rezervace dat pro konkrétní krychli.
Výchozí hodnota je OFF.

REQUIRED

Nastaví funkci rezervace dat na režim REQUIRED pro konkrétní
krychli.
Tento režim zakáže přístup pro zápis pro všechny uživatele pro
celou krychli a vyžaduje explicitní přiřazení rezervací dat pro
uživatele, který vyžaduje zápis do dané krychle.
Například pokud chce uživatel zapisovat do buňky, musí mít pro
danou buňku rezervaci dat.
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Hodnota

Popis

REQUIREDSHARED

Nastaví funkci rezervace dat na režim REQUIREDSHARED pro
konkrétní krychli.
Tento režim je variací režimu REQUIRED, která umožňuje
překrývání rezervací dat pro různé uživatele. Všechny ostatní
aspekty tohoto režimu zůstávají shodné s režimem REQUIRED.
Režim REQUIREDSHARED byl implementován s cílem umožnit
překrývání požadavků, což v aplikacích IBM Cognos TM1 umožní
úpravy více uzlů. Tento režim je výchozím přiřazeným režimem
dynamické změny konfigurace pro všechny krychle reprezentované
zobrazeními krychle nebo ručními závislostmi v aplikacích TM1.
Server TMI v režimu REQUIRED omezuje přístup pro zápis k
výseči tak, že pro každý uzel je v určitém okamžiku povolena
rezervace vždy pouze jedinému uživateli. V režimu
REQUIREDSHARED musí v případě potřeby toto omezení
vynucovat aplikace.

ALLOWED

Nastaví funkci rezervace dat na režim ALLOWED pro konkrétní
krychli.
Tento režim udržuje přístup pro zápis na základě zabezpečení pro
všechny uživatele v celé krychli, ale umožňuje selektivní omezení
přístupu pro zápis na oblast krychle přiřazením oblastí rezervace dat
k jednotlivým uživatelům.
Režim ALLOWED umožňuje například použít rezervaci dat k
vyhrazení části krychle pro konkrétního uživatele, zatímco ve
zbývající části krychle zachová přístup pro zápis pro všechny
ostatní uživatele.

Povolení správy rezervací dat pro skupiny uživatelů
Následující možnosti v okně Přiřazení možnosti produktu TM1 slouží k umožnění členům
skupiny uživatelů spravovat (získávat a uvolňovat) rezervace dat pro sebe a ostatní uživatele.
Tyto možnost jsou konfigurovány pro celou skupinu uživatelů, ne pro jednotlivé uživatele.
Uživatel musí být členem skupiny, aby se na něj tato možnost vztahovala.
Poznámka: K oknu Přiřazení možnosti mají přístup pouze administrátoři produktu TM1.
Další podrobnosti o Přiřazení možnosti lze najít v příručce TM1 Operations.
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Možnost

Popis

ManageDataReservation

Umožňuje členům skupiny získávat a uvolňovat rezervace dat.
Jedná se o možnost na straně serveru. Možnosti nelze použít na
konkrétní krychle nebo uživatele.
Tato vlastnost je pro standardní skupiny ADMIN, DataAdmin a
SecurityAdmin vždy nastavena na hodnotu GRANT a nelze ji
změnit.
Hodnoty pro skupiny bez oprávnění administrátora:
DENY - výchozí hodnota pro všechny skupiny bez oprávnění
administrátora.
GRANT - povoluje danou možnost pro skupinu uživatelů.

DataReservationOverride

Umožňuje členům skupiny uvolňovat rezervace dat jiných
uživatelů.
Tato vlastnost je pro standardní skupiny ADMIN, DataAdmin a
SecurityAdmin vždy nastavena na hodnotu GRANT a nelze ji
změnit.
Hodnoty pro skupiny bez oprávnění administrátora:
DENY - výchozí hodnota pro všechny skupiny bez oprávnění
administrátora.
GRANT - povoluje danou možnost pro skupinu uživatelů.

Postup
1. V prostředí Server Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na server a vyberte volbu
Přiřazení možnosti.
2. Do okna Přiřazení možnosti zadejte hodnoty možností ManageDataReservation a
DataReservationOverride do průniku se skupinou uživatelů, kterou chcete konfigurovat.

Monitorování rezervací dat
Pomocí následujících nástrojů můžete monitorovat stav a aktivity rezervace dat.
v Server Explorer
v TM1 Top, obslužný program
v protokol auditu produktu TM1
v funkce nástroje Turbo Integrator a rozhraní API

Zobrazení stavu buňky rezervace dat v prostředí Server
Explorer
Zkontrolujte stav buněk v zobrazení krychle v prostředí Server Explorer, a to následujícím
způsobem:

Postup
V prostředí Server Explorer otevřete zobrazení krychle, klepněte pravým tlačítkem na buňku a
poté klepněte na volbu Upravit stav.
Kapitola 9. Použití rezervací dat
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Zobrazí se okno se zprávou indikující, zda lze hodnotu buňky upravit, nebo zda danou buňku
nelze upravit kvůli rezervaci dat nebo jinému omezení přístupu k datům.

Použití obslužného programu TM1 Top k monitorování
podprocesů čekajících na rezervace dat
Pomocí obslužného programu TM1 Top můžete monitorovat podprocesy, které čekají na
uvolnění rezervací dat. Podprocesy v tomto stavu se v obslužném programu TM1 Top zobrazí
s hodnotou DDR (Data Reservation Release) v poli Stav:
Wait:DRR
Další informace o použití stavů čekání obslužného programu TM1 naleznete v části
"Seznámení se stavy zpracování podprocesů" v kapitole "Systém a monitorování výkonu" v
příručce TM1 Operations.

Použití protokolu auditu k monitorování událostí rezervace dat
Je-li povoleno protokolování auditu pro server TM1, server Cognos TM1 zaznamená události
rezervace dat. Protokol auditu TM1 poté můžete použít k vydání dotazu a k zobrazení historie
přiřazení rezervace dat.
Podrobnosti o používání protokolu auditu TM1 naleznete v kapitole „Systém a monitorování
výkonu“ v příručce TM1 Operations.
V následující tabulce je uvedeno pět událostí protokolu auditu, které jsou specifické pro
rezervace dat.
Událost protokolu auditu

Popis události

Sada vlastností: CubeDataReservationEnable

Zaznamenáno při změně hodnoty vlastnosti
CubeDataReservationEnable pro krychli.

Rezervace dat: Získána

Zaznamenáno při získání rezervace dat.

Rezervace dat: Uvolněna

Zaznamenáno při uvolnění rezervace dat.

Rezervace dat: Odvolání získání

Zaznamenáno při odvolání získání rezervace.

Rezervace dat: Odvolání uvolnění

Zaznamenáno při odvolání uvolnění rezervace.

Poznámky k událostem odvolání
v Odvoláním operace získání rezervace dat je uvolnění rezervace.
v Odvoláním operace uvolnění rezervace dat je opětovné získání rezervace.

Vydávání dotazů pro události rezervace dat
Všechny události rezervace dat jsou přidruženy k objektu krychle TM1 a jsou tedy seskupeny
jako události krychle v protokolu auditu. Na tyto události můžete vydávat v okně Protokol
auditu dotazy následujícím způsobem.

Postup
1. V prostředí Server Explorer otevřete okno Protokol auditu.
2. V sekci Typ události vyberte volbu Objekt.
3. Nastavte pole Typ objektu na volbu Krychle.
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4. Nastavte rozevírací seznam Událost na jeden z typů událostí rezervace dat.
5. Spuste dotaz.

Použití funkcí nástroje Turbo Integrator a rozhraní API k
monitorování rezervace dat
Jako vlastní řešení můžete použít následující funkce nástroje Turbo Integrator a rozhraní API
produktu TM1 k programové iteraci objektů krychle a načtení informací o souvisejících
rezervacích dat pro každou krychli.
v nástroj Turbo Integrator - “CubeDataReservationGet” na stránce 152.
v rozhraní API produktu TM1 - “TM1DataReservationGetAll” na stránce 157.

Správa rezervací dat pomocí funkcí nástroje Turbo Integrator
Následující funkce nástroje Turbo Integrator slouží k programovému získání, uvolnění a
správě rezervací dat.
v CubeDataReservationAcquire
v CubeDataReservationRelease
v CubeDataReservationReleaseAll
v CubeDataReservationGet
v CubeDataReservationGetConflicts
Rezervace dat jsou definovány pomocí konkrétní krychle, uživatele a n-tice (uspořádaný
seznam prvků).

CubeDataReservationAcquire
Funkce CubeDataReservationAcquire získá rezervaci dat pro zadanou roli, uživatele a n-tici.
Je to funkce nástroje Turbo Integrator platná pouze v procesech nástroje Turbo Integrator.

Syntaxe
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Argument

Popis

Krychle

Název krychle.

Uživatel

Jméno vlastníka nové rezervace.
Zadané jméno uživatele bude ověřeno, kvůli zjištění, zda se jedná o
existujícího uživatele.

bForce

Logická hodnota určující chování v případě, že vyžadovaná rezervace je v
konfliktu s existující rezervací.
Při nastavení hodnoty 0 (false) je požadavek zamítnut, pokud je v konfliktu
s existující rezervací.
Při nastavení hodnoty 1 (true) a v případě, že uživatel spouštějící nástroj
Turbo Integrator má možnost DataReservationOverride, jsou konfliktní
rezervace uvolněny a dojde k udělení vyžadované rezervace.
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Argument

Popis

Address

Tokenizovaná posloupnost názvů prvků, které definují danou n-tici. Pořadí
musí odpovídat původnímu pořadí dimenzí v krychli.
Všechny buňky v krychli obsažené v dané n-tici vytvářejí rezervovanou
oblast. Můžete vybrat jeden prvek z každé dimenze, nebo vybrat celou
dimenzi použitím prázdného řetězce mezi oddělovači. V závislosti na
umístění prvku v hierarchii požadavek rezervuje jednu buňku, výseč nebo
celou krychli.

AddressDelimiter

Volitelný znakový řetězec používaný k oddělení názvů prvků v parametru
Address.
Výchozí hodnota je '|'.

Návratová hodnota
Logická hodnota - vrátí hodnotu true v případě úspěchu akvizice.

Příklad
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User1’,0,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

Následující příklad nastaví parametr bForce na hodnotu 1, aby v případě konfliktu vynutil
požadavek rezervace dat, a používá jiný znak oddělovače pro parametr AddressDelimiter.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
Funkce CubeDataReservationRelease uvolní zadanou rezervaci dat.
Je to funkce nástroje Turbo Integrator platná pouze v procesech nástroje Turbo Integrator.
Pokud se zadaný uživatel neshoduje s vlastníkem rezervace, uvolnění bude úspěšné pouze v
případě, že pro zadaného uživatele je povolena možnost DataReservationOverride.

Syntaxe
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Argument

Popis

Krychle

Název krychle.

Uživatel

Jméno vlastníka rezervace.
Zadané jméno uživatele bude ověřeno, kvůli zjištění, zda se jedná o
existujícího uživatele.

Address

Tokenizovaná posloupnost názvů prvků, které definují danou n-tici.
Pořadí musí odpovídat původnímu pořadí dimenzí v krychli.

AddressDelimiter

Volitelný znakový řetězec používaný k oddělení názvů prvků v parametru
Address.
Výchozí hodnota je '|'.
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Návratová hodnota
Logická hodnota - vrátí hodnotu true v případě úspěchu uvolnění.

Příklad
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

Následující příklad používá jiný znak pro parametr AddressDelimiter.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
Funkce CubeDataReservationReleaseAll uvolní více existujících rezervací dat.
Je to funkce nástroje Turbo Integrator platná pouze v procesech nástroje Turbo Integrator.
Budou uvolněny všechny rezervace, které jsou obsaženy na zadané adrese a odpovídají filtru
uživatele. Prázdný filtr uživatele značí všechny uživatele.
Pokud se zadaný filtr uživatele neshoduje s uživatelem spouštějícím proces nástroje Turbo
Integrator, musí být povolena možnost DataReservationOverride.
Použitím prázdného filtru uživatele a všech zástupných znaků v poli adresy uvolníte všechny
rezervace.

Syntaxe
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Argument

Popis

Krychle

Název krychle.

UserFilter

Filtr jména uživatele odpovídající existujícím rezervacím.

Address

Tokenizovaná posloupnost názvů prvků, které definují danou n-tici. Pořadí
musí odpovídat původnímu pořadí dimenzí v krychli.

AddressDelimiter

Volitelný znakový řetězec používaný k oddělení názvů prvků v parametru
Address.
Výchozí hodnota je '|'.

Návratová hodnota
Logická hodnota - vrátí hodnotu true v případě, že se nevyskytnou žádné chyby.

Příklad
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

Následující příklad uvolní všechny rezervace v zadané krychli pro všechny uživatele.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);
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CubeDataReservationGet
Funkce CubeDataReservationGet vyhledá existující rezervace ve specifické krychli pro
všechny uživatele, nebo pro jednoho uživatele.
Je to funkce nástroje Turbo Integrator platná pouze v procesech nástroje Turbo Integrator.

Syntaxe
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns Address;
Argument

Popis

Index

Index cyklu používaný pro iteraci rezervací v zadané krychli.

Krychle

Název krychle, která má být prohledána.

Uživatel

Jméno vlastníka rezervace, které má být použito jako filtr.
Je-li funkce ponechána prázdná, vrátí rezervace pro libovolného vlastníka.
Je-li zadán název, funkce filtruje výsledky pouze pro zadaného vlastníka.

AddressDelimiter

Volitelný znakový řetězec používaný k oddělení názvů prvků ve vráceném
parametru Address.
Výchozí hodnota je '|'.

Návratová hodnota
Parametr Address - čas vytvoření rezervace, jméno vlastníka rezervace a adresa prvku
rezervace. Nejprve je uveden čas rezervace, poté následuje oddělovač, poté ID uživatele, opět
oddělovač, dále ID prvků oddělená oddělovačem podle pořadí dimenzí v krychli (původní
pořadí).
Pokud pro zadaný index neexistuje žádná položka, bude vrácen prázdný řetězec.
Formát návratové hodnoty je následující:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Příklad:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Poznámka: Rezervace se mohou změnit během iterace seznamu rezervací, takže použití
indexu nezaručuje získání úplného seznamu rezervací. Rezervace lze přidat nebo odebrat na
libovolné pozici v seznamu, takže mohou být při procházení hodnotami indexu vynechány
nebo opakovány.
Je-li zadán filtr vlastníků, index se vztahuje pouze na členy filtrovaného seznamu. Pokud
seznam rezervací obsahuje vlastníky User1, User1 a User2 a požadavek určuje vlastníka
User2, index s hodnotou 1 načte třetího člena seznamu.
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Příklad
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’User1’,’*’);
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’’);

Následující ukázka vyhledá všechny rezervace vlastněné uživatelem Fred Bloggs v krychli
Expense Input a provede pro ně požadovanou akci:
vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

CubeDataReservationGetConflicts
Funkce CubeDataReservationGetConflicts vyhledá existující rezervace ve specifické krychli,
které jsou v konfliktu se zadaným uživatelem, adresou nebo n-ticí.
Je to funkce nástroje Turbo Integrator platná pouze v procesech nástroje Turbo Integrator.

Syntaxe
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
Argument

Popis

Index

Index cyklu používaný pro iteraci konfliktů, které odpovídají danému
dotazu.

Krychle

Název krychle, která má být prohledána

Uživatel

Dotaz vyhledá konfliktní rezervace pro daného uživatele.

Address

Tokenizovaná posloupnost názvů prvků, které definují danou n-tici.
Pořadí musí odpovídat původnímu pořadí dimenzí v krychli.

AddressDelimiter

Volitelný znakový řetězec používaný k oddělení názvů prvků v parametru
Address.
Výchozí hodnota je '|'.

Návratová hodnota
Parametr ConflictAddress - čas vytvoření rezervace, jméno vlastníka rezervace a adresa prvku
rezervace. Nejprve je uveden čas rezervace, poté následuje oddělovač, poté ID uživatele, opět
oddělovač, dále ID prvků oddělená oddělovačem podle pořadí dimenzí v krychli (původní
pořadí).
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Pokud pro zadaný index neexistuje žádná položka, bude vrácen prázdný řetězec.
Formát návratové hodnoty je následující:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Příklad:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Poznámka: Rezervace se mohou změnit během iterace seznamu konfliktních rezervací, takže
použití indexu nezaručuje získání úplného seznamu rezervací. Rezervace lze přidat nebo
odebrat na libovolné pozici v seznamu, takže mohou být při procházení hodnotami indexu
vynechány nebo opakovány.

Správa rezervací dat pomocí funkcí rozhraní API produktu TM1
Následující funkce rozhraní API produktu TM1 C slouží k programovému získání, uvolnění a
správě rezervací dat.
v
v
v
v
v

TM1DataReservationAcquire
TM1DataReservationRelease
TM1DataReservationReleaseAll
TM1DataReservationGetAll
TM1DataReservationGetConflicts

v TM1DataReservationValidate

TM1DataReservationAcquire
Požaduje rezervaci dat pro konkrétní krychli, uživatele a n-tici produktu IBM Cognos TM1.
Pokud existuje rezervace vlastněná jiným uživatelem, jejíž oblast přesahuje požadovanou
rezervaci, požadavek na rezervaci bude odmítnut, pokud nedojde k použití příznaku bForce.
Pokud má příznak bForce hodnotu true a uživatel používající rozhraní API má možnost
DataReservationOverride, dojde k uvolnění konfliktních rezervací a k udělení nových
rezervací.

Syntaxe
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V
bForce, TM1V elementArray);
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Parametr

Popis

hPool

Standardní fond paměti používaný všemi příkazy rozhraní API.

hCube

Úchyt krychle, k níž chcete přistupovat.

hClient

Vlastník pro danou rezervaci

Parametr

Popis

bForce

Logická hodnota určující chování v případě, že vyžadovaná rezervace je v
konfliktu s existující rezervací.
Při nastavení hodnoty 0 (false) je požadavek zamítnut, pokud je v konfliktu s
existující rezervací.
Při nastavení hodnoty 1 (true) funkce nahradí všechny konfliktní rezervace.

elementArray

Pole úchytů prvků, které definují n-tici. Pořadí musí odpovídat pořadí
dimenzí.

Návratová hodnota
Logická hodnota, která má při udělení požadavku hodnotu true, v opačném případě hodnotu
false.

Možné chyby
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Uvolní existující dynamickou změnu konfigurace pro specifického uživatele, n-tici a krychli
produktu IBM Cognos TM1.
Vlastník použitý pro parametr hClient se musí shodovat s držitelem rezervace dat, aby příkaz
proběhl úspěšně, pokud uživatel vyvolávající rozhraní API nemá povolenu možnost
DataReservationOverride.
Zadaná adresa se musí přesně shodovat.

Syntaxe
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parametr

Popis

hPool

Standardní fond paměti používaný všemi příkazy rozhraní API.

hCube

Úchyt krychle, k níž chcete přistupovat.

hClient

Vlastník dané rezervace.

elementArray

Pole úchytů prvků, které definují n-tici. Pořadí musí odpovídat pořadí dimenzí.

Kapitola 9. Použití rezervací dat

155

Návratová hodnota
Logická hodnota, která má při úspěchu požadavku hodnotu true, v opačném případě hodnotu
false. Pokud rezervace není nalezena, jedná se o selhání a dojde k vrácení hodnoty false.
Nedostatečné oprávnění je považováno za chybu.

Možné chyby
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Uvolní více rezervací dat pro specifického uživatele produktu IBM Cognos TM1.
Zadaná n-tice adresy určuje výchozí bod hledání. Dojde k uvolnění všech rezervací
vlastněných zadaným uživatelem a obsažených v oblasti definované danou adresou.
Rezervace, které danou adresu přesahují a nejsou v ní plně obsaženy, nebudou uvolněny.
Zadáním hodnoty Null pro klienta odeberete rezervace pro všechny uživatele. Pokud se
nejedná o stejného uživatele, který spouští daný příkaz, musí pro něj být povolena možnost
DataReservationOverride. Pokusy o spuštění tohoto příkazu pro jiného uživatele nebo pro
všechny uživatele bez možnosti přepsání budou odmítnuty bez vyhledání existujících
rezervací.
Administrátor může uvolnit všechny rezervace v krychli zadáním hodnoty Null pro klienta a
zástupných znaků pro každý prvek v adrese.

Syntaxe
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parametr

Popis

hPool

Standardní fond paměti používaný všemi příkazy rozhraní API.

hCube

Úchyt krychle, k níž chcete přistupovat.

hClient

Vlastník dané rezervace.

elementArray

Pole úchytů prvků, které definují výchozí bod operace uvolnění. Pořadí musí
odpovídat pořadí dimenzí.

Návratová hodnota
Logická hodnota, která vrátí hodnotu true, pokud nedojde k chybám.

Možné chyby
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
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v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Určuje, které rezervace dat jsou aktuálně uzamčeny pro krychli produktu IBM Cognos TM1.
Parametr klienta je volitelný. Pokud není zadán (parametr je nastavena na volbu
TM1ObjectNull), budou vráceny všechny rezervace dat v dané krychli.
Je-li zadán parametr klienta, budou vráceny pouze rezervace dat držené konkrétním
uživatelem.

Syntaxe
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Parametr

Popis

hPool

Standardní fond paměti používaný všemi příkazy rozhraní API.

hCube

Úchyt krychle, k níž chcete přistupovat.

hClient

Volitelný úchyt pro uživatele, pro kterého chcete vydat dotaz.

