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Johdanto
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman avulla voit luoda malleja, joissa
käytetään ulottuvuuksia, kuutioita, linkkejä ja sääntöjä. Voit luoda sovelluksia kuutionäkymistä ja määrittää käsittelyreitin sekä suojausasetukset. Voit sitten ottaa sovelluksen käyttöön ja hallita sekä ylläpitää sitä.

Tietojen etsintä
Tuotteiden oppaat sekä kaikki käännetyt oppaat ovat haettavissa IBM Knowledge
Center -sivustosta (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Helppokäyttötoiminnot
Helppokäyttötoimintojen avulla vammaiset, kuten liikuntarajoitteiset tai näkövammaiset, voivat käyttää tietoteknisiä tuotteita. IBM Cognos TM1 -järjestelmässä on
komponentteja, jotka tukevat helppokäyttötoimintoja. IBM Cognos TM1 Performance Modeler-, IBM Cognos Insight- ja Cognos TM1 Operations Console -ohjelmassa
on helppokäyttötoimintoja.
Lisätietoja on kohdassa Liite A, ”Helppokäyttötoiminnot”, sivulla 193.

Tulevaisuutta koskeva lause
Tässä ohjeessa on kuvattu tuotteen nykyinen toiminta. Ohjeissa saattaa olla viittauksia kohteisiin, jotka eivät ole käytettävissä tällä hetkellä. Näiden ominaisuuksien
saatavuudesta tulevaisuudessa ei ole takuita. Tällaiset viitteet eivät ole sitoumus,
lupaus tai laillinen velvoite toimittaa materiaalia, koodia tai toimintoja. Ominaisuuksien tai toimintojen kehitys, julkaisu ja ajoitus ovat yksinomaan IBM:n harkinnassa.

Mallien vastuuvapauslauseke
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, kaikki Sample
Outdoors- tai Great Outdoors -nimen muunnelmat ja Planning-malli edustavat kuvitteellisia yritystoimintoja, joissa mallitietoja käytetään mallisovellusten kehittämisessä IBM:ää ja IBM:n asiakkaita varten. Nämä kuvitteelliset asiakirjat sisältävät
mallitietoja myynnistä, tuotevalikoimasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Samankaltaisuus todellisten nimien, osoitteiden, yhteystietojen tai tapahtuma-arvojen
kanssa on sattumanvaraista. Muut mallitiedostot saattavat sisältää manuaalisesti tai
tietokoneella luotua kuvitteellista tietoa, akateemisista tai julkisista lähteistä muunnettua faktatietoa tai tietoa, jota on käytetty tekijänoikeuden haltijan luvalla mallitietona mallisovellusten kehityksessä. Mainitut tuotenimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä. Luvaton kopiointi on kielletty.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

ix

x

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versio 10.2.2: Käyttäjän opas

Luku 1. Uudet ominaisuudet
Tämä osa sisältää tämän version uusien, muuttuneiden ja poistettujen ominaisuuksien luettelon.
Kaikki tällä hetkellä käytettävissä oleva TM1-dokumentaatio on TM1-aloitussivulla
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/welcome).

Version 10.2.2 uudet ominaisuudet
Seuraavassa on luettelo IBM Cognos TM1 -ohjelman uusista ominaisuuksista.

Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman version 10.2.2
uudet ominaisuudet
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman versioon 10.2.2 liittyvät tässä kuvatut
uudet ominaisuudet.

Mukautettujen mittatietoilmaisimien käyttö tuloskorttitoiminnon
visualisoinneissa
TM1 Performance Modeler -ohjelman TM1-tuloskorttitoiminnon avulla luodut kaaviot voi nyt avata ja niitä voi tarkastella TM1 Web -ohjelmassa. Lisätietoja on kohdassa ”Mukautettujen mittatietoilmaisimien luonti tuloskorttikaavioita varten” sivulla 169.