Návratová hodnota
Pole dat rezervace dat s následujícím formátem:
v [1] Název krychle (TM1ValTypeString)
v [2-n] Pole informací o rezervaci dat (TM1ValTypeArray)
– [1] Čas vytvoření
– [2] Jméno uživatele (TM1ValTypeString)
– [3-n] Pole názvů prvků definujících n-tici (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Název prvku (TM1ValTypeString)

Možné chyby
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Určuje, které rezervace dat aktuálně uzamčené pro krychli produktu IBM Cognos TM1 jsou v
konfliktu s určeným klientem (uživatelem) a adresou.
Tento příkaz lze použít k získání informací vyžadovaných k určení důvodu, proč došlo k
selhání pokusu o získání rezervace, za předpokladu, že rezervace, která způsobila odmítnutí,
stále existuje.

Syntaxe
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Kapitola 9. Použití rezervací dat
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Parametr

Popis

hPool

Standardní fond paměti používaný všemi příkazy rozhraní API.

hCube

Úchyt krychle, k níž chcete přistupovat.

hClient

Klient (uživatel) pro porovnání s aktuálními vlastníky rezervace.

elementArray

Pole úchytů prvků, které definují n-tici pro účely porovnání. Pořadí musí
odpovídat pořadí dimenzí.

Návratová hodnota
Vrátí pole dat rezervace dat s následujícím formátem:
v [1] Název krychle (TM1ValTypeString)
v [2-n] Pole informací o rezervaci dat (TM1ValTypeArray)
– [1] Čas vytvoření
– [2] Jméno uživatele (TM1ValTypeString)
– [3-n] Pole názvů prvků definujících n-tici (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Název prvku (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Ověří všechny rezervace dat pro určitou krychli produktu IBM Cognos TM1.
Rezervace vlastněné klientem (uživatelem), který již neexistuje, budou odebrány.

Syntaxe
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Parametr

Popis

hPool

Standardní fond paměti používaný všemi příkazy rozhraní API.

hCube

Úchyt krychle, k níž chcete přistupovat.

Návratová hodnota
Logická hodnota s hodnotou true.

Možné chyby
TM1ErrorObjectNotFound (neplatná krychle)

Kódy chyb rozhraní API pro rezervace dat
Následující tabulka popisuje možné kódy chyb, které mohou být vráceny funkcemi rozhraní
API produktu IBM Cognos TM1 C pro rezervace dat.
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Chyba

Popis

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Počet prvků se neshoduje s počtem dimenzí
krychle.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

Úchyt Krychle, Klient nebo Prvek není mapován
na existující objekt.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

Zadaný prvek se neshoduje s prvkem v dimenzi na
dané pozici. Zadaným prvkem je znak definovaný
uživatelem.

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Není udělena možnost používat rezervace.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Pokus o uvolnění rezervace v případě, že nejste
vlastníkem, a bez udělení možnosti přepsání.

Kapitola 9. Použití rezervací dat
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Kapitola 10. Překryv zabezpečení
Překryv zabezpečení poskytuje mechanismus pro omezení možnosti uživatele zapisovat do
krychle tak, aby nezpůsobil spor mezi dimenzemi krychle a aby nebylo potřeba měnit
podkladové zabezpečení prostředí TM1. Překryv zabezpečení účinkuje tak, že zabrání
aktualizaci dat v buňkách všemi uživateli kromě administrátora. Pomocí voleb Zabezpečení
buňky a Překryv zabezpečení můžete definovat omezení pouze na určité dimenze datové
krychle.
Překryv zabezpečení neplatí pro administrátora. Krychle překryvu zabezpečení je uvažována
jako řídicí krychle zabezpečení, takže proces TurboIntegrator vyžaduje k její změně oprávnění
GrantSecurityAccess. Omezení překryvu zabezpečení neplatí pro administrátora. Tato funkce
se liší od oprávnění vyhrazeného stavu (LOCK a RESERVE), která se vztahuje i na
administrátora.
Krychle překryvu zabezpečení je vytvořena s předponou, která ji identifikuje jako řídicí
krychli zabezpečení stejným způsobem, jako jsou identifikovány krychle zabezpečení buněk.
}SecurityOverlayGlobal_<Data Cube Name>
Prvních N dimenzí jsou mapované dimenze z datové krychle. Poslední dimenze je dimenze
}SecurityOverlay. Poslední dimenze definuje data, která jsou uložena v krychli překryvu. Má
pouze jeden prvek. Prvek OverlayData uchovává data potřebná k implementaci překrytí.
OverlayData - zde jsou umístěny hodnoty s omezeným přístupem. Jde o řetězcový prvek.
Dimenze }SecurityOverlay je povinná, protože prostředí TM1 nepodporuje krychle pouze s
jednou dimenzí.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Tato funkce slouží k vytvoření a zničení krychle překryvu zabezpečení a k nastavení překryvu
pro danou oblast datové krychle.
Vytvoření datové krychle s názvem, který označuje krychli s překryvem, způsobí v případě
restartu serveru přechod krychle do překrytí. Je-li nalezena odpovídající datová krychle, při
načtení bude krychle konfigurována jako překrytí.
Jedná se o funkci nástroje Turbo Integrator produktu TM1 platnou pouze pro procesy nástroje
Turbo Integrator.

Syntaxe
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Argument

Popis

Krychle

Název krychle.

DimensionMap

Řetězec určující, zda by měla být dimenze ve
všech pozicích použita v překrytí. Pořadí dimenzí
je původní pořadí krychle. Hodnota 1 pro každou
zahrnutou dimenzi a hodnota 0 pro vyloučenou
dimenzi. Každá hodnota je oddělena dvojtečkou.
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Argument

Popis

Logická návratová hodnota

Vrátí hodnotu true v případě úspěchu operace. V
opačném případě jde o závažnou chybu.

Další informace

Aby byl tento proces nástroje Turbo Integrator
úspěšný, musí být nastavena vlastnost
GrantSecurityAccess. Vytvoří řídicí krychli
globálního zabezpečení s překrytím. Globální
překryv platí pro všechny uživatele.

Příklad
SecurityOverlayCreateGlobalDefault('DataCube',
'0:0:1:0');

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Tato funkce slouží ke zničení krychle překryvu zabezpečení a k nastavení překryvu pro danou
oblast datové krychle.
Vytvoření datové krychle s názvem, který označuje krychli s překryvem, způsobí v případě
restartu serveru přechod krychle do překrytí. Je-li nalezena odpovídající datová krychle, při
načtení bude krychle konfigurována jako překrytí.
Jedná se o funkci nástroje Turbo Integrator produktu TM1 platnou pouze pro procesy nástroje
Turbo Integrator.

Syntaxe
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
Argument

Popis

Krychle

Název krychle.

Logická návratová hodnota

Vrátí hodnotu true v případě úspěchu operace. V
opačném případě jde o závažnou chybu.

Další informace

Aby byl tento proces nástroje Turbo Integrator
úspěšný, musí být nastavena vlastnost
GrantSecurityAccess. Vytvoří řídicí krychli
globálního zabezpečení s překrytím. Globální
překryv platí pro všechny uživatele.

Příklad
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');

SecurityOverlayGlobalLockNode
Tato funkce se používá k omezení přístupových oprávnění uzlu pomocí uzamčení a nastavení
přístupu pouze pro čtení. Používá globální překryv, takže ovlivní všechny uživatele. Před
použitím tohoto příkazu musí být vytvořena krychle překryvu. Prvky zadané v adrese musí
platit pouze pro dimenze použité v překryvu.
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Jedná se o funkci nástroje Turbo Integrator produktu TM1 platnou pouze pro procesy nástroje
Turbo Integrator.

Syntaxe
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter])
Argument

Popis
1 - uzamknout. 0 - odemknout.

bLock
Krychle
Název krychle.
Address
Tokenizovaná posloupnost řetězců názvů prvků,
které definují danou n-tici. Pořadí musí odpovídat
původnímu pořadí dimenzí v krychli.
Návratová adresa
Volitelný znakový řetězec používaný k oddělení
názvů prvků v
parametru Address. Výchozí hodnota ‘|’.

Logická návratová hodnota

Vrátí hodnotu true v případě úspěchu operace. V
opačném případě jde o závažnou chybu.

Další informace

Aby byl tento proces nástroje Turbo Integrator
úspěšný, musí být nastavena vlastnost
GrantSecurityAccess. Vytvoří řídicí krychli
globálního zabezpečení s překrytím. Globální
překryv platí pro všechny uživatele.

Příklady
SecurityOverlayGlobalLockNode(1,'Sales','MA');
SecurityOverlayGlobalLockNode(0,'Products','MA | 2011');
SecurityOverlayGlobalLockNode(0,'Products', 'MA : 2011', ':');

V prvním příkladu existuje pouze jedna dimenze použitá jako překryv. Další dva příklady
používají dvě dimenze.
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Kapitola 11. Rozhraní API prostředí TM1 Web
Kromě používání nástroje IBM Cognos TM1 Web jako samostatné aplikace jej můžete
používat také ve svých vlastních webových aplikacích. Weboví programátoři a vývojáři
aplikací TM1 mohou používat rozhraní Cognos TM1 Web API k začlenění objektů TM1 Web
do vlastních webových stránek, aplikací a panelů dashboard.
Rozhraní Cognos TM1 Web API obsahuje dvě různé sady rozhraní API. Tato rozhraní API
také sdílejí společný přístup využívající tokeny relace nebo ID relace TM1.
V závislosti na vašich specifických vývojářských požadavcích můžete vybrat mezi dvěma
různými rozhraními API a použít stejný přístup k přihlášení pro obě.
Přihlášení k relaci prostřednictvím rozhraní API Cognos TM1 Web
Rozhraní Cognos TM1 Web API sdílejí společný přístup k přihlašování, který
používá tokeny relace k jednoznačné identifikaci a oddělení vašich relací Cognos
TM1 Web či ID relace TM1 pro jedinečnou identifikaci serveru TM1. Tento přístup
k přihlašování můžete použít s oběma rozhraními API.
Více informací naleznete v části “Přihlášení k relaci prostřednictvím rozhraní API
TM1 Web”.
Rozhraní API adresy URL prostředí Cognos TM1 Web
Rozhraní API adresy URL umožňuje přístup k objektům Websheet a CubeViewer
pomocí speciální sady adres URL a parametrů. Jednoduché příklady lze provést
přímo na adresovém řádku webového prohlížeče. Chcete-li vytvořit řešení s
rozhraním URL API, je potřeba znalost jazyka HTML volitelně i znalost prostředí
JavaScript.
Další informace naleznete v tématu “TM1 Web rozhraní API adresy URL”
na stránce 172.
Knihovna JavaScript prostředí Cognos TM1 Web
Knihovna JavaScript poskytuje programovací přístup k objektům TM1 Web
Websheet a CubeViewer v kombinovaném vývojářském prostředí HTML, JavaScript
a Dojo. K použití knihovny JavaScript budete potřebovat znalost prostředí HTML,
JavaScript, Dojo a HTML Document Object Model (DOM).
Další informace naleznete v tématu “Knihovna TM1 Web JavaScript” na stránce
196.

Přihlášení k relaci prostřednictvím rozhraní API TM1 Web
Pomocí přihlášení pomocí tokenu relace můžete jedinečným způsobem identifikovat svoji
relaci Cognos TM1 Websession. Tento přístup k přihlášení je doporučován pro rozhraní API
adresy URL. V případě využití přístupu s přihlašováním pomocí ID relace TM1 lze jedinečně
identifikovat relaci serveru Cognos TM1, pro kterou může existovat několik relací produktu
TM1 Web. Moduly session a login slouží ke snadnější správě pomocí knihovny jazyka
JavaScript.

Přihlášení pomocí tokenu relace
Přihlášení pomocí tokenu relace vrací jedinečný token relace, který reprezentuje relaci
přihlášení pro specifickou kombinaci uživatel, Administrativní hostitel a server TM1.
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Důležité: Každá relace produktu TM1 Web je přidružena k relaci HTTP. Token relace
produktu TM1 Web lze použít pouze v rámci relace HTTP, v níž byl vytvořen. Není možné
uložit token relace produktu TM1 Web, otevřít prohlížeč v jiném zařízení a získat přístup k
relaci produktu TM1 Web odpovídající příslušnému tokenu relace, protože relace HTTP se
liší.
Můžete použít rozhraní JavaScript XMLHttpRequest API k zaslání požadavku na přihlášení
HTTP serveru Cognos TM1 Web. Na požadavek je vrácen token relace ve formátu JavaScript
Object Notation (JSON). Jakmile obdržíte token relace, můžete jej použít při otevírání objektů
TM1 Web.
Pokud dojde k vypršení časového limitu vaší relace HTTP z důvodu nečinnosti, relace
Cognos TM1 Web a související token jsou dále neplatné.

Přihlášení pomocí ID relace TM1
Uživatelé se mohou přihlásit také určením relace pomocí parametru TM1SessionId. Relace
serveru TM1 použitá relací produktu TM1 Web se nikdy nezmění a je třeba ji vygenerovat
nebo určit při vytvoření. Tutéž relaci serveru TM1 může používat několik relací produktu
TM1 Web.

Moduly Session a Login
V knihovně jazyka JavaScript můžete ke správě relací a přihlašovacích dialogových oken
použít rozhraní API session a LoginDialog.
Více informací naleznete v části “Moduly Session a LoginDialog” na stránce 169.

Přihlášení pomocí tokenu relace
Obecný proces při přihlášení pomocí tokenu relace zahrnuje následující kroky.
1. Pokud používáte rozhraní API adresy URL, nastavte konfigurační parametr
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled v souboru tm1web_config.xml.

2.
3.
4.
5.

Poznámka: Tento konfigurační parametr není třeba, pokud používáte knihovnu
JavaScript.
Sestavte sadu parametrů pro požadavek na přihlášení, které jsou založeny na vámi
používaném typu ověřování v prostředí Cognos TM1.
Zašlete požadavek na přihlášení serveru Cognos TM1 Web pomocí rozhraní JavaScript
XMLHttpRequest API nebo jiným podobným způsobem.
Zpracujte odpově JSON a získejte vrácený token relace.
Použijte tento token relace při otevření objektů Websheet a CubeViewer.

Konfigurační parametr pro přihlášení pomocí tokenu relace
Pokud používáte přihlášení pomocí tokenu relace v rozhraní API adresy URL, nastavte
konfigurační parametr LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled v souboru
tm1web_config.xml na False.
Tento parametr umožní relacím rozhraní API adresy URL opětovné použití na základě
určeného administrativního hostitel, serveru TM1 a jména uživatele (volitelné).
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>
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Požadavky požadavku na přihlášení
Použijte přístup využívající token relace a zašlete sadu parametrů v požadavku na typ
ověřování, který používáte v prostředí Cognos TM1.
Pro standardní ověřování a integrované přihlášení TM1 použijte následující formát tohoto
parametru:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_server_name
v param2=username
v param3=password
Příklad:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
Pokud při ověřování používáte zabezpečení IBM Cognos Business Intelligence, pomocí
následujícího formátu zahrňte hodnotu pro camPassport:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

odpově

JSON pro přihlášení pomocí tokenu relace

Výsledky požadavku o přihlášení se vrátí ve formě řetězce formátu JSON.
Pokud byl požadavek o přihlášení úspěšný, vrátí se odpově v následujícím formátu:
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

Příklad:
{
"reply":{
"adminHost":"localhost",
"sessionToken":"06974cbd-ff2d-408b-8181-87bddd3f9048",
"tm1Server":"Planning Sample",
"username":"admin"
}
}

Pokud byl požadavek o přihlášení neúspěšný, vrátí se následující odpově :
{ "reply":null}

Příklad
Následující příklad používá funkce rozhraní JavaScript XMLHttpRequest API k zaslání
požadavku o přihlášení na server TM1 Web a načtení přiřazeného tokenu relace.
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<script type="text/javascript">
function login() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "http://localhost:9510/tm1web/api/TM1Service/login", true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onload = function() {
var response = JSON.parse(xhr.responseText).reply;
if(response != null) {
var sessionToken = response.sessionToken;
console.debug("Session token: " + sessionToken);
}
else {
console.error("Login failed.");
}
}
var params = "param0=localhost&param1=Planning+Sample&param2=admin&param3=apple";
xhr.send(params);
};
</script>

Konfigurační parametr LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
Pomocí konfiguračního parametru LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled můžete
řídit způsob, jakým rozhraní TM1 Web API adresy URL zpracovává přihlašovací relace.
Konfigurujte tento parametr a zrčete, rozhraní API adresy URL sleduje jedineční relace
přihlášení.
Tento parametr umožní relacím rozhraní API adresy URL opětovné použití na základě
určeného administrativního hostitel, serveru TM1 a jména uživatele (volitelné).
Pokud používáte přihlášení pomocí tokenu relace v rozhraní API adresy URL, nastavte
konfigurační parametr LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled v souboru
tm1web_config.xml na False. Další informace o přihlášení pomocí tokenu relace naleznete
v tématu “Přihlášení k relaci prostřednictvím rozhraní API TM1 Web” na stránce 165.

Formát
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
Příklad:
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Hodnoty
Výchozí hodnota je True.
Ano

Prostředí TM1 Web se pokusí přiřadit nový požadavek na přihlášení k nějaké
existující přihlašovací relaci na základě zadaných informací (Administrativní hostitel
TM1, server TM1, Jméno uživatele).
Tento parametr by měl být nastaven na hodnotu True pouze tehdy, pokud dochází k
jedinému přihlášení pro jedinečnou kombinaci údajů Administrativní hostitel TM1,
server TM1 a jméno uživatele.
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Ne

Určuje, že musí být zadán token relace pokaždé, když otevřete objekt prostředí TM1
Web pomocí rozhraní TM1 Web API adresy URL. V opačném případě bude
zobrazena výzva uživateli.
Tento parametr nastavte na hodnotu False, pokud máte v plánu používat více relací
přihlášení v rozhraní TM1 Web API adresy URL. Tuto konfiguraci také použijte,
pokud používáte více relací přihlášení s rozhraním API adresy URL a jiné klienty
TM1 Web, například TM1 Web a TM1 Application Web. Tato konfigurace používá
token relace k zajištění jedinečnosti a rozlišení relací uživatelů.

Přihlášení pomocí ID relace TM1
Uživatelé se mohou přihlásit určením relace serveru TM1 s administrativním hostitelem,
názvem serveru TM1 a parametrem TM1SessionId. Parametr TM1SessionId odpovídá
relaci uživatele na serveru TM1. Pro načtení dat ze serveru TM1 je vyžadována platná relace
uživatele. Každá relace produktu TM1 Web vyžaduje relaci serveru TM1. Celkový proces
přihlášení pomocí ID relace TM1 je podobný procesu přihlášení pomocí tokenu relace, liší se
pouze tím, že parametr TM1SessionID nahrazuje parametr sessionToken:
TM1SessionId=valid TM1 session ID
Tato metoda přihlášení vytvoří novou relaci produktu TM1 Web a znovu použije relaci
serveru TM1, jež odpovídá parametru TM1SessionId. Je-li relace serveru TM1 sdílena mezi
relacemi produktu TM1 Web, zneplatnění relace serveru TM1 má za následek rovněž
zneplatnění relací produktu TM1 Web.

Příklad
V následujícím příkladu je parametr TM1SessionId součástí adresy URL, aby byl
podporován tento typ ověřování při přihlášení.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=
Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=
localhost&TM1Server=
Planning Sample&TM1SessionId=<valid TM1 session ID>

Moduly Session a LoginDialog
Pomocí rozhraní API session a LoginDialog můžete pomocí knihovny jazyka JavaScript
snadno spravovat uživatelské relace a dialogová okna pro přihlášení.

Session
Modul tm1web/api/session/session můžete použít k načtení informací, které jsou
přidruženy k relaci TM1 Web. Pro relaci TM1 Web můžete provést přihlášení, odhlášení nebo
načtení informací.

Metody
login(params)
Provádí přihlášení k prostředí TM1 Web.
Parametry: params Objekt přihlašovacích informací, který používá jeden z
následujících formátů objektu:
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}
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Nebo:
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
camPassport: "8sdf83uijsjdfsd903sd"
}

Nebo:
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA"
}

Vrací dojo/promise/Promise jako závazek, který je vyřešen po dokončení akce
přihlášení. Pokud se přihlášení nezdaří, je závazek odmítnut. V opačném případě je
vyřešen. Je-li přihlášení úspěšné, je závazku předán objekt s následujícím formátem.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

getInfo(sessionToken)
Načte informace, které jsou přidruženy relaci TM1 Web odpovídající zadanému
tokenu relace.
Parametry: sessionToken Token relace odpovídající relaci TM1 Web, ze které se
načítají informace.
Vrací dojo/promise/Promise jako závazek, který je vyřešen po dokončení akce.
Pokud se načtení nezdaří, je závazek odmítnut. V opačném případě je vyřešen. Je-li
načtení úspěšné, je závazku předán objekt s následujícím formátem.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

logout(sessionToken)
Provede odhlášení a zneplatní relaci TM1 Web odpovídající zadanému tokenu relace.
Parametry: sessionToken Token relace odpovídající relaci TM1 Web, která se má
zneplatnit.
Vrací dojo/promise/Promise jako závazek, který je vyřešen po dokončení akce.
Pokud se načtení nezdaří, je závazek odmítnut. V opačném případě je vyřešen. Akce
se úspěšně dokončí i v případě, že relace neexistuje nebo již byla zneplatněna.
Další informace najdete v dokumentaci Dojo pro dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/
reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).

Příklady
// login
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.login({
adminHost: "localhost",
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tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}).then(function(sessionInfo) {
// Create Workbook or CubeViewer using sessionInfo.sessionToken
}, function() {
// Handle login failure appropriately
});
});
// getInfo
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.getInfo("sessionToken").then(function(sessionInfo) {
// Continue using obtained sessionInfo
});
});
// logout
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.logout("sessionToken").then(function() {
// Logout has successfully completed
});
});

LoginDialog
Modul tm1web/api/session/LoginDialog lze použít zobrazení nebo likvidaci přihlašovacího
dialogového okna.

Příklad
var dialog = new LoginDialog({
onLogin: function(sessionInfo) {
console.log(sessionInfo);
},
tm1Server: "Planning Sample",
adminHost: "localhost"
});
dialog.show();

Sestavení
Modul LoginDialog přijímá k sestavení několik parametrů.
onLogin
Typ: Function
Zpětného volání při úspěšném přihlášení. Objekt, který obsahuje informace o relaci,
je předán při provedení jako parametr funkce.
Příklad tohoto objektu:
{
tm1SessionId : "JcFxniSEzsJZVlQQhYDLDQ",
sessionToken : "baa4ff9a-ddfb-41d1-9c71-f0add92325fd",
adminHost : "localhost",
tm1Server : "Planning Sample",
username : "Admin"
}

Tento objekt má stejný formát jako odpově z metody login metody objektu
tm1web/api/session/session.
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adminHost
Typ: String (volitelné)
Výchozí hodnota: localhost
Administrativní hostitel, z něhož má být načten seznam serverů TM1. Pokud není
zadán žádný parametr administrativního hostitele, použije se hodnota parametru
AdminHost v souboru tm1web_config.xml, pokud je určena.
tm1Server
Typ: String (volitelné)
Název serveru TM1 pro přihlášení.
adminHostVisible
Typ: Boolean (volitelné)
Výchozí hodnota: true
Má-li hodnotu False, textové pole administrativního hostitele je v přihlašovacím
dialogovém okně skryto.
tm1ServersVisible
Typ: Boolean (volitelné)
Výchozí hodnota: true
Má-li hodnotu False, seznam serverů TM1 je v přihlašovacím dialogovém okně
skryt.
Vlastnosti adminHost, tm1Server, adminHostVisible a tm1ServersVisible lze
konfigurovat pomocí metody set.
Příklad:
loginDialog.set("adminHost", "Planning Sample");

Metody
show() Zobrazí přihlašovací dialogové okno.
destroy()
Zlikviduje přihlašovací dialogové okno.
Další informace najdete v dokumentaci Dojo pro dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/
reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).

TM1 Web rozhraní API adresy URL
Pomocí rozhraní API URL produktu Cognos TM1 Web můžete začlenit objekty Cognos TM1
Web Websheet a CubeViewer do jakéhokoli dokumentu HTML nebo webového řešení.

Přehled rozhraní Cognos TM1 Web API adresy URL
Rozhraní API adresy URL poskytuje rámec pro vytváření adres URL, které na našich
webových stránkách zobrazí objekty Cognos TM1 Web Websheet a CubeViewer.
Rozhraní API adresy URL můžete použít k zahrnutí objektů Websheet a CubeViewer v
jakýchkoli řešeních založených na protokolu HTML, jako jsou webové stránky, webové
aplikace a panely dashboard. Rozhraní API adresy URL umožňuje přístup k objektům
Websheet a CubeViewer pomocí speciální sady adres URL a parametrů.
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Vývojové nástroje
Chcete-li vytvořit řešení s rozhraním URL API, je potřeba znalost jazyka HTML volitelně i
znalost prostředí JavaScript.
Pro účely testování a jednoduché příklady můžete použít rozhraní API adresy URL přímo v
řádku adresy webového prohlížeče. Chcete-li vytvořit řešení s rozhraním API adresy URL,
můžete použít jednoduchý textový editor nebo jakékoli vývojové prostředí pro práci s
formátem HTML a JavaScript.
Rozhraní API adresy URL používá k zobrazení objektů CubeViewer a Websheet ve vašich
webových stránkách vložené rámce HTML (značka <iframe>).

Funkce
Můžete sestavit adresy URL, které ve vašich vlastních webových stránkách zajistí následující
možnosti.
v Websheet a CubeViewer
– Přístup a zobrazení objektů CubeViewer a Websheet
– Nastavení prvku dimenze zobrazené v nadpisech
– Řízení vlastností jako zapnutí či vypnutí panelu nástrojů
v CubeViewer
– Zobrazení v režimu mřížky, grafu nebo mřížky a grafu
– Změna typu grafu
– Povolení či zákaz automatického přepočtu
– Uložení rozvržení zobrazení krychle
– Přepočítání zobrazení
v Webový list
– Znovu sestavit aktivní formuláře

Začínáme s rozhraním API adresy URL produktu Cognos TM1
Web
Můžete vytvořit adresu URL pomocí základní adresy URL a určitých parametrů TM1, a poté
hotovou adresu URL předat serveru TM1 Web. Hotová adresa URL se otevře a zobrazí objekt
Websheet nebo CubeViewer. V rozhraní API adresy URL také lze na tyto objekty aplikovat
různé akce.
Základní adresa URL a parametry jsou oddělené značkou hashtag (#) a složeny v následujícím
formátu:
BaseUrl#Parameters
Chcete-li vložit více parametrů ve stejné adrese URL, oddělte je symboly ampersand (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value

Příklad pruhu adresy webového prohlížeče
Zkopírujte a vložte následující adresu URL přímo do adresového řádku prohlížeče, tím
zobrazíte příklad rozhraní API adresy URL.
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&Username=admin
&Password=apple

Použití rozhraní API adresy URL ve webové stránce
Rozhraní API adresy URL používá k zobrazení objektů CubeViewer a Websheet ve vašich
webových stránkách vložené rámce HTML (značka <iframe>). Značka <iframe> je
primárním způsobem, jak zobrazit objekty CubeViewer a Websheet s rozhraním URL API.
Po zobrazení objektu TM1 Web v rámci iframe můžete provést akce na tomto objektu pomocí
aktualizace vlastnosti src (source) rámce iframe v nové adrese URL.
Více informací naleznete v části “Použití značek HTML <iframe> k zobrazení objektů
prostředí Cognos TM1 Web” na stránce 176.

Základní adresy URL rozhraní Cognos TM1 Web API adresy URL
Základní adresa URL slouží jako základ pro tvorbu vašich požadavků v rozhraní Cognos TM1
Web API adresy URL.
V následující ukázce je uvedena základní adresa URL.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Základní adresy URL lze zkombinovat s jedním nebo více parametrů a vytvořit tak úplný
požadavek.
Základní adresa URL má následující formát:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
Název nebo adresa IP počítače, který je hostitelem serveru Cognos TM1 Web.
Pokud například pracujete přímo v počítači, kde je spuštěn server Cognos TM1 Web,
můžete použít hodnoty localhost pro parametr WebServerName.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Pokud je server TM1Web spuštěn na jiném počítači, použijte název systému
následujícím způsobem:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
Číslo portu pro webový aplikační server.
Standardní instalace TM1 používá číslo portu 9510.
UrlApi.jsp
Možnosti rozhraní Cognos TM1 Web API adresy URL jsou poskytovány
prostřednictvím souboru UrlApi.jsp.

Parametry rozhraní API adresy URL Cognos TM1 Web
Pomocí parametrů můžete definovat, který objekt Cognos TM1 Web chcete otevřít a jaké
akce na něm chcete provést. Úplný řetězec adresy URL se sestavuje přidáním parametrů k
základní adrese URL.
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Základní adresa URL a parametry jsou oddělené značkou hashtag (#) a složeny v následujícím
formátu:
BaseUrl#Parameters
Příklad:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Pokud použijete více parametrů, oddělte je pomocí symbolu ampersand (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Poznámka: Parametry nerozlišují velká a malá písmena. “Action” a “action” mají stejný
účinek, z důvodů lepší čitelnosti však je doporučováno používání velkých písmen na začátku
slova.
Mezi nejběžnější parametry patří Action a Type, které slouží k otevření objektů Workbook a
CubeViewer. Příklad: Pomocí následující adresy URL se otevře objekt CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Po zobrazení objektu Websheet nebo CubeViewer na vaší webové stránce můžete pomocí
parametrů provést další akce s tímto objektem. Příklad: následující adresy URL používají
parametry AutoRecalc a HideDimensionBar.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Další informace o práci s parametry najdete v těchto tématech:
v “Použití parametru Action s objekty TM1 Web” na stránce 179.
v “Použití parametru Open k otevření objektu TM1 Web” na stránce 180.
v “Použití parametrů a akcí na existující objekt TM1 Web” na stránce 180.

Použití řídicích znaků adresy URL v rozhraní API adresy URL
Použití řídicích znaků adresy URL při vytváření adres URL, které obsahují mezery nebo jiné
speciální znaky.
Příklady nejběžnějších řídicích znaků adresy URL zahrnují následující:
Znak

Řídicí znak

Mezera

%20

$

%24

%

%25

&

%26

=

%3D
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Koncepty rozhraní API adresy URL Cognos TM1 Web
Základní koncepty použití rozhraní API adresy URL zahrnují zobrazení objektů v rámech
HTML iframe, zadání přihlašovacích údajů, otevření objektů a provedení akcí.

Použití značek HTML <iframe> k zobrazení objektů prostředí
Cognos TM1 Web
Pomocí vložených rámců HTML (značka <iframe>) můžete zobrazit objekty CubeViewer a
Websheet s využitím rozhraní API adresy URL ve vašich webových stránkách.
Značka <iframe> je primárním způsobem, jak zobrazit objekty CubeViewer a Websheet na
vašich webových stránkách s použitím rozhraní API adresy URL.
Po zobrazení objektu TM1 Web v rámci iframe můžete provést akce na tomto objektu pomocí
aktualizace vlastnosti src (source) rámce iframe v nové adrese URL.

Příklad
Následující příklad používá standardní tlačítko HTML a funkci JavaScript k načtení objektu
Websheet do rámce.
<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

Zadání parametrů administrativního hostitele TM1 a serveru TM1
pomocí rozhraní API adresy URL
Můžete zadat název administrativního hostitele Cognos TM1 a serveru v řetězci URL pomocí
parametrů AdminHost a TM1Server.
Parametry AdminHost a TM1Server lze začlenit do adresy URL s příkazem
#Action=Open nebo je implicitně určit k použití s tokenem relace.
Tyto hodnoty v adrese URL jsou volitelné, avšak je nutné je v prostředí TM1 určit jedním z
následujících způsobů.
v V souboru tm1web_config.xml
v Pomocí tokenu relace
v V řetězci adresy URL
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v Zadáním v serveru TM1 Web pomocí přihlášení založeného na formuláři
v Zadáním uživatelem na výzvu prostředí TM1 Web
Pokud tyto hodnoty nebudou nalezeny, produkt TM1 požádá o jejich zadání uživatele v
malém rozevíracím okně.
Administrativní hostitel a název serveru jsou určeny následujícím způsobem:
1. Pokud je zadán token relace, administrativní hostitel a server TM1 jsou určeny z první,
který odkazuje na určitou relaci.
2. Pokud jsou parametry AdminHost a TM1Server zadány v adrese URL, přepíšou
hodnoty v souboru tm1web_config.xml.
3. Pokud tyto hodnoty v řetězci adresy URL chybějí, produkt TM1 Web se pokusí zjistit, zda
jsou nastaveny v souboru tm1web_config.xml.
4. Pokud parametry AdminHost a TM1Server chybějí v řetězci adresy URL i v souboru
tm1web_config.xml, systém vyzve uživatele k zadání těchto informací v rozevíracím
okně.

Příklad
Tyto parametry používají následující formát:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
Kde:
AdminHostName
Název systému, kde je spuštěn Administrativní hostitel TM1.
TM1ServerName
Název serveru TM1 pro přihlášení.
Příklad: Následující ukázka používá lokální databázi TM1 Planning Sample.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Správa přihlášení a odhlášení uživatelů s použitím rozhraní API
adresy URL
Chcete-li zobrazit objekty TM1 Web v rozhraní API adresy URL, musíte se přihlásit k serveru
IBM Cognos TM1.
Proces přihlašování uživatelů lze spravovat následujícími různými způsoby.
Přihlášení pomocí tokenu relace
Přihlášení pomocí tokenu relace sleduje jedinečné uživatelské relace mezi více
instancemi TM1 Web, hostiteli TM1 Admin a servery TM1.
Přihlášení pomocí tokenu relace je doporučovaným způsobem přihlašování. Tento
přístup použijte, pokud se vaši uživatelé přihlašují k většímu počtu instancí prostředí
TM1 Web nebo různým serverům TM1 najednou.
Více informací naleznete v části “Přihlášení k relaci prostřednictvím rozhraní API
TM1 Web” na stránce 165.
Přihlášení pomocí ID relace TM1
Uživatelé se mohou přihlásit také určením relace serveru TM1 s administrativním
hostitelem, názvem serveru TM1 a parametrem TM1SessionId. Parametr
TM1SessionId odpovídá relaci uživatele na serveru TM1. Každá relace produktu
TM1 Web vyžaduje relaci serveru TM1. Relace serveru TM1 použitá relací produktu
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TM1 Web se nikdy nezmění a je třeba ji vygenerovat nebo určit při vytvoření. Tutéž
relaci serveru TM1 může používat několik relací produktu TM1 Web.
Tato metoda přihlášení vytvoří novou relaci produktu TM1 Web a znovu použije
relaci serveru TM1, jež odpovídá parametru TM1SessionId. Je-li relace serveru
TM1 sdílena mezi relacemi produktu TM1 Web, zneplatnění relace serveru TM1 má
za následek rovněž zneplatnění relací produktu TM1 Web.
Parametr TM1SessionId může být součástí adresy URL, aby byl podporován tento
typ ověřování při přihlášení. Příklad:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook
=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=
localhost&TM1Server=
Planning Sample&TM1SessionId=<valid TM1 session ID>

Zahrnout pověření uživatele do adresy URL
Při přístupu k objektům TM1 Web můžete zahrnout pověření uživatele do adresy
URL. Adresa URL musí obsahovat hodnoty pro parametry AdminHost,
TM1Server, UserName nebo Password.
POZOR:
Zadávání hesla v rámci adresy URL není bezpečné.
Rozevírací okno pro přihlášení
Pokud některá nebo všechny údaje pro přihlášení nejsou zadány jiným způsobem,
před zobrazením objektů Cognos TM1 Web se uživatelům zobrazí automaticky
otevírané okno s žádostí o přihlášení.
Přihlášení založené na formuláři
Můžete použít standardní formulář HTML se vstupními poli a získat přihlašovací
pověření uživatele a předat tyto informace serveru Cognos TM1 Web. Více
informací naleznete v části “Přihlášení založené na formuláři v rozhraní Cognos
TM1 Web API adresy URL”.
Používáte-li ověřování IBM Cognos Business Intelligence Security authentication, může být
zadán parametr CamPassport.
Přihlášení založené na formuláři v rozhraní Cognos TM1 Web API adresy URL:
Můžete použít standardní formulář HTML se vstupními poli a získat přihlašovací pověření
uživatele a předat tyto informace serveru Cognos TM1 Web.
Ujistěte se, že formulář obsahuje pole <input> s následujícími názvy. Názvy polí a jejich
související hodnoty jsou při odeslání formuláře zaslány na server Cognos TM1 Web.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
v Password
Příklad
<!-- Login form -->
<form id="loginInfoForm" method="post">
Admin Host: <input type="text" value="localhost" name="AdminHost" /><br>
TM1 Server: <input type="text" value="Planning Sample" name="TM1Server" /><br>
User Name: <input type="text" value="admin" name="Username" /><br>
Password: <input type="password" value="apple" name="Password" /><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="loadCubeview();" />
</form>
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<!-- The iframe to host and display the TM1 Web object -->
<iframe id="cubeviewId" name="cubeviewIFrame" style="width:100%;
height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function submits the login form and opens a CubeViewer
function loadCubeview() {
// Get a reference to the login form
var loginForm = document.getElementById("loginInfoForm");
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var params = "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan";
params = params + "&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
// Assign the URL to the action property of the login form
loginForm.action = baseUrl + params;
// NOTE: Be sure to use the iframe name for the target of the login form
loginForm.target = "cubeviewIFrame";
// Submit the form to login and display the TM1 Web object
loginForm.submit();
};
</script>

Odhlášení z rozhraní Cognos TM1 Web API adresy URL:
Pomocí parametru Action=Logout můžete ukončit aktuální relaci uživatele v rozhraní API
adresy URL.
Odhlášení je prováděno pro rámec iframe, který již zobrazuje objekt TM1 Web. Akce
odhlášení ukončí relaci, která otevřela daný objekt TM1 Web a dále ukončí relaci pro všechny
ostatní instance rozhraní API adresy URL pod stejnou relací.
Akce Logout používá následující formát:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Příklad
Následující příklad ukončí relaci přidruženou s rámcem iframe a souvisejícím objektem TM1
Web.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

Použití parametru Action s objekty TM1 Web
Parametr Action určuje typ akce, která bude provedena s objektem TM1 Web.
Nejobvyklejším typem akce je příkaz #Action=Open, který otevře objekt CubeViewer nebo
Websheet.
Parametr Action použijte v řetězci URL následujícím způsobem:
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#Action=TypeOfAction
Hodnota TypeOfAction může být jednou z podporovaných akcí, například Open, Recalc
nebo Close.
Úplný seznam dostupných typů akcí viz “Parametr Action rozhraní API adresy URL”
na stránce 189.

Příklad
Příklad: Pomocí následující adresy URL se otevře objekt TM1 Web CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Použití parametru Open k otevření objektu TM1 Web
Chcete-li otevřít a zobrazit objekt TM1 Web, použijte příkaz Action=Open a parametr Type.
Parametr Open určuje, že chcete otevřít a zobrazit objekt TM1 Web a parametr Type určuje
typ objektu.
Action=Open&Type=object_type
object_type může být WebSheet nebo CubeViewer. V závislosti na typu objektu jsou
vyžadovány další parametry k určení otevíraného objektu. Při použití příkazu Open můžete
ve stejné adrese URL také zadat výběr nadpisu a další volby zobrazení.
Příklad: Následující adresa URL předvádí parametry Open a Type použité k příkazu objektu
CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Další informace o otevření objektů naleznete v následujících tématech:
v “Zobrazení objektů Websheet v rozhraní API adresy URL” na stránce 181.
v “Zobrazení objektů CubeViewer v rozhraní API adresy URL” na stránce 183.
Po zobrazení objektu Websheet nebo CubeViewer na vaší webové stránce můžete pomocí
parametrů provést další akce s tímto objektem. Více informací naleznete v části “Použití
parametrů a akcí na existující objekt TM1 Web”.

Použití parametrů a akcí na existující objekt TM1 Web
Po zobrazení objektu Cognos TM1 Web na vaší webové stránce můžete pomocí parametrů
provést další akce s tímto objektem tak, že aktualizujete adresu URL objektu.
Chcete-li použít další akce na již zobrazený objekt Websheet nebo CubeViewer, vytvořte
novou adresu URL s požadovanými parametry. Poté použijte tuto novou adresu URL na
vlastnost src (zdroj) rámce iframe, kde je objekt zobrazen.
Pokud je již objekt zobrazen v rámci iframe, stačí pouze připojit parametry akcí k základu
adresy URL, a vytvořit tak novou adresu URL.
Příklad: následující adresy URL připojí parametry AutoRecalc a HideDimensionBar k
základní adrese URL:
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Poznámka:
Parametr AutoRecalc lze použít pouze pro objekt CubeViewer. Není podporován pro webové
listy.
U webových listů se automatický přepočet zpracovává pomocí parametru
UseBookRecalcSetting a nastavení sešitu aplikace Excel. Další informace naleznete v části
Konfigurační parametr produktu Cognos TM1 Web.

Příklad
Následující příklad ukazuje funkci JavaScript, která použije aktualizovanou adresu URL na
vlastnost src rámce iframe, který již zobrazuje nějaký objekt CubeViewer.
<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Zobrazení objektů Websheet v rozhraní API adresy URL
Objekt Websheet je soubor tabulky aplikace Microsoft Excel, který obsahuje data Cognos
TM1 data a který můžete zobrazit pomocí webového prohlížeče. Můžete použít rozhraní API
adresy URL a zobrazit objekt Websheet v rámci iframe HTML a následně na objekt Websheet
použít další akce a parametry.

Otevírání objektu Websheet
Chcete-li otevřít objekt Websheet pomocí rozhraní API adresy URL, použijte cestu lokality k
objektu Websheet, jak je organizována ve složce TM1 Application.

Postup
1. Otevřete prostředí Cognos TM1 Web a rozbalte uzel Applications a vyhledejte objekt
Websheet, který chcete otevřít.
2. Sestavte textový řetězec, který reprezentuje cestu k objektu Websheet.
Na začátku řetězce cesty zadejte položku Applications/ a podsložky oddělte symbolem
lomítka /.
Příklad: Applications/My Reports/Report_2014.xls
3. Nastavte parametr Workbook ve své adrese URL na sestavenou cestu.
#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My
Reports/Report_2014
4. Zkombinujte parametry se základní adresou URL a sestavte úplný požadavek URL.
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Příklad
Zkopírujte a vložte následující adresu URL přímo do adresového řádku prohlížeče, tím
zobrazíte příklad.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Následující funkce JavaScript načte objekt Websheet do rámce iframe.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/
Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Nastavení vlastností zobrazení pro objekt Websheet
Můžete nastavit vlastnost zobrazení pro objekt Websheet zahrnutím souvisejícího parametru
do adresy URL.
Pomocí následujícího parametru lze změnit zobrazení objektu Websheet:
HideToolbar
Aktivuje nebo deaktivuje panel nástrojů. Standardně je tato volba zapnutá.