Mittatietojen välisten vaikutussuhteiden tunnistaminen mittatietoulottuvuuden laskutoimitusten perusteella
TM1 Performance Modeler -ohjelman TM1-tuloskorttitoiminnon avulla luodut kaaviot voi nyt avata ja niitä voi tarkastella TM1 Web -ohjelmassa. Lisätietoja on kohdassa ”Vaikutuskaavion mittatietojen välisten vaikutussuhteiden tunnistaminen”
sivulla 173.

Mukautettujen kaavioiden muodostuksen esikatseluvälilehti Performance Modeler -ohjelmassa
Performance Modeler -ohjelman mukautetun kaavion muokkaustoiminnossa mallintajat voivat nyt nähdä kaaviot täsmälleen samanlaisina kuin peruskäyttäjät ne
näkevät. Lisätietoja on kohdassa ”Mukautetun tuloskorttikaavion luonti” sivulla
176.

Siirry tuloskorttitoiminnon mittatietotaulussa mittatietojen avulla
IBM Cognos Insight -käyttäjät voivat nyt siirtyä tuloskorttitoiminnon mittatietotaulussa valitsemalla tietyn mittatiedon strategiakartan tavoitteiden koho-ohjeesta. Lisätietoja on kohdassa ”Vuorovaikutus tuloskorttikaavioiden ja visualisointien
kanssa” sivulla 164.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Mittatietokuution luonti aiemmin luodun vakiokuution perusteella
Voit luoda uuden mittatietokuution aiemmin luodun vakiokuution perusteella. Lisätietoja on kohdassa ”Mittatietokuution luonti aiemmin luodun vakiokuution
perusteella” sivulla 171.

Mallintajat voivat poistaa omistajuuden ottomahdollisuuden keskussovelluksessa
Voit estää keskussovelluksen käyttäjiä ottamasta omistajuutta. Lisätietoja on kohdassa ”Keskussovelluksen käyttäjäryhmien hallinta” sivulla 130.

Pitkäkestoisten töiden hallinta taustalla
Jos sovelluksen käyttöönotto, käyttöoikeuksien alkutallennus tai sovelluksen tuonti
kestää pitkään TM1 Applications -portaalissa, voit määrittää työt käsiteltäväksi
taustalla. Lisätietoja on kohdassa Töiden hallinta TM1-sovelluksissa.

Version 10.2.0 uudet ominaisuudet
Seuraavassa on luettelo IBM Cognos TM1-ohjelman uusista ominaisuuksista.

Uuden kuution laskenta
Voit nyt määrittää laskutoimituksen, jota voidaan käyttää koko kuution ulottuvuusalueella samaan tapaan kuin ulottuvuuksien laskutoimituksia määritettäessä.
Kuution laskentojen avulla voit yksinkertaistaa niiden sääntöjen luontia, joita tarvitaan yleisten mallinnustoimintojen, kuten mallin hallinnan ja ylläpidon, toteutuksessa. Voit lisätä mallin merkitystä lisäämällä siihen laskutoimituksen, joka johtaa
lisää tietoja tietolähteestä.
Lisätietoja on kohdassa ”Kuution laskennat” sivulla 51.

Uusi Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto
IBM Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto integroi tuloskorttitoiminnot ja strategian
hallintatoiminnot Cognos TM1 -ohjelmaan, jotta suorituskyvyn hallinnan integrointi suunnitteluun on helpompaa.
Voit luoda tuloskorttiratkaisuja, jotka sisältävät vuorovaikutteisia vaikutuskaavioita, strategiakarttoja ja mukautettuja kaavioita, joiden avulla voi valvoa tärkeitä suorituskykyindikaattoreita. Pohjana olevat tiedot on tallennettu Cognos TM1 -ohjelmaan ja ne voidaan julkaista käyttäjille IBM Cognos Insight-, IBM Cognos TM1
Web- ja IBM Cognos Workspace -ohjelmassa vuorovaikutteisina mittatietotauluina.
Mittatietoulottuvuus ja mittatietoilmaisimen ulottuvuus muodostavat mittatietokuution. Mittatietokuution avulla tallennetaan ja hallitaan tietoja, joita käytetään
vaikutuskaavioiden, strategiakarttojen ja tuloskorttikaavioiden luonnissa.
Lisätietoja on kohdassa Luku 13, ”Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto”, sivulla 143.