Příklady
Pomocí následujícího formátu adresy URL můžete řídit vlastnost zobrazení objektu Websheet.
property=value

Příklad: Chcete-li vypnout zobrazení panelu nástrojů, přidejte do adresy URL následující
řádek.
HideToolbar=True

Výběr prvků dimenze zobrazených v nadpisech pro objekty
Websheet
Můžete nastavit aktuální prvky v dimenzi nadpisu objektu Websheet pro libovolnou buňku
obsahující funkci SUBNM.
Můžete určit dimenzi pomocí čísla listu. čísla řádku a čísla sloupce nebo pomocí názvu
dimenze.
Můžete vybrat nový prvek pomocí názvu prvku nebo podle indexu prvku.

Formáty a hodnoty
Určete dimenze pomocí čísla listu, řádku a sloupce s použitím následujícího formátu:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Určete dimenze pomocí názvu čísla s použitím následujícího formátu:
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Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Použijte následující parametry:
Title_S#-R#-C#
Určuje dimenzi zobrazenou v nadpisech pomocí čísla listu, řádku a sloupce.
Symboly # nahra te hodnotou pro umístění listu, řádku a sloupce buňky dimenze
SUBNM objektu Websheet.
Title_dimensionName
Určuje dimenzi zobrazenou v nadpisech pomocí názvu dimenze.
elementNameOrIndex
Hodnota řetězce pro název nebo číselná hodnota nového prvku dimenze zobrazené v
nadpisech, kterou chcete vybrat.
Chcete-li vybrat nový prvek dimenze zobrazený v nadpisu pomocí indexu prvku
namísto názvu prvku, zadejte parametr UseIndex do adresy URL podle
následujícího příkazu:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Příklad
Podle následujícího příkazu nejprve otevřete objekt Websheet a následně změňte prvek
dimenze zobrazený v nadpisech.
1. Zkopírujte a vložte následující adresu URL přímo do adresového řádku prohlížeče. Tím
otevřete objekt Websheet.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Chcete-li změnit prvek dimenze zobrazený v nadpisech, zkopírujte a vložte následující
adresu URL do stejné relace webového prohlížeče.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Zkopírujte a vložte pouze parametr Title_S#-R#-C# na konec základní adresy URL, tím
získáte podobné výsledky.
Tip: Při použití parametrů k provedení změn je třeba aktualizovat pouze části s
parametry adresy URL. Základní adresa URL zůstane nezměněna.
Title_S0-R11-C2=US

4. Zkuste použít parametr UseIndex k výběru nového nadpisu podle indexu prvku.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true

Zobrazení objektů CubeViewer v rozhraní API adresy URL
Objekt CubeViewer zobrazí zobrazení krychle TM1 na vlastní webové stránce. Můžete použít
rozhraní API adresy URL a zobrazit objekt CubeViewer v rámci iframe HTML a následně na
objekt object použít další akce a parametry.

Otevírání CubeViewer CubeViewer
K identifikaci a otevření objektu Cognos TM1 Web CubeViewer použijte kombinaci příkazu
Action=Open s parametry Type, Cube, View a AccessType v adrese URL.
Při otevření objektu CubeViewer použijte následující formát:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName
&AccessType=Status
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Kde:
v CubeName představuje název krychle, do které náleží dané zobrazení.
v Položka ViewName udává název zobrazení krychle.
v Položka Status udává veřejný nebo soukromý stav zobrazení krychle. Ke správné
identifikaci konkrétního zobrazení krychle, které chcete otevřít, je nutné zahrnout hodnotu
Public nebo Private.
Zkopírujte a vložte následující adresu URL přímo do adresového řádku prohlížeče, tím
zobrazíte příklad.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
K načtení objektu do rámce CubeViewer použijte následující funkci JavaScript.
function loadCubeview() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
};

Nastavení vlastností zobrazení pro objekt CubeViewer
Můžete nastavit vlastnosti zobrazení pro objekt CubeViewer tak, že přidáte do své adresy
URL související parametry.
Pomocí následujících parametrů lze změnit zobrazení objektu CubeViewer:
AutoRecalc
Aktivuje nebo deaktivuje automatický přepočet. Standardně je tato volba vypnutá.
Poznámka:
Parametr AutoRecalc lze použít pouze pro objekt CubeViewer. Není podporován pro
webové listy. Režim automatického přepočtu se týká akcí, jako je pivotování, změna
nadpisu nebo změna potlačení nulových hodnot. Režim automatického přepočtu se
netýká změn dat v buňkách nejnižšího prvku dimenze. Buňky nejnižšího prvku
dimenze se při změně vždy zbarví zeleně.
V objektu CubeViewer slouží parametr AutoRecalc stejnému účelu, jako tlačítko
panelu nástrojů Režim automatického přepočtu (které pro webové listy neexistuje).
Je-li režim automatického přepočtu vypnut (Režim ručního přepočtu), akce, jako je
pivotování, změna nadpisu nebo změna potlačení nulových hodnot, potřebují k
obnovení dat přepočet.
U webových listů se automatický přepočet zpracovává pomocí parametru
UseBookRecalcSetting a nastavení sešitu aplikace Excel. Další informace
naleznete v části Konfigurační parametr produktu Cognos TM1 Web.
HideDimensionBar
Aktivuje nebo deaktivuje pruh titulku. Standardně je tato volba zapnutá.
Poznámka: Toto nastavení se týká pouze objektů prostředí CubeViewer.
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HideToolbar
Aktivuje nebo deaktivuje panel nástrojů. Standardně je tato volba zapnutá.

Příklady
Pomocí následujícího formátu adresy URL můžete řídit vlastnosti zobrazení objektu
CubeViewer.
property=value

Příklad: Chcete-li změnit zobrazení vlastností objektu Cube Viewer, přidejte do adresy URL
následující řádek.
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True
HideToolbar=True

Výběr prvků dimenze zobrazených v nadpisech pro objekt
CubeViewer
Můžete nastavit prvky dimenze zobrazené v nadpisech v objektu CubeViewer přidáním
parametru title do adresy URL a zadáním názvu prvku a dimenze.
Použijte následující formát a parametry:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Parametry:
DimensionName
Název dimenze zobrazené v nadpisech, kterou chcete změnit.
ElementNameOrIndex
Název prvku nebo index prvku nového prvku dimenze zobrazené v nadpisech
dimenze, který chcete vybrat.
Chcete-li vybrat nový prvek dimenze zobrazený v nadpisu pomocí indexu prvku
namísto názvu prvku, zadejte parametr UseIndex do adresy URL podle
následujícího příkazu:
&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Příklad
Podle následujícího příkazu nejprve otevřete objekt CubeViewer a následně změňte prvek
dimenze zobrazený v nadpisech.
1. Zkopírujte a vložte následující adresu URL přímo do adresového řádku prohlížeče. Tím
otevřete objekt CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed
&AccessType=Public&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Chcete-li změnit prvek dimenze zobrazený v nadpisech, zkopírujte a vložte následující
adresu URL do adresového řádku prohlížeče ve stejné relaci webového prohlížeče.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Zkopírujte a vložte pouze parametr na konec základní adresy URL, tím aktualizujete
prvek dimenze zobrazený v nadpisech.
Title_plan_business_unit=Canada
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Tip: Při použití parametrů k provedení změn je třeba aktualizovat pouze části s
parametry adresy URL. Základní adresa URL zůstane nezměněna.
4. Zkuste použít parametr UseIndex k výběru nového nadpisu podle indexu prvku.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Zobrazení grafů pomocí objektu prostředí CubeViewer
Obdobně jako při použití objektů komponenty TM1 Web lze pomocí objektů CubeViewer
zobrazit data produktu TM1 pouze v režimu mřížky, v režimu grafu anebo jako kombinaci
mřížky i grafu. Pomocí parametrů DisplayMode a ChartType můžete řídit možnosti
mřížky a grafu.
Nastavení voleb zobrazení mřížky a grafu:
Pomocí parametru DisplayMode můžete nastavit zobrazení objektu CubeViewer jako pouze
mřížka, pouze graf nebo kombinace mřížka a graf.
Parametr DisplayMode používá následující formát:
DisplayMode=value
Dostupné volby zahrnují následující hodnoty:
v Grid
v Chart
v GridAndChart
Příklad
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
Nastavení typu grafu v rozhraní API adresy URL:
Nastavte typ grafu, který chcete zobrazit pro objekt CubeViewer, pomocí parametru
ChartType.
Parametr ChartType používá následující formát:
ChartType=ChartName
ChartName může být hodnota řetězce pro jeden z dostupných typů grafu, například Column
nebo Pie. Úplný seznam dostupných typů grafu viz “Parametr ChartType rozhraní URL API”
na stránce 192.
Příklad adresy URL
Zkopírujte a vložte následující adresu URL přímo do adresového řádku prohlížeče, tím
zobrazíte příklad.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
&DisplayMode=GridAndChart&ChartType=Pie
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Příklad skriptu JavaScript
<body>
<select title="Chart Type" onchange="setChartType(this.value);>
<option></option>
<option value="Point">Point</option>
<option value="Bubble">Bubble</option>
<option value="Line">Line</option>
<option value="Spline">Spline</option>
<option value="StepLine">Step Line</option>
<option value="Bar">Bar</option>
<option value="StackedBar">Stacked Bar</option >
<option value="Column">Column</option>
<option value="StackedColumn">Stacked Column</option>
<option value="Area">Area</option>
<option value="SplineArea">Spline Area</option >
<option value="StackedArea">Stacked Area</option>
<option value="Pie">Pie</option>
<option value="Doughnut">Doughnut</option>
<option value="Range">Range</option >
<option value="SplineRange">Spline Range</option>
</select>
<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>

Upgrade starších projektů rozhraní API adresy URL na nové
rozhraní Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API
Na základě těchto informací můžete provést upgrade vašich přizpůsobených webových
stránek používajících rozhraní Cognos TM1 Web URL API založené na platformě .NET na
nové rozhraní Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API založené na jazyku Java.
Od produktu IBM Cognos TM1 verze 10.2.0, Cognos TM1 Web běží na webových
aplikačních serverech založených na platformě Java™, jako je například Apache Tomcat.
Produkt Cognos TM1 Web verze 10.2.0 nevyžaduje prostředí Microsoft .NET Framework. Z
důvodu těchto změn jsou aktualizovány funkce a syntaxe rozhraní API adresy URL.

Změny v prostředí Cognos TM1 Web 10.2.0
Některé hlavní změny prostředí Cognos TM1 Web jsou shrnuty v následujícím seznamu.
Další informace týkající se instalace, konfigurace a architektury naleznete v Instalační a
konfigurační příručce produktu Planning Analytics.
Nový výchozí instalační adresář modulu TM1 Web
Od verze 10.2.0 je výchozí instalační adresář produktu Cognos TM1 Web zde:
<instalace_TM1>\webapps\tm1web\
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Nová výchozí adresa URL pro spuštění modulu TM1 Web
K otevření modulu Cognos TM1 Web verze 10.2.0 použijte novou výchozí adresu
URL:
http://localhost:9510/tm1web/
Nový konfigurační soubor a parametry TM1 Web
Modul Cognos TM1 Web verze 10.2.0 používá nový konfigurační soubor s názvem
tm1web_config.xml. Tento soubor nahrazuje soubor web.config z předchozích
verzí modulu Cognos TM1 Web.
Nový konfigurační soubor je umístěn zde:
<instalace_TM1>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Změny v rozhraní Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API
Rozhraní Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API obsahuje následující změny a aktualizace:
Objekty
v Objekt navigačního stromu Cognos TM1 Web Navigation není podporován v
rozhraní 10.2.2 URL API.
v Rozhraní 10.2.2 URL API nepoužívá parametr ObjectId ke sledování a použití
akcí na existující objekty vaší webové stránky. Místo toho nové rozhraní API
adresy URL udržuje aktuální stav objektu interně za účelem vylepšení použití
mezi více doménami. Nyní můžete použít další akce na objekt TM1 Web pomocí
využití sekce iframe, kde je objekt zobrazen.
Parametry
v Parametry jsou nyní oddělené od základní adresy URL pomocí symbolu hašování
(#) místo pomocí otazníku (?).
Příklad: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v Parametr OpenObject je přejmenován na Open.
v Hodnoty parametrů Yes a No jsou nahrazeny hodnotami True a False. Hodnoty 0
a 1 i nadále fungují.
v Chování parametru Action=Save ve verzi 10.2.2 je odlišné a platí pouze pro
objekt CubeViewer. Tato akce uloží pouze rozvržení zobrazení, neuloží změny
dat. K uložení změn dat v objektu CubeViewer použijte akci Recalc.
v Parametr HideTitlebar je přejmenován na HideDimensionBar.
v Parametr HideTabs již není dále používán.
v Parametr ChartType nyní používá hodnoty řetězce místo číselných hodnot.

Požadované změny kódu pro aktualizaci na rozhraní 10.2.2 URL
API
Chcete-li provést upgrade projektů na nové rozhraní API adresy URL, zkontrolujte a prove te
následující změny kódu.
Změňte základní adresu URL
Změňte své základní adresy URL tak, aby používaly nový formát pro Cognos TM1
Web 10.2.2.
v Nahra te tuto adresu URL: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v Touto adresou URL: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Soubor UrlApi.jsp nahrazuje soubor obslužné rutiny TM1WebMain.aspx.
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Aktualizujte parametry adresy URL
Zkontrolujte seznam změn v rozhraní Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API.
Parametry jsou například nyní oddělené od základní adresy URL pomocí symbolu
hašování (#) a některé parametry jsou přejmenovány.
Aktualizujte proces přihlášení
Adresa URL 10.2.2 používá jiný přístup k tokenům přihlášení pro jedinečnou
identifikaci relací přihlášení. K dispozici je také nová forma přihlašování.
Nahra te parametr ObjectId
Aktualizujte svůj kód všude, kde jste použili parametr ObjectId pro sledování
otevřených objektů.
Místo toho nové rozhraní API adresy URL udržuje aktuální stav objektu interně za
účelem vylepšení použití mezi více doménami. Pomocí této funkce můžete použít
více akcí na objekt TM1 Web pomocí aktualizace vlastnosti src sekce iframe,
kdykoli chcete aktualizovat nějaký objekt.

Reference parametrů rozhraní API adresy URL prostředí
Cognos TM1 Web
Pomocí parametrů můžete definovat, který objekt IBM Cognos TM1 Web chcete otevřít a
jaké akce na něm chcete provést. Úplný řetězec adresy URL se sestavuje přidáním parametrů
k základní adrese URL.
Poznámka: Formát parametru má tvar &<parameter>=<value>. V příkladech se parametr
může zobrazovat jako #<parameter>. K oddělení parametrů se používá znak & a k označení
začátku parametrů v příkladech se používá znak #.

Parametr AccessType rozhraní API adresy URL
Parametr AccessType určuje veřejný nebo soukromý stav zobrazení krychle.
Tento parametr je použit v kombinaci s parametrem Action při otevření objektu CubeViewer.

Formát
&AccessType=Value

Hodnoty
Hodnota

Popis

Private

Určuje, zda se má zobrazení krychle soukromý stav.

Public

Určuje, zda se má zobrazení krychle veřejný stav.

Příklad
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed
&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Parametr Action rozhraní API adresy URL
Parametr Action určuje typ akce prováděné na objektu IBM Cognos TM1 Web.
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Formát
&Action=Type_Of_Action

Hodnoty
Hodnota

Popis

Close

Zavře existující objekt.

Logout

Ukončí relaci pro všechny ostatní instance rozhraní API adresy URL pod
stejnou relací.

Open

Otevře objekt Cognos TM1 Web.

Rebuild

Přepočítá všechny hodnoty a znovu sestaví všechny dílčí sady pro formulář
Cognos TM1 Active Form v objektu Websheet.
Tato akce je ekvivalentní klepnutí na tlačítko Znovu sestavit na panelu
nástrojů prostředí Cognos TM1 Web.

Recalc

Přepočítá hodnoty pro existující objekt Websheet CubeViewer.

Reload

Přepočítá hodnoty pouze pro objekt CubeViewer.

Save

Uloží rozvržení zobrazení krychle. Toto platí pouze pro objekty CubeViewer.
Poznámka: Akce Save neuloží změny dat v zobrazení. K uložení
změněných dat použijte akci Recalc.

Příklad adresy URL
Následující příklady adresy URL ukazují některé prováděné na objektech CubeViewer nebo
Websheet, které jsou již zobrazeny na webové stránce.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close

Příklad skriptu JavaScript
Následující příklad představuje kolekci funkcí JavaScript, které provádějí různé akce na
objektech CubeViewer či Websheet.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/
Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
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function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

Parametr AdminHost rozhraní API adresy URL
Parametr AdminHost definuje název systému, kde je spuštěn Administrativní hostitel IBM
Cognos TM1. Výchozí hodnota je localhost.

Formát
&AdminHost=admin_host_name

Hodnoty
Hodnota parametru AdminHost je název systému, kde je spuštěn server Cognos TM1
Admin.

Příklad
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Parametr AutoRecalc rozhraní API adresy URL
Parametr AutoRecalc aktivuje nebo deaktivuje automatický přepočet. Standardně je tato
volba vypnutá.

Formát
&AutoRecalc=value

Hodnoty
Hodnota

Popis

0, false

Deaktivuje automatický přepočet.

1, true

Aktivuje automatický přepočet.
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Příklad
function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#AutoRecalc=" + enabled;
};

Parametr ChartType rozhraní URL API
Pomocí parametru ChartType můžete nastavit typ grafu, který chcete zobrazit.

Formát
&ChartType=chart_type

Hodnoty
Hodnota

Typ grafu

Point

Bod

Bubble

Bublina

Line

Řádek

Spline

Křivka spline

Stepline

Krokový

Bar

Pruh

Stackedbar

Skládaný pruhový

Column

Sloupec

Stackedcolumn

Skládaný sloupcový

Area

Oblast

Splinearea

Plošný křivkový

Stackedarea

Skládaný plošný

Pie

Koláčový

Doughnut

Výsečový

Range

Rozsah

Splinerange

Rozsahový křivkový

Příklad
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};

Parametr Cube rozhraní API adresy URL
Pomocí parametru Cube můžete určit název krychle, do které náleží dané zobrazení.

Formát
&Cube=cube_name

Hodnoty
Hodnota parametru Cube je název krychle, která obsahuje požadované zobrazení.
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Příklad
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie

Parametr DisplayMode rozhraní API adresy URL
Pomocí parametru DisplayMode můžete zobrazit objekt CubeViewer v režimu mřížky,
grafu nebo mřížky a grafu.

Formát
&DisplayMode=display_type

Hodnoty
Hodnota

Popis

Chart

Zobrazí objekt CubeViewer v režimu pouze s grafem.

Grid

Zobrazí objekt CubeViewer v režimu pouze s mřížkou.

GridAndChart

Zobrazí objekt CubeViewer v režimu s mřížkou i grafem.

Příklad
Následující příklad představuje adresu URL, kterou lze použít pro objekt prostředí Cube
Viewer, který je již zobrazený.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

Následující příklad používá funkci JavaScript pro změnu režimu zobrazení.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};

Parametr HideDimensionBar rozhraní API adresy URL
Pomocí parametru HideDimensionBar můžete řídit zobrazení panelu dimenzí zobrazených
v nadpisech pro objekt prostředí CubeViewer. Toto nastavení se týká pouze objektů prostředí
CubeViewer.

Formát
&HideDimensionBar=value

Hodnoty
Hodnota

Popis

1, true

Skryje panel dimenze.

0, false

Zobrazí panel dimenze.

Příklad
#HideDimensionBar=true
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Parametr HideToolbar rozhraní API adresy URL
Pomocí parametru HideToolbar můžete řídit zobrazení panelu nástrojů pro objekty
CubeViewer a Websheet.

Formát
&HideToolbar=value

Hodnoty
Hodnota

Popis

1, false

Skryje panel nástrojů.

0, true

Zobrazí panel nástrojů.

Příklad
#HideToolbar=1

Parametr TM1Server rozhraní API adresy URL
Parametr TM1Server určuje server IBM Cognos TM1, ke kterému se má systém přihlásit.

Formát
&TM1Server=TM1_server_name

Hodnoty
Hodnota parametru TM1Server je název požadovaného serveru Cognos TM1.

Příklad
&TM1Server=Planning Sample

Parametr TM1SessionId rozhraní URL API
Parametr TM1SesionId určuje server IBM Cognos TM1, ke kterému se má systém přihlásit.

Formát
&TM1SessionId=valid_TM1_session_ID

Hodnoty
Uživatelé se mohou přihlásit určením relace serveru TM1 s administrativním hostitelem,
názvem serveru TM1 a parametrem TM1SessionId. Parametr TM1SessionId odpovídá
relaci uživatele na serveru TM1.
Další informace naleznete v části “Přihlášení k relaci prostřednictvím rozhraní API TM1
Web” na stránce 165.

Příklad
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=
Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=
localhost&TM1Server=Planning Sample&TM1SessionId=
<valid TM1 session ID>
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Parametr Type rozhraní API adresy URL
Parametr Type je používán spolu s parametrem Action k určení typu objektu, který chcete
otevřít.

Formát
&Type=object_type

Hodnoty
Hodnota

Popis

CubeViewer

Definuje objekt jako CubeViewer.