Uuden Feeder-toiminnon optimointi
TM1 Performance Modeler voi nyt luoda automaattisesti ehdotetun feeder-toimintojen joukon mallin kuutioille. Joukko luodaan riippumatta siitä, onko mallintaja
määrittänyt säännöt manuaalisesti vai onko ne luotu automaattisesti laskutoimituksista ja linkeistä.
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Mallintaja voi myös viedä feeder-toiminnon analyysiraportin, jos haluat nähdä ehdotetut feeder-toiminnot kirjoittamatta feeder-toimintoja niiden malliin.
Lisätietoja on kohdassa ”Automaattisesti muodostetut säännöt ja feeder-toiminnot”
sivulla 75.

Kattava poimintaluettelotoiminto
IBM Cognos TM1 -ohjelman versio 10.2.0 sisältää uuden staattisten poimintaluetteloiden tuen ja mahdollisuuden määrittää poimintaluettelo numeeriseen soluun.
IBM Cognos TM1 tukee nyt staattisia poimintaluetteloita ja mahdollisuutta määrittää poimintaluettelo numeeriseen soluun.
Lisätietoja on kohdassa ”Poimintaluetteloiden luonti” sivulla 39.

Käsittelyreitin toiminnoista liipaistut Turbo Integrator -prosessit
Voit nyt aloittaa Turbo Integrator -prosessin joko heti ennen käsittelyreitin toiminnon toteutusta tai heti sen jälkeen.
Voit esimerkiksi liipaista Turbo Integrator -prosessin ennen vahvistustoimintoa tehtävää tietojen tarkistustestiä varten. Voit vaihtoehtoisesti siirtää tietyn hyväksyntähierarkiasolmun tiedot toiseen sovellukseen heti lähetystoiminnon jälkeen.
Voit suunnitella käsittelyreitin toiminnon liipaisimen Cognos TM1 Applications
-palvelimessa muokkaamatta järjestelmään liittyviä objekteja.
Lisätietoja on kohdassa ”Turbo Integrator -prosessin määritys käsittelyreitin toiminnon suoritusta varten” sivulla 123.

Linkkien muokkauksen parannukset
Cognos TM1 -ohjelman versiossa 10.2.0 voit valita linkkien lähde- ja kohdejäsenet
erikseen ja sen jälkeen liittää lähde-/kohdejäsenten parit.
Voit myös muuttaa automaattisen vastaavuusmäärityksen manuaaliseksi vastaavuusmääritykseksi ja säilyttää vastaavuusmääritetyt jäsenparit.
Lisätietoja on kohdassa ”Vastaavuussuhteiden ja ulottuvuuksien vastaavuuksien
määritys” sivulla 62.

Porautuminen
IBM Cognos TM1 -ohjelman versiossa 10.2.0 voit määrittää linkin, joka tulee näkyviin porautumissuhteena. Voit myös määrittää porautumisen tuloksena syntyvän
näkymän suunnan.
Lisätietoja on kohdassa ”Porautumisobjektien luonti linkkeihin” sivulla 68

Hyväksyntähierarkioiden uudelleenkäyttö
Cognos TM1 -ohjelman versiossa 10.2.0 voit ottaa käyttöön TM1 Applications -ohjelman saman kuution eri sektoreissa.
IBM Cognos TM1 -ohjelman versio 10.2.0 sisältää toiminnon, jolla TM1 Applications voi käyttää uudelleen hyväksyntähierarkioita tai niiden osia eri sovelluksissa.
Luku 1. Uudet ominaisuudet
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Tämä ominaisuus tarkoittaa, että voit luoda kaksi erilaista näkymää, jotka seuraavat budjetti- ja ennusteprosessia ja jotka noudattavat eri aikatauluja, mutta käyttävät silti samoja lehtielementtejä. Voit vastaavasti luoda näkymiä käyttämällä samoja
lehtielementtejä, jotka koostetaan eri tavoin. Voit esimerkiksi luoda näkymän, joka
koostaa elementit alueen perusteella, ja toisen näkymän, jossa käytetään samoja
elementtejä, mutta jotka koostetaan erääntymisen perusteella.
Uudentyyppinen ulottuvuus nimeltä ohjausulottuvuus määrittää hyväksyntähierarkian alueen käyttämällä ohjauksen osajoukkoa.
Lisätietoja on kohdassa ”Useiden sovellusten käyttöönotto saman kuution eri
sektoreissa” sivulla 19.

Näkymien rajoitus tarkastajiin tai osallistujiin
Voit määrittää tietyt näkymät tarkastajien tai osallistujien käyttöön.
Voit suunnitella eri näkymiä Tarkastaja- tai Osallistuja-käyttäjien käyttöön. Tarkastaja voi esimerkiksi nähdä ylemmän tason tiivistelmät, ja osallistuja näkee yksityiskohtaisemmat näkymät.
Lisätietoja on kohdassa ”Näkymien suunnittelu tarkastajia tai osallistujia varten”
sivulla 21.

Käsittelyreitin toiminnoista liipaistut Turbo Integrator -prosessit
Voit nyt aloittaa Turbo Integrator -prosessin joko heti ennen käsittelyreitin toiminnon toteutusta tai heti sen jälkeen.
Voit esimerkiksi liipaista Turbo Integrator -prosessin ennen vahvistustoimintoa tehtävää tietojen tarkistustestiä varten. Voit vaihtoehtoisesti siirtää tietyn hyväksyntähierarkiasolmun tiedot toiseen sovellukseen heti lähetystoiminnon jälkeen.
Voit suunnitella käsittelyreitin toiminnon liipaisimen Cognos TM1 Applications
-palvelimessa muokkaamatta järjestelmään liittyviä objekteja.
Lisätietoja on kohdassa ”Käsittelyreitin toiminnoista liipaistut Turbo Integrator
-prosessit”

Uusi TM1 Applications Maintenance -apuohjelma
Uuden IBM Cognos TM1 Applications Maintenance -apuohjelman avulla voit toteuttaa useita toimintoja komentoriviltä.
Cognos TM1 Application Maintenance -apuohjelma on komentoriviapuohjelma,
jonka avulla pääkäyttäjät voivat tehdä toimia, jotka tehtiin aiemmin Cognos TM1
-portaalissa.
Lisätietoja on kohdassa ”Tehtävien automatisointi Cognos TM1 Application Maintenance -apuohjelmalla” sivulla 132.

Näytä tietovuomallin kaaviot
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman versiossa 10.2.0 näet graafisen vuokaavion, joka esittää mallin tietovuot kuutiosta kuutioon.
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Voit käyttää mallin kaaviossa automaattista asettelua tai voit määrittää oman asettelun. Voit ryhmitellä kuutiot helpompaa tarkastelua varten ja voit avata kuutiot ja
linkit tietovuokaaviosta. Tietovuokaavioiden avulla voit visualisoida Cognos TM1
-kuutioiden ja -ulottuvuuksien rakenteet helposti.
Lisätietoja on kohdassa ”Tietovuon näyttäminen Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa” sivulla 12.

Malliobjektien ja sovellusten parannettu siirto
Uuden siirtomääritysten muokkaustoiminnon avulla mallintajat voivat hallita paremmin sitä, mitkä objektit kopioidaan lähdejärjestelmästä kohdejärjestelmään.
Siirtoprosessin hallintaa on parannettu seuraavilla tavoilla:
v siirtomääritysten muokkaustoiminto on lisätty
v malliobjektien riippuvuuksien hallintaa on parannettu
v siirtomääritysten luonti
v siirtoprosessin automatisointi
v solun tietojen siirto
v suurien mallirakenteiden siirto.
Lisätietoja on kohdassa ”Malliobjektien ja sovellusten siirto” sivulla 108.

Uusi tapa hallita sovelluksia TM1 Performance Modeler -ohjelmassa
Voit hallita useita sovelluksen ominaisuuksia kaksoisnapsauttamalla sovelluksen
nimeä TM1 Performance Modeler -ohjelman Sovelluksen suunnittelu -välilehdessä.
Lisätietoja on IBM Cognos TM1 Applications -oppaan aiheessa Sovellusten hallinta
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa.