Websheet

Definuje objekt jako Websheet.

Příklad
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Parametr View rozhraní API adresy URL
Pomocí parametru View můžete určit název zobrazení krychle, který chcete otevřít.

Formát
&View=view_name

Hodnoty
Hodnota parametru View je název zobrazení krychle.

Příklad
View=Budget%20Input%20Detailed

V následující ukázce je uvedena úplná adresa URL.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Parametr Workbook rozhraní API adresy URL
Parametr Workbook určuje cestu ve stromu serveru IBM Cognos TM1 pro načítaný sešit.

Formát
&Workbook=path_to_workbook

Hodnoty
Hodnota parametru Workbook je cesta k sešitu Cognos TM1 Websheet v organizaci ve
složce aplikace TM1.

Příklad
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
V následující ukázce je uvedena úplná adresa URL.
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Knihovna TM1 Web JavaScript
Knihovna Cognos TM1 Web JavaScript poskytuje programovací přístup k objektům TM1
Web Websheet a CubeViewer v kombinovaném vývojářském prostředí HTML, JavaScript a
Dojo. K použití knihovny JavaScript budete potřebovat znalost prostředí Dojo Toolkit,
modelu HTML Document Object Model (DOM) a JavaScript.

Přehled
Knihovna Cognos TM1 Web JavaScript obsahuje následující hlavní třídy:
třída Workbook
Zastupuje objekty TM1 Web Websheet.
třída CubeViewer
Zastupuje objekty TM1 Web CubeViewer.
Tyto hlavní třídy rozšiřují třídu modulu widget Dojo Toolkit nazývanou dijit._WidgetBase.
Toto rozšíření umožňuje přiřazení objektů Workbook a CubeViewer jako podřízených objektů
dalších objektů Dojo, jako je kontejner Dojo a další kontejnery.
Další informace o prostředí Dojo najdete v dokumentaci Dojo: http://dojotoolkit.org/
documentation/.
Objekty Websheet a CubeViewer také mají sadu souvisejících vlastností a metod, ke kterým
můžete přistupovat programovacím přístupem. Tyto objekty jsou načítány asynchronně a
musíte dokončit načítání ještě předtím, než bude moci váš kód pracovat s objekty.
Poznámka:
V knihovně Cognos TM1 Web JavaScript jsou zamítnuty následující objekty:
v tm1web/cubeview/CubeViewer
v tm1web/websheet/Workbook
Namísto nich je třeba používat objekty tm1web/api/CubeViewer a tm1web/api/Workbook.
Moduly v rámci balíků tm1web/cubeview a tm1web/websheet jsou nyní aliasy modulů v
rámci komponenty tm1web/api package.

Konfigurace
K použití knihovny Cognos TM1 Web JavaScript je vyžadována následující konfigurace.
1. Nainstalujte produkt Cognos TM1 Web a ověřte, že se můžete přihlásit ke standardnímu
uživatelskému rozhraní pomocí webového prohlížeče.
2. Přidejte požadované odkazy na sekci head vašich vlastních webových souborů
využívajících knihovnu JavaScript.
Podrobné informace naleznete v části “Povinné značky HTML <head> a <body>
používané s knihovnou JavaScript” na stránce 197.
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Začínáme s knihovnou JavaScript
Po konfiguraci vašeho prostředí Cognos TM1 Web můžete začít kódovat své webové stránky
pro přístup k objektům pomocí knihovny JavaScript. Další informace a příklady najdete v
těchto tématech:
v “Načítání objektů Websheet s použitím knihovny JavaScript” na stránce 201.
v “Načítání objektů CubeViewer s použitím knihovny JavaScript” na stránce 202.

Konfigurování zavaděče AMD pro knihovnu jazyka JavaScript
Od produktu IBM Planning Analytics Local 2.0.0 už není potřeba používat verzi prostředí
Dojo, která je poskytována s prostředím TM1 Web, k načtení modulů knihovny TM1 Web
JavaScript.
Prostředí TM1 Web nyní k načtení modulů knihovny jazyka JavaScript podporuje použití
zavaděče AMD z prostředí Dojo verze 1.7 a novější.
Více informací naleznete v části “Konfigurování zavaděče AMD pro knihovnu jazyka
JavaScript”.

Povinné značky HTML <head> a <body> používané s
knihovnou JavaScript
Sekce HTML <head> a <body> v každé webové stránce, která používá knihovnu Cognos
TM1 JavaScript, musí obsahovat sadu povinných značek a odkazů.
Přidejte následující k vašim dokumentům HTML, které používají knihovnu JavaScript.
v Zahrňte deklaraci HTML 5 DOCTYPE.
v Přidejte odkazy meta do sekce <head>.
v Přidejte odkazy class do sekce <body>.
v Přidejte další kód pro zpracování konfigurace zavaděče AMD ke správnému vyhledání
modulů knihovny JS.
Tyto odkazy ukazují na soubory obsažené v instalačním adresáři produktu Cognos TM1 Web.
umístění_instalace_TM1\webapps\tm1web\...

Příklad
Použijte jako šablonu následující značky a odkazy.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Konfigurování zavaděče AMD pro knihovnu jazyka JavaScript
K načtení modulů knihovny jazyka JavaScript můžete nyní použít zavaděč AMD z prostředí
Dojo verze 1.7 a novější.
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Před tím, než lze naimportovat libovolný modul knihovny jazyka JavaScript pomocí funkce
AMD require, je třeba konfigurovat zavaděč AMD, aby našel a namapoval moduly.
Následující příklad ukazuje, jak lze konfigurovat zavaděč AMD pro podporované verze
prostředí Dojo.
Poznámka: V následujících příkladech představuje location/to/tm1web/scripts/tm1web
identifikátor URI prostředí TM1 Web. Příkladem toto umístění může být
http://localhost:9510/tm1web/scripts/tm1web.
Následující příklad ukazuje, jak lze konfigurovat zavaděč AMD pro prostředí Dojo verze 1.8,
1.9 a 1.10.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
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tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});

Následující příklad ukazuje, jak lze konfigurovat zavaděč AMD pro prostředí Dojo verze 1.7.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webRave",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
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dojox: "tm1webDojox"
}
}
]
});

Následující příklad ukazuje úplnou konfiguraci.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<script src="path/to/the/1.10/version/of/dojo.js"></script>
<script>
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
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com: "tm1webCom"
},
tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook) {
// Create and work with Workbook object
});
</script>
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Načítání objektů Websheet s použitím knihovny JavaScript
K vytvoření instance objektu Websheet použijte JavaScript. Po načtení objektu jej pak lze
přiřadit jako podřízený prvek těla dokumentu za účelem zobrazení na vaší webové stránce.
Objekt Websheet načtete pomocí následujícího formátu, který určuje požadované vlastnosti a
volitelné funkce definující objekt.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Vlastnosti zahrnují hodnoty určující přihlašovací pověření a objekt Websheet, který chcete
otevřít.
Funkce může obsahovat volitelný kód, který vás uvědomí o událostech onLoad a
onTitleDimensionElementChange pro objekt.
Více informací naleznete v části “Třída Workbook knihovny Cognos TM1 Web JavaScript”
na stránce 207.

Příklad
Následující příklad ukazuje funkci JavaScript načítající objekt Websheet.
Kód pro vytvoření instance objektu musí mít specifickou syntaxi prostředí AMD
(Asynchronous Module Definition) a klíčové slovo require prostředí AMD. Po vytvoření
objektu jej tato funkce přiřadí jako podřízený prvek těla dokumentu.
// Load Websheet with parameters for adminHost, tm1Server, username and password
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple",
path: "Applications/Planning Sample/
Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
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});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Tento příklad načítá objekty Websheet s využitím tokenu relace pro přihlášení.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/
Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Načítání objektů CubeViewer s použitím knihovny JavaScript
K vytvoření instance objektu CubeViewer použijte JavaScript. Po vytvoření objektu jej pak
lze přiřadit jako podřízený prvek těla dokumentu za účelem zobrazení na vaší webové stránce.
Objekt CubeViewer načtete pomocí následujícího formátu, který určuje požadované vlastnosti
a volitelné funkce definující objekt.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Vlastnosti zahrnují hodnoty určující přihlašovací pověření a objekt CubeViewer, který chcete
otevřít.
Funkce může obsahovat volitelný kód, který vás uvědomí o událostech onLoad a
onTitleDimensionElementChange pro objekt.
Více informací naleznete v části “Třída CubeViewer knihovny Cognos TM1 Web JavaScript”
na stránce 217.

Příklad
Následující příklad ukazuje funkci JavaScript načítající objekt CubeViewer.
Kód pro vytvoření instance objektu musí mít specifickou syntaxi prostředí AMD a klíčové
slovo require prostředí Dojo. Po vytvoření objektu jej tato funkce přiřadí jako podřízený
prvek těla dokumentu.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
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adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Tento příklad načítá objekty CubeViewer s využitím tokenu relace pro přihlášení.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Funkce zpětného volání knihovny JavaScript
Můžete definovat funkce zpětného volání při instancializaci objektů Websheet a CubeViewer.
Funkce zpětného volání zadrží změny dimenze zobrazené v nadpisech v souvisejících
objektech, takže můžete zpracovat událost.
Objekty Websheet a CubeViewer používají stejný formát pro definici funkce zpětného volání.
Funkce zpětného volání přidáváte přímo v rámci funkce instancializace objektu TM1 Web.
Váš kód pro zpracování události bude uvnitř této funkce.

Formát
Funkce zpětného volání je definována v následujícím formátu:
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}

Pokud je zjištěna změna dimenze zobrazené v nadpisech, je předán objekt elementInfo
funkci zpětného volání. Obsah elementInfo je odlišný pro objekty Websheet a CubeViewer.
Pomocí těchto informací zjistíte, který nadpis dimenze byl změněn.
Objekt Websheet elementInfo:
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sheetIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro list obsahující změněnou buňku SUBNM.
rowIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro řádek obsahující změněnou buňku SUBNM.
columnIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro sloupec obsahující změněnou buňku SUBNM.
dimenze
Typ: String
Název dimenze.
prvek

Typ: String
Název prvku.

elementIndex
Typ: Integer
Index počítaný od jedničky prvku dimenze.
Objekt CubeViewer elementInfo:
dimenze
Typ: String
Název dimenze.
prvek

Typ: String
Název prvku.

elementIndex
Typ: Integer
Index počítaný od jedničky prvku dimenze.

Příklad funkce zpětného volání Websheet
Následující příklad ukazuje funkci zpětného volání, která je definována ve funkci načítající
objekt Websheet.
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/
Management Reporting/Actual v Budget",,
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);

204

TM1 pro vývojáře

loadedWebsheet.startup();
});
};

Příklad funkce zpětného volání CubeViewer
Následující příklad ukazuje funkci zpětného volání, která je definována ve funkci načítající
objekt CubeViewer.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Vzorový kód knihovny JavaScript pro vlastnosti a metody
Po načtení objektů Websheet a CubeViewer s knihovnou Cognos TM1 Web JavaScript na ně
můžete následně použít dostupné vlastnosti a metody s využitím objektově orientovaného
přístupu.
Následující kód ukazuje, jak použít různé vlastnosti a metody.
Objekt Websheet
v Opětovné sestavení Aktivních formulářů v objektu Websheet
v Přepočítání objektu Websheet
Objekt CubeViewer
v Zapnutí/vypnutí režimu automatického přepočtu
v Zapnutí/vypnutí pruhu titulku dimenze
v Obnovení objektu CubeViewer na původní zobrazení
v Uložení zobrazení
v Nastavení režimu zobrazení a typu grafu
Objekty Websheet a CubeViewer
v Zavření objektu Websheet nebo CubeViewer
v Odhlásit

Příklad
<script type="text/javascript">
// Rebuild the active form in a Websheet
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function rebuildActiveForms() {
loadedWebsheet.rebuildActiveForms().then(
function() {
console.debug("Active form rebuild completed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Recalculate a Websheet
// ---------------------function recalculate() {
loadedWebsheet.recalculate().then(
function() {
console.debug("Recalculate completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Set the AutoRecalcMode for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
loadedCubeview.set("automaticRecalculation", enabled).then(
function() {
var message = enabled ?
"Enabling auto recalc completed successfully." :
"Disabling auto recalc completed successfully.";
console.debug(message);
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Turn on/off the dimension title bar for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleDimensionBar(visible) {
loadedCubeview.set("dimensionBarVisible", visible);
};
// Reset a CubeViewer object to it’s original view
// ---------------------function resetView() {
loadedCubeview.reset().then(
function() {
console.debug("View reset completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Save a view for a CubeViewer object
// ---------------------function saveView() {
loadedCubeview.save().then(
function() {
console.debug("Saving view completed successfully.");
},
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function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Close a Websheet or CubeViewer object
// ---------------------function close() {
loadedWebsheet.destroy();
};
// Set the display mode for a CubeViewer object
// Valid values include Grid, Chart, GridAndChart
// ---------------------function setDisplayMode() {
require(["tm1web/cubeview/DisplayMode"], function(DisplayMode) {
loadedCubeview.set("displayMode", DisplayMode.Grid).then(
function() {
console.debug("Display mode change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Set the chart type for a CubeViewer object
// ---------------------function setChartType() {
require(["tm1web/cubeview/ChartType"], function(ChartType) {
loadedCubeview.set("chartType", ChartType.Pie).then(
function() {
console.debug("Chart type change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Logout from the session associated with the specified TM1 Web object
// ---------------------function logout() {
loadedCubeview.logout().then(
function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
</script>

Třída Workbook knihovny Cognos TM1 Web JavaScript
Třída Workbook zastupuje objekty Cognos TM1 Web Websheet.
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Objekty Workbook rozšiřují objekt modulu widget Dojo (dijit._WidgetBase) a lze je přiřadit
jako podřízený objekt kontejneru Dojo (dijit.layout.TabContainer) nebo jiného kontejneru.
Další informace viz dokumentace Dojo (http://dojotoolkit.org/documentation/).
Kromě dostupných vlastností a metod objektu modulu widget Dojo mají objekty Websheet
také sadu souvisejících vlastností a metod TM1, ke kterým můžete přistupovat
programovacím přístupem.
Objekty Workbook jsou načítány asynchronně a musíte dokončit načítání ještě předtím, než
bude moci váš kód pracovat s objekty.

Formát
Objekt Websheet načtete pomocí následujícího formátu, který určuje požadované vlastnosti a
volitelné funkce definující objekt.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Vlastnosti
Vlastnosti zahrnují následující hodnoty definující objekt Websheet.
v adminHost
v tm1Server
v username
v
v
v
v
v

password
camPassport
sessionToken
objectId
path

Poznámka: Přihlašovací pověření můžete zadat bu jako token relace a ID objektu,
nebo zadáním samostatných hodnot pro hostitele TM1 Admin host, TM1 Server,
jméno uživatele, heslo nebo camPassport.
Funkce
Funkce může obsahovat následující volitelný kód:
v Pomocí funkce onLoad můžete zajistit upozornění poté, co je objekt načten a
připraven k interakci.
v Pomocí deklarace onTitleDimensionElementChange můžete zpracovat událost
poté, co uživatel změní nadpis dimenze v souvisejícím objektu.
v Pomocí deklarace OnActionButtonExecution můžete zpracovat událost poté, co
je provedeno tlačítko akce.

Příklad
Následující příklad ukazuje funkci JavaScript načítající objekt Websheet.
Přihlašovací pověření lze zadat pomocí tokenu relace.
Poznámka: Třída Workbook přijímá parametr objectId během konstrukce. Parametr
objectId spolu s parametrem sessionToken slouží k identifikaci relace TM1 Web.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
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], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Vlastnosti třídy Workbook
Tato třída Workbook má následující vlastnosti:
Při instalaci objektu CubeViewer nebo Workbook mají tyto objekty následující společné
vlastnosti.
sessionToken
Typ: String
Určuje relaci TM1 Web, která má být pro objekt použita. Nepoužívejte tuto vlastnost
s vlastnostmi adminHost, tm1Server, username, password a camPassport.
Pokud tato vlastnost není určena a nejsou zadány žádná další pověření, uživateli se
během spuštění zobrazí dialogové okno pro přihlášení.
objectId
Typ: String
Identifikátor sešitu. Jedinečný identifikátor, který slouží jako odkaz na specifický
sešit.
Vlastnost objectId spolu s vlastností sessionToken slouží k identifikaci relace TM1
Web.
Příklad:
new Workbook({
sessionToken: "previousSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
});

adminHost
Typ: String
Výchozí hodnota: localhost
Administrativní hostitel, který má být použit při načtení objektu. Nepoužívejte tuto
vlastnost s vlastností sessionToken.
tm1Server
Typ: String
Server TM1, který má být použit při načtení objektu. Nepoužívejte tuto vlastnost s
vlastností sessionToken. Pokud není určeno a vlastnost sessionToken chybí,
uživateli se během spuštění zobrazí dialogové okno pro přihlášení.
username
Typ: String
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Jméno uživatele, které má být použito při načtení objektu. Nepoužívejte tuto
vlastnost s vlastností sessionToken nebo camPassport. Pokud není určeno a chybí
vlastnost sessionToken nebo camPassport, uživateli se během spuštění zobrazí
dialogové okno pro přihlášení.
password
Typ: String
Heslo, které má být použito při načtení objektu. Pokud není určeno a vlastnost
sessionToken chybí, uživateli se během spuštění zobrazí dialogové okno pro
přihlášení.
camPassport
Typ: String
Ověřovací pas Cognos BI (CAM passport), který má být použit při načtení objektu.
Nepoužívejte tuto vlastnost s vlastností username nebo sessionToken.
domNode
Typ: HTMLElement
Podkladový prvek HTML, který představuje modul widget. Tato vlastnost je
automaticky definována při vytváření objektu a neměla by být zadána během
vytváření instance.
Další informace najdete v dokumentaci Dojo pro dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).
Následující vlastnosti se použijí při vytváření instance pouze objektu Workbook.
path

Typ: String
Cesta k aplikační složce na serveru TM1 pro načtení sešitu.
Příklad: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input"

replaceOnNavigate
Typ: Boolean (výchozí hodnota True)
Pokud má hodnotu true bude během navigace pomocí tlačítek akce k novému sešitu
tento modul widget nahrazen novým sešitem a existující sešit se zavře.
Pokud má hodnotu false, je odpovědností spotřebitele, aby vytvořil nový sešit nebo
ho nahradil pomocí informací poskytnutých metodě onActionButtonExecution.

Vlastnosti typu Get
Všechny vlastnosti, které získávají hodnotu, jsou volány v následujícím formátu:
get("property_Name").
Příklad: get("sandboxes");
sandboxes
Načte všechna dostupná pískoviště.
Vrací dojo.promise.Promise jako závazek, který je vyřešen při získání pískoviště.
Po vyřešení závazku je předáno pole objektů, které reprezentují pískoviště,
jakémukoli zpětnému volání registrovanému se závazkem.
Všechny objekty používají následující formát:
name (String) - Název pískoviště.
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active (Boolean) - True, pokud toto pískoviště je aktivní pískoviště pro tento
objekt, jinak false.
baseSandbox
(Boolean) - True, pokud toto pískoviště je základní pískoviště, jinak false.
defaultSandbox
(Boolean) - True, pokud toto pískoviště je výchozí pískoviště, jinak false.