Cognos Planning -mallien uusi tuonti Cognos TM1 -ympäristöön
Tuo Cognos Planning -mallit -asetuksen avulla voit muodostaa Cognos Planning
-mallin IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa.
Tuontiasetus käyttää Cognos Planning -mallista luotua XML-sovellusmääritystiedostoa. Tämän tiedoston avulla voit aloittaa niiden ulottuvuuksien, kuutioiden ja
linkkien käytön, joita tarvitaan mallin muodostamiseen Cognos TM1 Performance
Modeler -ohjelmassa.
Lisätietoja on kohdassa Liite D, ”Cognos Planning -mallien tuonti Cognos TM1
-ympäristöön”, sivulla 205.

Luku 1. Uudet ominaisuudet
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Luku 2. Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käytön
aloitus
Voit luoda IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman avulla sovelluksia,
jotka sopivat käytettäviksi IBM Cognos TM1 -sovelluksissa.
Sovellukset perustuvat malleihin, jotka sisältävät ulottuvuuksia, kuutioita ja linkkejä. Voit myös hallita näitä sovelluksia, määrittää suojausasetuksia ja luoda käsittelyreitin käyttämällä Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaa.
Luo malli, joka sisältää ulottuvuus-, kuutio- ja linkkiobjekteja. Tämä malli sisältää
sovellusten luonnissa tarvittavat objektit. Voit luoda sääntöjä ja syötekomentosarjoja käyttämällä kaavojen ja linkkien logiikkaa. Säännöt määrittävät tietojen muodon
ja esitystavan sekä voivat myös muokata tietoja. Ohjelman luomien sääntöjen käytön lisäksi voit luoda sääntöjä myös manuaalisesti. Lataa tiedot sovelluksiin tuomalla tiedot ja luomalla Turbo Integrator -prosesseja.
Luo mallin sisältämien objektien perusteella sovelluksia, jotka sopivat käytettäviksi
Cognos TM1 Applications -ohjelmassa. Luo kuutioita mallissa olevien ulottuvuuksien perusteella. Yhdistä kuutioita toisiinsa käyttämällä linkkejä. Sisällytä sovellukseen näkymiä, joiden avulla voit määrittää, millaisena peruskäyttäjät näkevät sovelluksen. Luo käsittelyreitti ja selvitä sen avulla, miten osallistujat ovat
vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa. Määritä sovelluksen oletusesitystapa,
myös asettelu ja käytettävät kielet. Määritä ryhmäkohtaiset suojausasetukset, jotka
määrittävät, mitä toimintoja ryhmän jäsenet voivat toteuttaa sovelluksessa. Voit
käyttää joko IBM Cognos Access Manager -suojausta tai Cognos TM1 -suojausta.
Pääkäyttäjät voivat muuttaa aiemmin luotua sovellusta. He voivat esimerkiksi päivittää malliobjekteja, lisätä ja poistaa käyttäjiä sekä muuttaa käyttöasetuksia. Lisäksi he voivat hallita ajonaikaisten kuutioiden päivitystä, myös tietojen ja metatietojen tuontia. Ota sovellus käyttöön, ennen kuin määrität hyväksyntähierarkian.

Performance Modeler -ohjelman käyttö suuralueverkossa
Performance Modeler -ohjelman käyttöä suuralueverkossa (WAN) tai verkossa, jossa viive on pitkä, ei suositella.
Vaikka Performance Modeler voidaan toimittaa työasemakoneisiin TM1 Applications -portaalista, tämän toimituksen tarkoituksena on lähinnä yksinkertaistaa lähiverkossa (LAN) työskentelevien mallintajien käyttöönottoa. On suositeltavaa, että
etäällä TM1-palvelimesta sijaitsevien käyttäjien tulisi käyttää TM1 Performance
Modeler -ohjelmaa käyttämällä etätyöpöytäyhteyttä (tai vastaavaa suppeaa työasematekniikkaa) koneeseen, joka on paikallisena TM1-palvelimessa.