Vlastnosti typu Set
Všechny vlastnosti, které zadávají hodnotu, jsou volány v následujícím formátu:
set("property_Name", value)
Příklad: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Nastaví určené pískoviště jako aktivní.
Parametr: (String) sandbox. Název pískoviště, které má být nastaveno jako aktivní.
Vrací: dojo.promise.Promise jako závazek, který bude vyřešen po nastavení
aktivního pískoviště.
subset Nastavuje objekt dílčí sady.
Parametr: (Object) subset Objekt, který představuje nastavovaný objekt dílčí sady
dimenze. Tento objekt používá následující formát:
sheetIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro list obsahující buňku SUBNM, jejíž dílčí sadu
dimenze chcete změnit.
rowIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro řádek obsahující buňku SUBNM, jejíž dílčí sadu
dimenze chcete změnit.
columnIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro sloupec obsahující buňku SUBNM, jejíž dílčí
sadu dimenze chcete změnit.
dimension
Typ: String
Název dimenze. Nelze použít spolu s parametry sheetIndex, rowIndex a
columnIndex.
setExpression
Typ: String
Výraz MDX použitý k definici dílčí sady. Nelze použít spolu s parametrem
subset. To znamená, že jako vstup se použije bu parametr setExpression,
nebo název dílčí sady.
subset Typ: String
Název dílčí sady pro nastavovanou dílčí sadu dimenze. Nelze použít spolu s
parametrem setExpression.
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alias

Typ: String
Alias nastavované dílčí sady dimenze.

element
Typ: String
Název prvku. Nelze použít s parametrem elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Index počítaný od jedničky nastavovaného prvku dimenze. Nelze použít s
parametrem element.
Vrací: dojo.promise.Promise jako závazek, který bude vyřešen po nastavení
objektů dílčí sady. Na všechna zpětná volání registrovaná s tímto závazkem je
předána dílčí sada, která vyhovuje formátu prvku předaného této metodě. Pokud dílčí
sada nebyla změněna, je předána hodnota null.
subsets
Nastaví více objektů dílčí sady.
Parametr: (Object[]) subsets Pole objektů dílčí sady k nastavení. Všechny objekty
používají následující formát:
sheetIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro list obsahující buňku SUBNM, jejíž dílčí sadu
dimenze chcete změnit.
rowIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro řádek obsahující buňku SUBNM, jejíž dílčí sadu
dimenze chcete změnit.
columnIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro sloupec obsahující buňku SUBNM, jejíž dílčí
sadu dimenze chcete změnit.
dimenze
Typ: String
Název dimenze. Nelze použít spolu s parametry sheetIndex, rowIndex a
columnIndex.
setExpression
Typ: String
Výraz MDX použitý k definici dílčí sady. Nelze použít spolu s parametrem
subset. To znamená, že jako vstup se použije bu parametr setExpression,
nebo subset.
subset Typ: String
Název dílčí sady pro nastavovanou dílčí sadu dimenze. Nelze použít spolu s
parametrem setExpression.
alias

Typ: String
Alias nastavované dílčí sady dimenze.
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element
Typ: String
Název prvku. Nelze použít s parametrem elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Index počítaný od jedničky nastavovaného prvku dimenze. Nelze použít s
parametrem element.
Vrací: dojo.promise.Promise jako závazek, který bude vyřešen po nastavení
objektů dílčí sady. Na všechna zpětná volání registrovaná s tímto závazkem je
předáno pole objektů, které vyhovují formátu objektů dílčí sady předaných této
metodě pro úspěšně nastavené dílčí sady.
titleDimensionElement
Nastaví prvek dimenze zobrazení v nadpisech.
Parametr: (Object) element Objekt, který představuje nastavované prvky dimenze
zobrazená v nadpisech. Tento objekt používá následující formát:
sheetIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro list obsahující buňku SUBNM, jejíž prvek
dimenze chcete změnit.
rowIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro řádek obsahující buňku SUBNM, jejíž prvek
dimenze chcete změnit.
columnIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro sloupec obsahující buňku SUBNM, jejíž prvek
dimenze chcete změnit.
element
Typ: String
Název prvku. Nelze použít s parametrem elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Index počítaný od jedničky nastavovaného prvku dimenze. Nelze použít s
parametrem element.
Vrací: dojo.promise.Promise jako závazek, který bude vyřešen po nastavení prvku
dimenze zobrazené v nadpisech. Na všechna zpětná volání registrovaná s tímto
závazkem je předán objekt, který vyhovuje formátu prvku předaného této metodě.
Pokud prvek nebyl změněn, je předána hodnota null.
titleDimensionElements
Nastaví více prvků dimenze zobrazené v nadpisech.
Parametr: (Object[]) prvky Pole prvků dimenze zobrazené v nadpisech k nastavení.
Všechny objekty používají následující formát:
sheetIndex
Typ: Integer
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Index počítaný od nuly pro list obsahující buňku SUBNM pro prvek
dimenze, který chcete změnit. Volitelné při použití s parametrem
dimension, povinné pro parametry rowIndex a columnIndex.
rowIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro řádek obsahující buňku SUBNM pro prvek
dimenze, který chcete změnit. Nepoužívejte tento parametr s parametrem
dimension.
columnIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro sloupec obsahující buňku SUBNM pro prvek
dimenze, který chcete změnit. Nepoužívejte tento parametr s parametrem
dimension.
dimension
Typ: String
Název dimenze. Nepoužívejte tento parametr s parametry rowIndex a
columnIndex.
element
Typ: String
Název prvku. Nelze použít s parametrem elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Index počítaný od jedničky nastavovaného prvku dimenze. Nelze použít s
parametrem element.
Vrací: dojo.promise.Promise jako závazek, který bude vyřešen po nastavení prvků
dimenze zobrazených v nadpisech. Na všechna zpětná volání registrovaná s tímto
závazkem je předáno pole objektů, které vyhovují formátu prvku předaných této
metodě pro úspěšně nastavené prvky.

Metody třídy Workbook
Třída Workbook obsahuje následující metody.
startup
Zahájí spouštěcí sekvenci pro tento objekt. Tuto funkci zavolejte po přidání tohoto
objektu do dokumentu. Po dokončení spouštěcí sekvence je spuštěna metoda
onLoad.
Toto platí pro objekty CubeViewer i Workbook.
Syntaxe: startup()
Příklad:
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();

Viz dokumentace prostředí Dojo dijit._WidgetBase#startup.
commitActiveSandbox
Potvrdí změněná data v aktivním pískovišti do základního pískoviště.
Vrací dojo.promise.Promise. Závazek, který bude vyřešen po dokončení pokusu o
potvrzení pískoviště. Na všechna zpětná volání, která jsou registrována se závazkem,
je předána logická hodnota Pravda, pokud bylo potvrzení do pískoviště úspěšné,
nebo Nepravda, pokud potvrzení nebylo úspěšné.
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copy

Zkopíruje vybrané buňky do schránky, pokud existuje výběr.

destroy
Zničí tento objekt připraví jej pro čištění paměti.
Viz dokumentace prostředí Dojo dijit._WidgetBase#destroy.
logout Zničí relaci TM1 Web přidruženou s tokenem sessionToken tohoto objektu.
Vrací dojo.promise.Promise jako závazek, který je vyřešen po dokončení
odhlášení.
onActionButtonExecution
Volá se při provedení tlačítka akce.
Syntaxe: onActionButtonExecution: function(executionResults){}
Parametry: Objekt executionResults používající následující formát.
calculation
Typ: String
Typ kalkulace, který se provede pro aktuální sešit před provedením tlačítka
akce.
Možné hodnoty jsou "None", "Recalculate", "Rebuild".
navigation
Typ: Object
Tato vlastnost existuje, pouze pokud jako součást provedení tlačítka akce
dojde k navigaci sešitu nebo listu.
calculation
Typ: String
Typ kalkulace, který se provede pro cílový sešit po navigaci
tlačítka akce.
Možné hodnoty jsou "None", "Recalculate", "Rebuild".
objectId
Typ: String
ID objektu sešitu, ke kterému se provádí navigace. Pokud dojde k
akci na listu v rámci stejného sešitu, ID objektu se bude shodovat s
aktuálním sešitem.
path

Typ: String
Cesta k sešitu, ke kterému se provádí navigace.

name

Typ: String
Název cílového sešitu.

sheetIndex
Typ: Integer
Index se základem 0 pro list, ke kterému se provádí navigace.
replace
Typ: Boolean
Určuje, zda bylo konfigurováno tlačítko akce pro nahrazení
existujícího sešitu.
tiProcess
Typ: Object
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Tato vlastnost existuje, pouze pokud jako součást provedení tlačítka akce
dojde k provedení procesu TI.
calculation
Typ: String
Typ kalkulace, který se provede pro aktuální sešit po provedení
procesu TI.
Možné hodnoty jsou "None", "Recalculate", "Rebuild".
name

Typ: String
Název prováděného procesu TI.

executionSucceeded
Typ: Boolean
Určuje, zda byl proces TI proveden úspěšně.
onLoad
Spustí se po dokončení načítání objektu.
onTitleDimensionElementChange
Spuštěn při změně prvku dimenze zobrazené v nadpisech. Může být přepsán během
konstrukce objektu nebo připojen pomocí modulu dojo/aspect.
Syntaxe: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parametry: Objekt elementInfo používající následující formát.
sheetIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro list obsahující změněnou buňku SUBNM.
rowIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro řádek obsahující změněnou buňku SUBNM.
columnIndex
Typ: Integer
Index počítaný od nuly pro sloupec obsahující změněnou buňku SUBNM.
dimenze
Typ: String
Název dimenze.
prvek

Typ: String
Název prvku.

elementIndex
Typ: Integer
Index počítaný od jedničky prvku dimenze.
paste

Vloží obsah schránky do aktuální oblasti výběru, pokud existuje.

rebuildActiveForms
Znovu sestaví aktivní formuláře v sešitu.
Vrací dojo.promise.Promise jako závazek, který je vyřešen po opětovném
sestavení formuláře.
redo
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Provede akce opakování.

Vrací dojo.promise.Promise jako závazek, který je vyřešen po dokončení akce
opakování.
replace
Přijme objectId a nahradí existující sešit tím, který je reprezentován daným objectId
(pokud se nejedná o stejný, jako je existující webový list; v takovém případě se
neprovede žádná akce).
Nahrazení předpokládá, že sešit, který nahrazuje ten existující, používá stejnou relaci
TM1 Web jako předchozí sešit.
undo

Provede akci vrácení.
Vrací dojo.promise.Promise jako závazek, který je vyřešen po dokončení akce
vrácení.

Třída CubeViewer knihovny Cognos TM1 Web JavaScript
Třída CubeViewer zastupuje objekty Cognos TM1 Web CubeViewer.
Objekty CubeViewer rozšiřují objekt modulu widget Dojo (dijit._WidgetBase) a lze je
přiřadit jako podřízený objekt kontejneru Dojo (dijit.layout.TabContainer) nebo jiného
kontejneru. Další informace viz dokumentace Dojo (http://dojotoolkit.org/documentation/).
Kromě dostupných vlastností a metod objektu widget Dojo mají objekty CubeViewer také
sadu souvisejících vlastností a metod TM1, ke kterým můžete přistupovat programovacím
přístupem.
Objekty CubeViewer jsou načítány asynchronně a musíte dokončit načítání ještě předtím, než
bude moci váš kód pracovat s objekty.

Formát
Objekt CubeViewer načtete pomocí následujícího formátu, který určuje požadované vlastnosti
a volitelné funkce definující objekt.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Vlastnosti
Vlastnosti zahrnují následující hodnoty definující objekt CubeViewer.
v
v
v
v
v

adminHost
tm1Server
username
password
camPassport

v sessionToken
v objectId
v view
v cube
v isPublic
Poznámka: Přihlašovací pověření můžete zadat bu jako token relace a ID objektu,
nebo zadáním samostatných hodnot pro hostitele TM1 Admin host, TM1 Server,
jméno uživatele, heslo nebo camPassport.
Funkce
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Funkce může obsahovat následující volitelný kód:
v Pomocí funkce onLoad můžete zajistit upozornění poté, co je objekt načten a
připraven k interakci.
v Pomocí deklarace onTitleDimensionElementChange můžete zpracovat událost
poté, co uživatel změní nadpis dimenze v souvisejícím objektu.

Příklad
Následující příklad ukazuje funkci JavaScript načítající objekt CubeViewer.
Přihlašovací pověření jsou zadány pomocí tokenu relace.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Vlastnosti třídy CubeViewer
Třída CubeViewer má následující vlastnosti.
Při instalaci objektu CubeViewer nebo Workbook mají tyto typy objektů následující společné
vlastnosti:
sessionToken
Typ: String
Určuje relaci TM1 Web, která má být pro objekt použita. Nepoužívejte tuto vlastnost
s vlastnostmi adminHost, tm1Server, username, password a camPassport.
Pokud tato vlastnost není určena a nejsou zadány žádná další pověření, uživateli se
během spuštění zobrazí dialogové okno pro přihlášení.
objectId
Typ: String
Identifikátor objektu CubeViewer. Jedinečné číslo, které slouží jako odkaz na
specifický objekt CubeViewer.
adminHost
Typ: String
Výchozí hodnota: localhost
Administrativní hostitel, který má být použit při načtení objektu. Nepoužívejte tuto
vlastnost s vlastností sessionToken.
tm1Server
Typ: String
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Server TM1, který má být použit při načtení objektu. Nepoužívejte tuto vlastnost s
vlastností sessionToken. Pokud není určeno a vlastnost sessionToken chybí,
uživateli se během spuštění zobrazí dialogové okno pro přihlášení.
username
Typ: String
Jméno uživatele, které má být použito při načtení objektu. Nepoužívejte tuto
vlastnost s vlastností sessionToken nebo camPassport. Pokud není určeno a chybí
vlastnost sessionToken nebo camPassport, uživateli se během spuštění zobrazí
dialogové okno pro přihlášení.
password
Typ: String
Heslo, které má být použito při načtení objektu. Pokud není určeno a vlastnost
sessionToken chybí, uživateli se během spuštění zobrazí dialogové okno pro
přihlášení.
camPassport
Typ: String
Ověřovací pas Cognos BI (CAM passport), který má být použit při načtení objektu.
Nepoužívejte tuto vlastnost s vlastností username nebo sessionToken.
domNode
Typ: HTMLElement
Podkladový prvek HTML, který představuje modul widget. Tato vlastnost je
automaticky definována při vytváření objektu a neměla by být zadána během
vytváření instance.
Další informace najdete v dokumentaci Dojo pro dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).
Následující vlastnosti se použijí při vytváření instance pouze objektu CubeViewer.
view

Typ: String
Název zobrazení krychle, které se má načíst.

cube

Typ: String
Název krychle obsahující zobrazení, které chcete načíst.

isPublic
Typ: Boolean
Výchozí hodnota: true
Typ přístupu zobrazení krychle, které se má načíst.
Hodnota true určuje, že chcete načíst veřejné zobrazení krychle.
Hodnota false určuje, že chcete načíst soukromé zobrazení krychle.

Vlastnosti typu Get
Všechny vlastnosti, které získávají hodnotu, jsou volány v následujícím formátu:
get("property_Name").
Příklad: get("sandboxes");
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sandboxes
Načte všechna dostupná pískoviště.
Vrací dojo.promise.Promise jako závazek, který je vyřešen při získání pískoviště.
Po vyřešení závazku je předáno pole objektů, které reprezentují pískoviště,
jakémukoli zpětnému volání registrovanému se závazkem.
Všechny objekty používají následující formát:
v name: (String) - Název pískoviště.
v active: (Boolean) - Pravda, pokud toto pískoviště je aktivní pískoviště pro tento
objekt, jinak Nepravda.
v baseSandbox: (Boolean) - Pravda, pokud toto pískoviště je základní pískoviště,
jinak Nepravda.
v defaultSandbox: (Boolean) - Pravda, pokud toto pískoviště je výchozí
pískoviště, jinak Nepravda.

Vlastnosti typu Set
Všechny vlastnosti, které zadávají hodnotu, jsou volány v následujícím formátu:
set("property_Name", value)
Příklad: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Nastaví určené pískoviště jako aktivní.
Parametr: (String) sandbox. Název pískoviště, které má být nastaveno jako aktivní.
Vrací: dojo.promise.Promise jako závazek, který bude vyřešen po nastavení
aktivního pískoviště.
automaticRecalculation
Aktivuje nebo deaktivuje automatický přepočet.
Parametry: Boolean.
v True zapne automatický přepočet.
v False vypne automatický přepočet.
Vrací: dojo.promise.Promise. Závazek, který bude vyřešen po aktivaci či
deaktivaci automatického přepočtu.
chartType
Nastaví typ grafu objektu CubeViewer.
Parametry: tm1web.cubeview.ChartType. Nastavovaný typ grafu.
Vrací: dojo.promise.Promise. Závazek, který bude vyřešen po nastavení typu
grafu.
dimensionBarVisible
Nastaví viditelnost panelu dimenze.
Parametry: Boolean.
v True zapne zobrazení panelu dimenze.
v False vypne zobrazení panelu dimenze.
displayMode
Nastaví režim zobrazení objektu CubeViewer.
Parametry: tm1web.cubeview.DisplayMode. Nastavovaný režim zobrazení.
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Vrací: dojo.promise.Promise. Závazek, který bude vyřešen po nastavení režimu
zobrazení.
subset Nastavuje objekt dílčí sady.
Parametr: (Object) subset Objekt, který představuje nastavovaný objekt dílčí sady
dimenze. Tento objekt používá následující formát:
dimension
Typ: String
Název dimenze.
setExpression
Typ: String
Výraz MDX použitý k definici dílčí sady. Nelze použít spolu s parametrem
subset. To znamená, že jako vstup se použije bu parametr setExpression,
nebo název dílčí sady.
subset Typ: String
Název dílčí sady pro nastavovanou dílčí sadu dimenze. Nelze použít spolu s
parametrem setExpression.
alias

Typ: String
Alias nastavované dílčí sady dimenze.

element
Typ: String
Název prvku. Nelze použít s parametrem elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Index počítaný od jedničky nastavovaného prvku dimenze. Nelze použít s
parametrem element.
Vrací: dojo.promise.Promise jako závazek, který bude vyřešen po nastavení
objektů dílčí sady. Na všechna zpětná volání registrovaná s tímto závazkem je
předána dílčí sada, která vyhovuje formátu prvku předaného této metodě. Pokud dílčí
sada nebyla změněna, je předána hodnota null.
subsets
Nastaví více objektů dílčí sady.
Parametr: (Object[]) subsets Pole objektů dílčí sady k nastavení. Všechny objekty
používají následující formát:
dimension
Typ: String
Název dimenze.
setExpression
Typ: String
Výraz MDX použitý k definici dílčí sady. Nelze použít spolu s parametrem
subset. To znamená, že jako vstup se použije bu parametr setExpression,
nebo subset.
subset Typ: String
Název dílčí sady pro nastavovanou dílčí sadu dimenze. Nelze použít spolu s
parametrem setExpression.
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alias

Typ: String
Alias nastavované dílčí sady dimenze.

element
Typ: String
Název prvku. Nelze použít s parametrem elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Index počítaný od jedničky nastavovaného prvku dimenze. Nelze použít s
parametrem element.
Vrací: dojo.promise.Promise jako závazek, který bude vyřešen po nastavení
objektů dílčí sady. Na všechna zpětná volání registrovaná s tímto závazkem je
předáno pole objektů, které vyhovují formátu objektů dílčí sady předaných této
metodě pro úspěšně nastavené dílčí sady.
titleDimensionElement
Nastaví prvek dimenze zobrazení v nadpisech.
Parametr: prvek object. Nastavovaný prvek dimenze zobrazené v nadpisech. Objekt
používá následující formát:
dimension
String
Název dimenze.
element
String
Název prvku. Nepoužívejte tento parametr s parametrem elementIndex.
elementIndex
Integer
Index počítaný od jedničky nastavovaného prvku dimenze. Nepoužívejte
tento parametr s parametrem element.
Vrací: dojo.promise.Promise. Závazek, který bude vyřešen po nastavení prvku
dimenze zobrazené v nadpisech. Na všechna zpětná volání registrovaná s tímto
závazkem je předán objekt, který vyhovuje formátu prvku předaného této metodě.
Pokud prvek nebyl změněn, je předána hodnota null.
titleDimensionElements
Nastaví více prvků dimenze zobrazené v nadpisech.
Parametr: prvky object[]. Pole nastavovaných prvků dimenze zobrazené v nadpisech.
Všechny objekty používají následující formát:
dimension
String
Název dimenze.
element
String
Název prvku. Nepoužívejte tento parametr s parametrem elementIndex.
elementIndex
Integer
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Index počítaný od jedničky nastavovaného prvku dimenze. Nepoužívejte
tento parametr s parametrem element.
Vrací dojo.promise.Promise. Závazek, který bude vyřešen po nastavení prvků
dimenze zobrazené v nadpisech. Na všechna zpětná volání registrovaná s tímto
závazkem je předáno pole objektů, které vyhovují formátu prvku předaných této
metodě. Předané pole odkazuje zpět na prvky, které jsou úspěšně nastaveny.

Metody třídy CubeViewer
Třída CubeViewer obsahuje následující metody.
spuštění
Zahájí spouštěcí sekvenci pro tento objekt. Tuto funkci zavolejte po přidání tohoto
objektu do dokumentu. Po dokončení spouštěcí sekvence je spuštěna metoda
onLoad.
Toto platí pro objekty CubeViewer i Workbook.
Syntaxe: startup()
Příklad:
document.body.appendChild(loadedCubeViewer.domNode);
loadedCubeViewer.startup();

Viz dokumentace prostředí Dojo dijit._WidgetBase#startup.
commitActiveSandbox
Potvrdí změněná data v aktivním pískovišti do základního pískoviště.
Vrací dojo.promise.Promise. Závazek, který bude vyřešen po dokončení pokusu o
potvrzení pískoviště. Na všechna zpětná volání, která jsou registrována se závazkem,
je předána logická hodnota Pravda, pokud bylo potvrzení do pískoviště úspěšné.
Pokud potvrzení nebylo úspěšné, je předána hodnota Nepravda.
kopírování
Zkopíruje vybrané buňky do schránky, pokud existuje výběr.
destroy
Zničí tento objekt připraví jej pro čištění paměti.
Viz dokumentace prostředí Dojo dijit._WidgetBase#destroy.
logout Zničí relaci TM1 Web přidruženou s tokenem sessionToken tohoto objektu.
Vrací dojo.promise.Promise jako závazek, který je vyřešen po dokončení
odhlášení.
onLoad
Spustí se po dokončení načítání objektu.
onTitleDimensionElementChange
Spuštěn při změně prvku dimenze zobrazené v nadpisech. Může být přepsán během
konstrukce objektu nebo připojen pomocí modulu dojo/aspect.
Syntaxe: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parametr: objekt elementInfo. Objekt používá následující formát:
dimenze
Řetězec
Název změněné dimenze.
prvek

Řetězec
Jméno prvku, který byl změněn.
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elementIndex
Integer
Index počítaný od jedné prvku dimenze, který byl změněn.
paste

Vloží obsah schránky do aktuální oblasti výběru, pokud existuje.

redo

Provede akci opakování.
Vrací dojo.promise.Promise jako závazek, který je vyřešen po dokončení akce
opakování.

reset
Resetuje zobrazení krychle na původní uložený stav.
Vrací: dojo.promise.Promise. Závazek, který bude vyřešen po resetování zobrazení
krychle.
uložit
Uloží zobrazení krychle a přepíše existující rozvržení.
Vrací: dojo.promise.Promise. Závazek, který bude vyřešen po uložení zobrazení
krychle.
undo

Provede akci vrácení.
Vrací dojo.promise.Promise jako závazek, který je vyřešen po dokončení akce
vrácení.
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Dodatek A. Podporované funkce aplikace Microsoft Excel TM1 Web
Protokol prostředí IBM Cognos TM1 Web podporuje řadu funkcí sešitu aplikace Excel. V
tomto dodatku je uveden seznam podporovaných funkcí aplikace Excel podle kategorií a v
abecedním pořadí a jsou zde také popsány všechny výkonnostní rozdíly mezi funkcemi
aplikace Excel a funkcemi prostředí TM1 Web.

Funkce data a času
V následující tabulce jsou uvedeny funkce data a času.
Funkce

Popis

DATUM

Vrátí pořadové číslo odpovídající určitému datu.

DATUMHODN

Převádí datum z textového formátu na pořadové číslo.

DEN

Převádí pořadové číslo na den v měsíci.

ROK360

Vypočte počet dnů mezi dvěma daty při základu roku s délkou 360 dní.

HODINA

Převádí pořadové číslo na údaj hodin.

MINUTA

Převádí pořadové číslo na údaj minut.

MĚSÍC

Převádí pořadové číslo na údaj měsíce.

NYNÍ

Vrátí pořadové číslo odpovídající aktuálnímu datu a času.

SEKUNDA

Převádí pořadové číslo na údaj sekund.

ČAS

Vrátí pořadové číslo odpovídající určitému času.

ČASHODN

Převádí čas z textového formátu na pořadové číslo.

DNES

Vrátí pořadové číslo odpovídající dnešnímu (aktuálnímu) datu.

DENTÝDNE

Převádí pořadové číslo na den v týdnu.

ROK

Převádí pořadové číslo na údaj roku.
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Finanční funkce
V následující tabulce je uveden seznam finančních funkcí.
Funkce

Popis

ODPIS.ZRYCH

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s
pevným zůstatkem.

ODPIS.ZRYCH2

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody
odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

BUDHODNOTA

Vrátí budoucí hodnotu investice.

PLATBA.ÚROK

Vrátí výšku úroku investice za dané období.

MÍRA.VÝNOSNOSTI

Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.

ISPMT

Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních
prostředků jsou financovány podle různých sazeb.
POČET.OBDOBÍ

Vrátí počet období pro investici.

ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Vrátí čistou současnou hodnotu investice na základě určité posloupnosti
periodických hotovostních toků a určité diskontní sazby.

PLATBA

Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.

PLATBA.ZÁKLAD

Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.

SOUČHODNOTA

Vrátí současnou hodnotu investice.

ÚROKOVÁ.MÍRA

Vrátí úrokovou míru vztaženou na jedno období anuity.

ODPIS.LIN

Vrátí přímé odpisy aktiva pro jedno období.

ODPIS.NELIN

Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.

Informační funkce
V následující tabulce je uveden seznam informačních funkcí podporovaných aplikací TM1
Web.
Funkce

Popis

POLÍČKO

Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.
Podpora funkce Políčko se omezuje na tyto typy: adresa, sloupec, řádek,
ochrana, obsah, typ.
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Funkce

Popis

JE.CHYBA

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argumentem libovolná chybová hodnota
(kromě #N/A).

JE.CHYBHODN

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argumentem libovolná chybová hodnota.

JE.NEDEF

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argumentem chybová hodnota #N/A.

NEDEF

Vrátí chybovou hodnotu #N/A (nedefinováno).

Logické funkce
V následující tabulce je uveden seznam logických funkcí.
Funkce

Popis

AND

Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA.

NEPRAVDA

Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.

KDYŽ

Určí logický test, který se má provést.

NOT

Provede logickou negaci argumentu funkce.

OR

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud alespoň jeden z jejích argumentů má hodnotu
PRAVDA.

PRAVDA

Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.

Vyhledávací a referenční funkce
V následující tabulce jsou uvedeny vyhledávací a referenční funkce.
Poznámka: Určité funkce, jako jsou například funkce VYHLEDAT nebo ŘÁDKY, mohou
jako argumenty mít dvojdimenzionální pole. Prostředí TM1 Web nepodporuje
dvojdimenzionální pole. V závislosti na daných požadavcích a na uspořádání dat mohou tyto
funkce stále nabýt správných hodnot (například tehdy, pokud načítaná data spadají do
počátečních úseků daného pole). Chcete-li při práci s těmito funkcemi v prostředí TM1 Web
zajistit správné hodnoty, je nutné přeuspořádat vstupní data do opakovaně volaných funkcí s
použitím jednodimenzionálních polí nebo použít přímé odkazy na buňky.
Funkce

Popis

ODKAZ

Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.

ZVOLIT

Umožňuje vybrat hodnotu ze seznamu hodnot.

SLOUPEC

Vrátí číslo sloupce určitého odkazu.

SLOUPCE

Vrátí počet sloupců v určitém odkazu.
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Funkce

Popis

VVYHLEDAT

Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.

HYPERTEXT.ODKAZ

Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síovém
serveru, v síti intranet nebo Internet.

INDEX

Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.

VYHLEDAT

Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.

POZVYHLEDAT

Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.

POSUN

Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.

ŘÁDEK

Vrátí číslo řádku určitého odkazu.

ŘÁDKY

Vrátí počet řádků v určitém odkazu.

SVYHLEDAT

Prohledá první sloupec matice, přesune kurzor v řádku a vrátí hodnotu
buňky.

Matematické a trigonometrické funkce
V následující tabulce jsou uvedeny matematické a trigonometrické funkce.
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Funkce

Popis

ABS

Vrátí absolutní hodnotu čísla.

ARCCOS

Vrátí arkuskosinus čísla.

ARCCOSH

Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.

ARCSIN

Vrátí arkussinus čísla.

ARCSINH

Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.

ARCTG

Vrátí arkustangens čísla.

ARCTG2

Vrátí arkustangens pro zadané souřadnice X a Y.

ARCTGH

Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.

ZAOKR.NAHORU

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané
hodnoty.

KOMBINACE

Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.

COS

Vrátí kosinus pro zadanou číselnou hodnotu.

COSH

Vrátí hyperbolický kosinus pro zadanou číselnou hodnotu.

Funkce

Popis

DEGREES

Převádí radiány na stupně.

ZAOKROUH.NA.SUDÉ

Zaokrouhlí číselnou hodnotu nahoru na nejbližší sudé celé číslo.

EXP

Vrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.

FAKTORIÁL

Vrátí faktoriál čísla.

ZAOKR.DOLŮ

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

INT

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.

LN

Vrátí přirozený logaritmus čísla.

LOG

Vrátí dekadický logaritmus čísla.

LOG10

Vrátí pro číselnou hodnotu logaritmus se základem 10.

MOD

Vrátí zbytek po dělení.

ZAOKROUH.NA.LICHÉ Zaokrouhlí číselnou hodnotu na nejbližší liché celé číslo.
PI

Vrátí hodnotu čísla pí.

POWER

Umocní číslo na zadanou mocninu.

SOUČIN

Vynásobí argumenty funkce.

RADIANS

Převede stupně na radiány.

NÁHČÍSLO

Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

ROMAN

Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.

ZAOKROUHLIT

Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.

ROUNDDOWN

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

ROUNDUP

Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.

SIGN

Vrátí znaménko čísla.

SIN

Vrátí sinus daného úhlu.

SINH

Vrátí hyperbolický sinus čísla.

ODMOCNINA

Vrátí kladnou druhou odmocninu.

SUMA

Sečte argumenty funkce.
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Funkce

Popis

SUMIF

Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.

TGTG

Vrátí tangens čísla.

TGH

Vrátí hyperbolický tangens čísla.

Textové a datové funkce
V následující tabulce jsou uvedeny textové a datové funkce.
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Funkce

Popis

ZNAK

Vrátí znak určený číslem kódu.

VYČISTIT

Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.

KÓD

Vrátí číselný kód prvního znaku zadaného textového řetězce.

CONCATENATE

Spojí několik textových položek do jedné.

KČ

Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).

STEJNÉ

Zkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty shodné.

NAJÍT

Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).

ZAOKROUH.NA.TEXT

Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.

ZLEVA

Vrátí první znaky textové hodnoty, které jsou umístěny nejvíce vlevo.

DÉLKA

Vrátí počet znaků textového řetězce.

MALÁ

Převede text na malá písmena.

ČÁST

Vrátí určitý počet znaků textového řetězce s počátkem na zadané pozici.

VELKÁ2

Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.

NAHRADIT

Nahradí znaky uvnitř textu.

OPAKOVAT

Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.

ZPRAVA

Vrátí první znaky textové hodnoty, které jsou umístěny nejvíce vpravo.

HLEDAT

Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou
rozlišována).

DOSADIT

V textovém řetězci nahradí starý text novým.

Funkce

Popis

T

Převede argumenty na text.

HODNOTA.NA.TEXT

Zformátuje číslo a převede ho na text.

PROČISTIT

Odstraní z textu mezery.

VELKÁ

Převede text na velká písmena.

HODNOTA

Převede textový argument na číslo.

Statistické funkce
V následující tabulce je uveden seznam statistických funkcí.
Funkce

Popis

PRŮMODCHYLKA

Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich
střední hodnoty.

PRŮMĚR

Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.

AVERAGEA

Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických
hodnot.

BINOMDIST

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých
veličin.

CONFIDENCE

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

CORREL

Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.

POČET

Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.

POČET2

Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.

COUNTIF

Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.

COVAR

Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových
odchylek.

DEVSQ

Vrátí součet čtverců odchylek.

EXPONDIST

Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

FISHER

Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.

FISHERINV

Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.

FORECAST

Vrátí hodnotu lineárního trendu.
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Funkce

Popis

GEOMEAN

Vrátí geometrický průměr.

LOGLINTREND

Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.

HARMEAN

Vrátí harmonický průměr.

INTERCEPT

Vrátí úsek lineární regresní čáry.

KURT

Vrátí hodnotu excesu množiny dat.

LARGE

Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.

LINREGRESE

Vrátí parametry lineárního trendu.

LOGLINREGRESE

Vrátí parametry exponenciálního trendu.

MAX

Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.

POZVYHLEDAT

Vrátí relativní umístění položky v poli, které odpovídá zadané hodnotě v
zadaném pořadí.

MAXA

Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů, včetně čísel, textu a
logických hodnot.

MEDIAN

Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.

MIN

Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.

MINA

Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů, včetně čísel, textu a
logických hodnot.

NEGBINOMDIST

Vrátí negativní binomické rozdělení, pravděpodobnost, že dojde k
Number_f selháním před úspěchem s pořadovým číslem Number_s, s
pravděpodobností úspěchu Probability_f.

MODE

Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

NORMDIST

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

NORMINV

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

NORMSDIST

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

NORMSINV

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového
rozdělení.

PEARSON

Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.

PERMUTACE

Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.

RKQ

Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního
koeficientu.

Funkce

Popis

SKEW

Vrátí zešikmení rozdělení.

SLOPE

Vrátí směrnici lineární regresní čáry.

SMALL

Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.

STANDARDIZE

Vrátí normalizovanou hodnotu.

SMODCH.VÝBĚR

Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

STDEVA

Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických
hodnot.

SMODCH

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

STDEVPA

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a
logických hodnot.

STEYX

Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v
regresi.

LINTREND

Vrátí hodnoty lineárního trendu.

VAR.VÝBĚR

Vypočte rozptyl výběru.

VARA

Vypočte rozptyl výběru, včetně čísel, textu a logických hodnot.

VAR

Vypočte rozptyl základního souboru.

VARPA

Vypočte rozptyl základního souboru, včetně čísel, textu a logických
hodnot.

WEIBULL

Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.
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Dodatek B. Nepodporované funkce aplikace Microsoft Excel TM1 Web
Protokol prostředí IBM Cognos TM1 Web podporuje řadu funkcí sešitu aplikace Excel. V
tomto dodatku je uveden seznam funkcí aplikace Excel (podle kategorií a v abecedním
pořadí), které nejsou v prostředí TM1 Web podporovány.

Databázové funkce a funkce pro správu seznamů
V této tabulce je uveden seznam funkcí pro správu, které nejsou v prostředí TM1 Web
podporovány.
Funkce

Popis

DPRŮMĚR

Vrátí průměr vybraných položek databáze.

DPOČET

Spočítá buňky databáze obsahující čísla.

DPOČET2

Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.

DZÍSKAT

Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.

DMAX

Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.

DMIN

Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.

DSOUČIN

Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují
daná kritéria.

DSMODCH.VÝBĚR

Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.

DSMODCH

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných
položek databáze.

DSUMA

Sečte čísla ve sloupcovém poli záznamů databáze, která splňují daná
kritéria.

DVAR.VÝBĚR

Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.

DVAR

Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.

Funkce data a času
V této tabulce je uveden seznam funkcí data a času, které nejsou v prostředí TM1 Web
podporovány.
Funkce

Popis

EDATE

Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před
počátečním datem nebo po něm.

EOMONTH

Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před zadaným počtem
měsíců nebo po něm.

NETWORKDAYS

Vrátí počet celých pracovních dní mezi dvěma daty.

WEEKNUM

Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v
roce.

WORKDAY

Vrátí pořadové číslo data před zadaným počtem pracovních dní nebo po
něm.

YEARFRAC

Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní
mezi počátečním a koncovým datem.
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Finanční funkce
V této tabulce je uveden seznam finančních funkcí, které nejsou v prostředí TM1 Web
podporovány.
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Funkce

Popis

ACCRINT

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v
pravidelných termínech.

ACCRINTM

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k
datu splatnosti.

AMORDEGRC

Vrátí lineární amortizaci v každém účetním období pomocí koeficientu
amortizace.

AMORLINC

Vrátí lineární amortizaci v každém účetním období.

COUPDAYBS

Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.

COUPDAYS

Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.

COUPDAYSNC

Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.

COUPNCD

Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.

COUPNUM

Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.

COUPPCD

Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.

CUMIPMT

Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.

CUMPRINC

Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.

DISC

Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.

DOLLARDE

Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách
vyjádřenou desetinným číslem.

DOLLARFR

Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v
korunách vyjádřenou zlomkem.

DURATION

Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.

EFFECT

Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu.

FVSCHEDULE

Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého
úroku.

INTRATE

Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.

MDURATION

Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální
hodnotě 100 Kč.

NOMINAL

Vrátí nominální roční úrokovou sazbu.

ODDFPRICE

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním
obdobím.

ODDFYIELD

Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.

ODDLPRICE

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným
posledním obdobím.

ODDLYIELD

Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.

PRICE

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok
placen v pravidelných termínech.

PRICEDISC

Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

PRICEMAT

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok
placen k datu splatnosti.

RECEIVED

Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného
papíru.

Funkce

Popis

TBILLEQ

Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.

TBILLPRICE

Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.

TBILLYIELD

Vrátí výnos směnky státní pokladny.

ODPIS.ZA.INT

Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní
metody odpisu.

XIRR

Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí
být nutně periodický.

XNPV

Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který
nemusí být nutně periodický.

YIELD

Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných
termínech.

YIELDDISC

Returns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury
bill.

YIELDMAT

Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní
pokladny.

Informační funkce
V této tabulce je uveden seznam informačních funkcí, které nejsou v prostředí TM1 Web
podporovány.
Funkce

Popis

CHYBA.TYP

Vrátí číslo odpovídající typu chyby.

INFO

Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.

JE.PRÁZDNÉ

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument odkazuje na prázdnou buňku.

ISEVEN

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo sudé.

JE.LOGHODN

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argumentem logická hodnota.

JE.NETEXT

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argumentem není textová hodnota.

JE.ČÍSLO

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argumentem číselná hodnota.

ISODD

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché.

JE.ODKAZ

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argumentem hodnota odkaz.

JE.TEXT

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argumentem je textová hodnota.

N

Vrátí hodnotu převedenou na číslo.

TYP

Vrátí číslo označující datový typ hodnoty.
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Vyhledávací a referenční funkce
V této tabulce je uveden seznam vyhledávacích a referenčních funkcí, které nejsou v prostředí
TM1 Web podporovány.
Funkce

Popis

POČET.BLOKŮ

Vrátí počet oblastí v určitém odkazu.

NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.

RTD

Načte data reálného času z programu, který podporuje automatizaci modelu
COM.

TRANSPOSE

Vrátí transponovanou matici.

Matematické a trigonometrické funkce
V této tabulce je uveden seznam matematických a trigonometrických funkcí, které nejsou v
prostředí TM1 Web podporovány.
Funkce

Popis

FACTDOUBLE

Vrátí dvojitý faktoriál čísla.

GCD

Vrátí největší společný dělitel.

LCM

Vrátí nejmenší společný násobek.

DETERMINANT

Vrátí determinant matice.

INVERZE

Vrátí inverzní matici.

SOUČIN.MATIC

Vrátí součin dvou matic.

MROUND

Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.

MULTINOMIAL

Vrátí mnohočlen z množiny čísel.

QUOTIENT

Vrátí celou část dělení.

RANDBETWEEN

Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.

SERIESSUM

Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.

SQRTPI

Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).

SUBTOTAL

Vrátí mezisoučet v seznamu nebo databázi.

SOUČIN.SKALÁRNÍ

Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.

SUMA.ČTVERCŮ

Vrátí součet čtverců argumentů.

SUMX2MY2

Vrátí součet rozdílu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMX2PY2

Vrátí součet součtu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMXMY2

Vrátí součet čtverců rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

USEKNOUT

Zkrátí číslo na celé číslo.

Statistické funkce
V této tabulce je uveden seznam statistických funkcí, které nejsou v prostředí TM1 Web
podporovány.
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Funkce

Popis

BETADIST

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.

BETAINV

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.

Funkce

Popis

CHIDIST

Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

CHIINV

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné
pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

CHITEST

Vrátí test nezávislosti.

COUNTBLANK

Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.

CRITBINOM

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení
hodnotu větší nebo rovnou hodnotě kritéria.

FDIST

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

FINV

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

ČETNOSTI

Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.

FTEST

Vrátí výsledek F-testu.

GAMMADIST

Vrátí hodnotu rozdělení gama.

GAMMAINV

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení
gama.

GAMMALN

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama, Γ(x).

HYPGEOMDIST

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

LOGINV

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci logaritmicko-normálního
rozdělení.

LOGNORMDIST

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

NEGBINOMDIST

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

PERCENTILE

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

PERCENTRANK

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny
dat.

POISSON

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

PROB

Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními
hodnotami.

QUARTIL

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

RANK

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

TDIST

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

TINV

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

TRIMMEAN

Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.

TTEST

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

ZTEST

Vrátí jednostrannou P-hodnotu z-testu.

Textové a datové funkce
V této tabulce je uveden seznam textových a datových funkcí, které nejsou v prostředí TM1
Web podporovány.
Funkce

Popis

ASC

Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s
poloviční šířkou (jednobajtové).

BAHTTEXT

Převede číslo na text ve formátu, měny ß (baht).
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Funkce

Popis

JIS

Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky
s plnou šířkou (dvoubajtové).

ZVUKOVÉ

Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce.

Automatické tvary

Prostředí TM1 Web nepodporuje funkci Automatické tvary používanou
v sadě nástrojů Microsoft Office.

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.
Snímky obrazovek produktů Microsoft jsou použity se souhlasem společnosti Microsoft.
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Rejstřík
A
agregace
podle pravidel 12
aliasy
atributy prvků 13
Editor dimenzí 24
ukázky 14
aplikace
nejvyšší úrovně 82
odkazy na soukromá zobrazení krychle 86
odkazy na soukromé dílčí sady dimenze 86
odstranění odkazů 93
oprávnění zabezpečení 81, 94, 124
práce s odkazy 91
privatizace veřejných 96
privatizace veřejných aplikací 96
přehled 79
přejmenování odkazů 93
převod z veřejných na soukromé 96
převod ze soukromých na veřejné 95
přidání odkazů na objekty 85
přidání odkazů na soubory 87
přístupové oprávnění administrátora 112
přístupové oprávnění pro čtení 113
publikování 82, 95
publikování soukromých odkazů 95
publikování ve webovém klientovi 98
soukromé 95, 96
umístění na serveru 81
veřejné 95, 96
vytvoření a správa 82
vytvoření na sekundární úrovni 84
zobrazení logických seskupení 97
žádné přístupové oprávnění 114
asymetrické krychle
propojení 65
atribut Caption 43, 44, 45, 46
atributy
formát 14
přehled 13
příklady 13
versus prvky 16
atributy prvků
Picklist 37

časová kapsle (pokračování)
žádné přístupové oprávnění 114
číselné
definovat prvky 13
konstanta ve vzorcích pravidel 49
členové
překládání 46

D
data
přechod o úroveň výš 9
dialogová okna
Vytváření krychle 33
dimenze
hierarchie 9, 28
husté 32
konsolidované prvky 12, 56
listy 26, 29
metody pro vytvoření 16
nastavení pořadí prvků 20, 22
odemknutí 121
odstranění prvků 19
pojmenované úrovně 29
překládání 45
přidání prvků 18
přidání sourozenců 18
přiřazení přístupových oprávnění 121, 122, 123
přístupové oprávnění administrátora 112
přístupové oprávnění pro čtení 113
přístupové oprávnění pro uzamknutí 112
přístupové oprávnění pro vyhrazení 113
přístupové oprávnění pro zápis 114
rezervace 121
řídké 32
skupina administrátorů 120
úpravy 18
určení pořadí v krychlích 32
uvolnění 121
uzamknutí 121
výběr v krychli 8
vytváření 16
vytváření pomocí Editoru dimenzí 17
žádné přístupové oprávnění 114

C

E

cílový server 41
CubeDataReservationAcquire 149
CubeDataReservationGet 152
CubeDataReservationGetConflicts 153
CubeDataReservationRelease 150
CubeDataReservationReleaseAll 151
cyklické odkazy (pravidla) 57

Editor dimenzí
použití aliasů 24
řazení prvků 23, 24
výběr prvků 22
Excel
funkce sešitu 225
nepodporované tabulkové funkce
odkazy na soubory 91, 93
podadresář }Externals 87
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F
faktory váhy
konsolidované prvky 10
formáty zobrazení
hodnoty krychlí 14
nastavení 15
funkce
datum a čas 225
finanční 226
informační 226
KDYŽ 50
logické 227
matematické a trigonometrické 228
nepodporované 235, 236, 237, 238, 239
ODPIS.ZRYCH 52, 60
podporovaný sešit aplikace Excel 225
statistické 231
STET 54
textové a datové 230
vyhledávací a referenční 227
funkce IF
vzorce pravidel 50
funkce nástroje Turbo Integrator rezervace dat
CubeDataReservationAcquire 149
CubeDataReservationGet 152
CubeDataReservationGetConflicts 153
CubeDataReservationRelease 150
CubeDataReservationReleaseAll 151
funkce pravidel DB 52
funkce pravidel STET 54
funkce rozhraní API rezervace dat
kódy chyb 159
TM1DataReservationAcquire 154
TM1DataReservationGetAll 157
TM1DataReservationGetConflicts 157
TM1DataReservationRelease 155
TM1DataReservationReleaseAll 156
TM1DataReservationValidate 158

H
hierarchie
více 31
hodnoty
odvození pomocí pravidel 47
husté dimenze 32
hypertextové odkazy
otevření odeslaných souborů aplikace

I
import dat
listy zpracování

98

knihovna JavaScript (pokračování)
třída Workbook 208
ukázky vlastností a metod 205
vlastnosti třídy CubeViewer 218
vlastnosti třídy Workbook 209
značky hlavičky HTML 197
knihovna TM1 Web JavaScript
Viz knihovna JavaScript
konsolidované prvky 117
definované 13
definování s použitím listů dimenze 28
odstranění prvků 19
přidání podřízených prvků 18
versus pravidla 12
vícenásobné cesty v jedné dimenzi 11
vytvoření s použitím faktorů váhy 10
konstanty
vzorce pravidel 49
konvence pojmenování
objekty produktu TM1 3
krychle
dialogové okno pro vytváření krychlí 33
formáty zobrazené hodnoty 14
funkce pravidel databáze pro sdílení dat 60
hodnoty vzorce DBS 108
jako vyhledávací tabulky 105
načítání hodnot pomocí vzorců funkcí DBR 107
načtení na vyžádání 35
odemknutí 116
odkazy vzorců pravidel 51
optimalizace 34
propojení asymetrických 65
překládání 44
příklady 7, 9
přiřazení přístupových oprávnění 115
přístupové oprávnění administrátora 111
přístupové oprávnění pro čtení 113
přístupové oprávnění pro uzamknutí 112
přístupové oprávnění pro vyhrazení 113
přístupové oprávnění pro zápis 114
rezervace 116
určení pořadí dimenzí 32
uvolnění 116
uzamknutí 116
vlastnosti 33
výběr dimenzí 8
vytváření 33
vytvoření bez dat 32
vytvoření s použitím externích zdrojů dat 32
zabezpečení 120
zdroj 40
zrcadlová 40
žádné přístupové oprávnění 114

102

L
K
knihovna JavaScript
funkce zpětného volání 203
Metody třídy CubeViewer 223
Metody třídy Workbook 214
načítání objektů CubeViewer 202
načítání objektů Websheet 201
přehled 196
přihlášení pomocí tokenu relace 165
třída CubeViewer 217
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ladění pravidel
definice kontrolních výpočtů 77
přehled 74
trasování kontrolních výpočtů 77
trasování výpočtu 75
listy pravidel
názvy souborů 54
použití 55
přehled 54
ukládání 55
vytváření 55

logické operátory
vzorce pravidel

50

M
modul trasování pravidel
definice kontrolních výpočtů 77
jednoduchý příklad 75
přehled 74
složitější příklad 75
trasování kontrolních výpočtů 77
trasování výpočtu 75

N
načtení krychlí na vyžádání 35
naplnění krychlí daty
vzorce DBS 108
nepodporované funkce aplikace Excel
ACCRINT 236
ACCRINTM 236
AMORDEGRC 236
AMORLINC 236
ASC 239
BAHTTEXT 239
BETADIST 238
BETAINV 238
COUNTBLANK 239
COUPDAYBS 236
COUPDAYS 236
COUPDAYSNC 236
COUPNCD 236
COUPNUM 236
COUPPCD 236
CRITBINOM 239
CUMIPMT 236
CUMPRINC 236
ČETNOST 239
DETERMINANT 238
DISC 236
DMAX 235
DMIN 235
DOLLARDE 236
DOLLARFR 236
DPOČET 235
DPOČET2 235
DPRŮMĚR 235
DSMODCH 235
DSMODCH.VÝBĚR 235
DSOUČIN 235
DSUMA 235
DURATION 236
DVAR 235
DVAR.VÝBĚR 235
DZÍSKAT 235
EDATE 235
EFFECT 236
EOMONTH 235
FACTDOUBLE 238
FDIST 239
FINV 239
FTEST 239
FVSCHEDULE 236
GAMMADIST 239
GAMMAINV 239
GAMMALN 239

nepodporované funkce aplikace Excel (pokračování)
GCD 238
HYPGEOMDIST 239
CHIDIST 239
CHIINV 239
CHITEST 239
CHYBA.TYP 237
INFO 237
INTRATE 236
INVERZE 238
ISEVEN 237
ISODD 237
JE.ČÍSLO 237
JE.LOGHODN 237
JE.NETEXT 237
JE.ODKAZ 237
JE.PRÁZDNÉ 237
JE.TEXT 237
JIS 240
LCM 238
LOGINV 239
LOGNORMDIST 239
MDURATION 236
MROUND 238
MULTINOMIAL 238
N 237
NEGBINOMDIST 239
NEPŘÍMÝ.ODKAZ 238
NETWORKDAYS 235
NOMINAL 236
ODDFPRICE 236
ODDFYIELD 236
ODDLPRICE 236
ODDLYIELD 236
ODPIS.ZA.INT 237
PERCENTILE 239
PERCENTRANK 239
POČET.BLOKŮ 238
POISSON 239
PRICE 236
PRICEDISC 236
PRICEMAT 236
PROB 239
QUARTIL 239
QUOTIENT 238
RANDBETWEEN 238
RANK 239
RECEIVED 236
RTD 238
SERIESSUM 238
SOUČIN.MATIC 238
SOUČIN.SKALÁRNÍ 238
SQRTPI 238
SUBTOTAL 238
SUMA.ČTVERCŮ 238
SUMX2MY2 238
SUMX2PY2 238
SUMXMY2 238
TBILLEQ 237
TBILLPRICE 237
TBILLYIELD 237
TDIST 239
TINV 239
TRANSPOSE 238
TRIMMEAN 239
TTEST 239
TYP 237
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nepodporované funkce aplikace Excel (pokračování)
USEKNOUT 238
WEEKNUM 235
WORKDAY 235
XIRR 237
XNPV 237
YEARFRAC 235
YIELD 237
YIELDDISC 237
YIELDMAT 237
ZTEST 239
ZVUKOVÉ 240

O
objekty
zobrazení v prostředí Server Explorer 97
objekty CubeViewer
pomocí knihovny JavaScript 202
pomocí rozhraní API adresy URL 183
objekty webového listu
hypertextové odkazy na odeslané soubory aplikace
pomocí knihovny JavaScript 201
pomocí rozhraní API adresy URL 181
oblast (cíl pravidla) 48
odkazy
převod z veřejných na soukromé 96
převod ze soukromých na veřejné 95
přístupové oprávnění administrátora 112
přístupové oprávnění pro čtení 113
soukromé 95, 96
veřejné 95, 96
žádné přístupové oprávnění 114
odkazy na objekty
odstranění z aplikací 93
přejmenování 93
výchozí akce 91
odstranění
konsolidované prvky 19
odkazů z aplikací 93
prvků z dimenzí 19
okna
Editor dimenzí 17
Vytváření krychle 33
OLAP 35
OLE DB 35
operátory (pravidla)
aritmetické 50
logické 50
porovnání 50
operátory porovnání
vzorce pravidel 50
optimalizace krychlí 34

P
parametr LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
parametry rozhraní API adresy URL
AccessType 189, 193
AdminHost 191
Akce 190
AutoRecalc 191
HideDimensionBar 193
HideToolbar 194
Krychle 192
Server TM1 194
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168

98

parametry rozhraní API adresy URL (pokračování)
Sešit 195
Typ 195
View 195
parametry rozhraní URL API
ChartType 192
TM1SessionId 194
podadresář }Externals
soubory aplikace Excel 87
podle pravidel
agregace 12
podmíněná logika
vzorce pravidel 50
podporované funkce aplikace Excel
ABS 228
AND 227
ARCCOS 228
ARCCOSH 228
ARCSIN 228
ARCSINH 228
ARCTG 228
ARCTG2 228
ARCTGH 228
AVERAGEA 231
BINOMDIST 231
BUDHODNOTA 226
CONCATENATE 230
CONFIDENCE 231
CORREL 231
COS 228
COSH 228
COUNTIF 231
COVAR 231
ČAS 225
ČASHODN 225
ČÁST 230
ČISTÁ.SOUČHODNOTA 226
DATUM 225
DATUMHODN 225
DEGREE 229
DÉLKA 230
DEN 225
DENTÝDNE 225
DEVSQ 231
DNES 225
DOSADIT 230
EXP 229
EXPONDIST 231
FAKTORIÁL 229
FISHER 231
FISHERINV 231
FORECAST 231
GEOMEAN 232
HARMEAN 232
HLEDAT 230
HODINA 225
HODNOTA 231
HODNOTA.NA.TEXT 231
HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ 228
INDEX 228
INT 229
INTERCEPT 232
ISPMT 226
JE.CHYBA 227
JE.CHYBHODN 227
JE.NEDEF 227
KČ 230

podporované funkce aplikace Excel (pokračování)
KDYŽ 227
KÓD 230
KOMBINACE 228
KURT 232
LARGE 232
LINREGRESE 232
LINTREND 233
LN 229
LOG 229
LOG10 229
LOGLINREGRESE 232
LOGLINTREND 232
MALÁ 230
MAX 232
MAXA 232
MEDIAN 232
MĚSÍC 225
MIN 232
MINA 232
MINUTA 225
MÍRA.VÝNOSNOSTI 226
MOD 229
MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI 226
MODE 232
MORMINV 232
NÁHČÍSLO 229
NAHRADIT 230
NAJÍT 230
NEDEF 227
NEGBINOMDIST 232
NEPRAVDA 227
NORMDIST 232
NORMSDIST 232
NORMSINV 232
NOT 227
NYNÍ 225
ODKAZ 227
ODMOCNINA 229
ODPIS.LIN 226
ODPIS.NELIN 226
ODPIS.ZRYCH 226
ODPIS.ZRYCH2 226
OPAKOVAT 230
OR 227
PEARSON 232
PERMUTACE 232
PI 229
PLATBA 226
PLATBA.ÚROK 226
PLATBA.ZÁKLAD 226
POČET 231
POČET.OBDOBÍ 226
POČET2 231
POLÍČKO 226
POSUN 228
POWER 229
POZVYHLEDAT 228, 232
PRAVDA 227
PROČISTIT 231
PRŮMĚR 231
PRŮMODCHYLKA 231
RADIAN 229
RKQ 232
ROK 225
ROK360 225
ROMAN 229

podporované funkce aplikace Excel (pokračování)
ROUNDDOWN 229
ROUNDUP 229
ŘÁDEK 228
ŘÁDKY 228
SEKUNDA 225
SIGN 229
SIN 229
SINH 229
SKEW 233
SLOPE 233
SLOUPCE 227
SLOUPEC 227
SMALL 233
SMODCH 233
SMODCH.VÝBĚR 233
SOUČHODNOTA 226
SOUČIN 229
STANDARDIZE 233
STDEVA 233
STDEVPA 233
STEJNÉ 230
STEYX 233
SUMA 229
SUMIF 230
SVYHLEDAT 228
T 231
TGH 230
TGTG 230
ÚROKOVÁ.MÍRA 226
VAR 233
VAR.VÝBĚR 233
VARA 233
VARPA 233
VELKÁ 231
VELKÁ2 230
VVYHLEDAT 228
VYČISTIT 230
VYHLEDAT 228
WEIBULL 233
ZAOKR.DOLŮ 229
ZAOKR.NAHORU 228
ZAOKROUHLIT 229
ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ 229
ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ 229
ZAOKROUHLIT.NA.TEXT 230
ZLEVA 230
ZNAK 230
ZPRAVA 230
ZVOLIT 227
podřízený prvek
přidání ke konsolidovaným prvkům 18
pojmenované úrovně hierarchie 29
poměry
výpočet pomocí pravidel 58
použití více dimenzí
diagram 2
přehled 1
příklad 1
pravidla
ladění 74
modul trasování pravidel 74
názvy souborů 47
odvození hodnot 47
přehled 47
versus konsolidace 12
výběrové seznamy 39
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proces
přístupové oprávnění pro čtení 113
úprava dat zabezpečení 122
zabezpečení 122
žádné přístupové oprávnění 114
procházení úrovněmi
o úroveň níž 10
pomocí procesů 66, 68, 69, 70
propojení asymetrických krychlí 65
prvky
číselné 13
faktory váhy 10
konsolidované 13, 117
nastavení pořadí v dimenzích 20, 22
nastavení pořadí v prostředí Server Explorer 22
odemknutí 118
odstranění konsolidovaných 19
odstranění z dimenze 19
pořadí v dimenzích 20
přidání k dimenzím 17, 18
přidání sourozenců 18
přiřazení přístupových oprávnění 117
přístupové oprávnění administrátora 111
přístupové oprávnění pro čtení 113
přístupové oprávnění pro uzamknutí 112
přístupové oprávnění pro vyhrazení 113
přístupové oprávnění pro zápis 114
rezervace 117
řazení v Editoru dimenzí 22
řetězcové 13
typy 13
uvolnění 117
uzamknutí 118
versus atributy 16
výběr v Editoru dimenzí 22
výběr všech viditelných prvků 19
zabezpečení 120
změna pozice v hierarchii 19
žádné přístupové oprávnění 114
přehled hierarchických úrovní 9
přechod o úroveň výš 10
přejmenování odkazů na aplikace 93
překlad 43
překryv zabezpečení 161
přihlášení pomocí tokenu relace 165
příkazy pravidel
cyklické odkazy 57
funkce DB 60
funkce pravidel databáze pro sdílení dat krychle 60
funkce STET 54
konsolidované a číselné prvky 53
oblast 48
omezení na prosté hodnoty 62
omezení rozsahu 54
pokyny 48
pořadí výpočtu 55
propojení asymetrických krychlí 65
přepsání konsolidací dimenzí 56
syntaxe 48, 59
ukázka 59
ukázkové aplikace 58
upřednostnění před konsolidacemi dimenze 55
určení cíle 48
uspořádání 52
vynechání 54
výpočet poměrů 58
výpočet průměrných hodnot 64
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příkazy pravidel (pokračování)
vzorec 48
přiřazení práv zabezpečení 111
přístupové oprávnění
ADMIN 111
číst 113, 114
interakce 114
konsolidované prvky 117
oprávnění k replikaci 41
pro vyhrazení 113
pro zápis 114
přiřazení k časovým kapslím 123
přiřazení k dimenzím 121
přiřazení k procesům 122
přiřazení ke krychlím 115
přiřazení prvkům 117
zamknout 112, 113
žádné 114
přístupové oprávnění pro čtení 113, 114
přístupové oprávnění pro uzamknutí 112, 113
přístupové oprávnění pro vyhrazení 113
přístupové oprávnění pro zápis 114
publikování aplikací ve webovém klientovi 98

R
RDCLS 118
replikace
cílový server 41
potřebná přístupová oprávnění 41
výhody 40
vztahy krychlí 40
vztahy serverů 41
zdrojová krychle 40
zdrojový server 41
zrcadlová krychle 40
rezervace dat
doba použití 139
chování s dalšími funkcemi 142
konfigurace 145
monitorování 147
monitorování pomocí obslužného programu TM1 Top 148
použití funkcí k monitorování 149
použití s funkcemi nástroje Turbo Integrator 149
použití s funkcemi rozhraní API 154
povolení 144
povolení pro krychle 145
povolení pro skupiny uživatelů 147
přehled 139
zobrazení stavu buňky 147
zobrazení událostí protokolu auditu 148
způsob použití 139
režimy rezervace dat 140
rozhraní API 165
knihovna JavaScript 196
přihlášení pomocí tokenu relace 165
rozhraní API adresy URL 172
rozhraní API adresy URL 172
grafy CubeViewer 186
otevření objektů CubeViewer 183
parametr akce 179
prvky dimenze zobrazené v nadpisech Cubeviewer 185
přihlášení a odhlášení uživatelů 177
přihlášení pomocí tokenu relace 165
řídicí znaky adresy URL 175
syntaxe 173
upgrade starších projektů rozhraní API adresy URL 187

rozhraní API adresy URL (pokračování)
vlastnosti zobrazení CubeViewer 184
vlastnosti zobrazení Websheet 182
začínáme 173
základní pojmy 176
zobrazení objektů Websheet 181
rozhraní API prostředí TM1 Web 165
rozhraní URL API
HTML iframe 176
odhlášení 179
odkaz na parametr 189
otevření objektů Websheet 181
parametr AdminHost 176
parametr LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled 168
parametr Open 180
parametr TM1Server 176
parametry 175
použití akcí na objekt 180
prvky dimenze zobrazené v nadpisech Websheet 182
přehled 172
přihlášení založené na formuláři 178
režimy zobrazení CubeViewer 186
typ grafu CubeViewer 186
základní adresa URL 174
zobrazení objektů CubeViewer 183

T
tlačítko akce
přehled 125
přechod na jiný list 130
přesunutí a změna velikosti 138
přidání do listu 125
rozšířené volby navigace a mapování 134
spuštění procesu a přechod do listu 132
úpravy 138
vlastnosti vzhledu 134
TM1
konvence pojmenování pro objekty 3
TM1 Web rozhraní API adresy URL
Viz rozhraní API adresy URL
TM1DataReservationAcquire 154
TM1DataReservationGetAll 157
TM1DataReservationGetConflicts 157
TM1DataReservationRelease 155
TM1DataReservationReleaseAll 156
TM1DataReservationValidate 158
třída CubeViewer
metody 223
vlastnosti 218
třída Workbook 208, 217
metody 214
vlastnosti 209

Ř
řazení prvků
abecedně v Editoru dimenzí 23
Editor dimenzí 22
podle hierarchie v Editoru dimenzí
podle indexu v dimenzi 23
řetězcové prvky
definované 13
řídicí krychle
}PickList 38
řídicí krychle zabezpečení 118
řídké dimenze 32

U
úroveň 0 (hierarchie dimenzí)

9

24

S
sdílení dat mezi krychlemi 60
SecurityOverlayCreateGlobalDefault 161
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault 162
SecurityOverlayGlobalLockNode 163
server
cíl 41
zdroj 41
Server Explorer
nastavení pořadí prvků 22
potlačení zobrazení vybraných objektů 97
skupiny
dimenze 118
přiřazení práv zabezpečení 111
soukromé
aplikace 95
odkazy v aplikacích 95
sourozenci
přidání k dimenzím 18
syntaxe
vzorce pravidel 49

V
veřejné
aplikace 95
odkazy v aplikacích 95
více hierarchií 31
vícenásobné cesty konsolidace 11
vlastnost DataReservationMode 145
volba Zabezpečený přístup 122
výběrové seznamy
definování pomocí pravidel 39
dílčí sada 37
dimenze 37
pořadí priority 40
statické 36
typy 36
vytváření 35
vytváření s atributy prvků 37
vytváření s pomocí řídicích krychlí
vyhrazené znaky
názvy objektů 3
vynechání příkazů pravidel 54
výpočet průměrných hodnot
příkazy pravidel 64
vzorce DBS
přehled 102
vytváření 108
vzorce pravidel
aritmetické operátory 50
číselné konstanty 49
interní odkazy na krychli 51
logické operátory 50
odkazy na krychli 51
odkazy na vnější krychli 52
operátory porovnání 50
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Rejstřík
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zabezpečení (pokračování)
práva skupiny 111
procesy 122
přístupové oprávnění 111
skupina 120
zabezpečení na úrovni buněk
konsolidované prvky 118
nejnižší prvky dimenze 118
řídicí krychle zabezpečení 118
zdrojové krychle 40
zdrojový server 41
znak & (ampersand) v pravidlech 50
znak / (dopředné lomítko) v pravidlech 50
znak % (procenta) v pravidlech 50
znak \\ (zpětné lomítko) v pravidlech 50
znak | (propojení procesů) v pravidlech 50
znak ~ (vlnovka) v pravidlech 50
zrcadlové krychle 40

vzorce pravidel (pokračování)
podmíněná logika 50
porovnávání výrazů 50
syntaxe 49

W
webové listy
nastavení vlastností
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Z
zabezpečení
aplikace 124
časové kapsle 123
interakce oprávnění 114
na úrovni buněk 118
na úrovni dimenzí 120
na úrovni krychle 115, 120
na úrovni prvků 117, 120
odkazy 124
použití oprávnění k aplikacím
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TM1 pro vývojáře

Ž
94, 124

žádné přístupové oprávnění
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