Kirjautuminen Cognos TM1 Applications -ohjelmaan
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman aloitus IBM Cognos TM1 Applications -sovelluksista käsin edellyttää, että määrität ensin tiettyjä kokoonpanoparametreja omaa toteutustasi varten.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Kun nämä parametrit on määritetty, sinun tarvitsee vastedes antaa kirjautumisen
yhteydessä vain kelvollinen käyttäjätunnus ja salasana IBM Cognos TM1 -palvelimeen, jossa käyttämäsi Cognos TM1 Applications -ohjelma sijaitsee.

Toimintaohjeet
1. Kirjoita Web-selaimeen Cognos TM1 Applications -asennuksen Web-osoite, tavallisesti http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana.
Jotta voit luoda ja hallita Cognos TM1 Applications -sovelluksia, kirjoittamasi
käyttäjätunnuksen on oltava ADMIN-ryhmän jäsen Cognos TM1 -palvelimessa.
Jos haluat luoda ja hallita sovelluksia useissa Cognos TM1 -palvelimissa, sinun
on käytettävä samaa pääkäyttäjätunnusta ja salasanaa kaikissa palvelimissa.
3. Napsauta OK-painiketta.
4. Suunnittelusovellukset-ruudussa on luettelo kaikista hallintapalvelimeen rekisteröidyistä Cognos TM1 -palvelimista. Valitse palvelin, jota haluat käyttää Cognos TM1 Applications -ohjelman kanssa.
5. Napsauta OK-painiketta.

Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman aloitus TM1 Applications
-ohjelmasta
Voit aloittaa IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman suoraan IBM Cognos TM1 Applications -portaalista. Sitten voit luoda ja hallita TM1-sovelluksia Performance Modeler -ohjelman avulla.

Ennen aloitusta
Jotta voisit luoda ja hallita Cognos TM1 Applications -sovelluksia, sinun on oltava
ADMIN-ryhmän jäsen TM1-palvelimessa.

Toimintaohjeet
1. Kirjaudu Cognos TM1 Applications -sovellukseen.
2. Aloita Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelma napsauttamalla Mallinna
tiedot -kuvaketta

.

Tulokset
Kun Cognos TM1 Performance Modeler on avoinna, siinä näkyy mallin suunnitteluopas.
Huomautus:
Jos Performance Modeler avataan TM1-palvelimessa, joka sisältää ainakin yhden
vioittuneen kuutionäkymän, järjestelmä antaa varoituksen eikä yhtäkään näkymää
(ei kelvollisia eikä virheellisiä) tuoda näkyviin vaikutuksen kohteena olevalle kuutiolle.
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Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman aloitus Windowsin Käynnistä-valikon tai työpöydän pikakuvakkeen kautta
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman voi aloittaa Windowsin Käynnistävalikon tai työpöydän pikakuvakkeen kautta. Jos aloitat Performance Modeler -ohjelman tällä tavalla, todennuksesi suoritetaan TM1 Application Server -palvelimen
kautta, jolloin voit käyttää sovelluksen suunnittelua Performance Modeler -ohjelmassa.

Toimintaohjeet
1. Aloita kirjautuminen jommallakummalla seuraavista tavoista:
v Napsauta Käynnistä-valikkoa ja valitse vaihtoehdot IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos Performance Modeler.
v Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa IBM Cognos Performance Modeler -pikakuvaketta.
2. Kun Muodosta yhteys IBM Cognos TM1 -järjestelmään -valintaikkuna tulee näkyviin, vahvista IBM Cognos TM1 -järjestelmän URL-osoite. URL-osoite määrittää TM1 Application Server -palvelimen sijainnin järjestelmässä, ja osoite on
muotoa http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/services.
3. Napsauta Kirjaudu sisään käyttäjänä -painiketta.
4. Kirjoita kelvollinen käyttäjätunnus ja salasana.
5. Napsauta Kirjaudu sisään -painiketta.
6. Napsauta OK-painiketta.

Tulokset
Kun Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelma avautuu, siinä näkyy mallin
suunnitteluopas ja sen kautta pääsee käyttämään Performance Modeler -ohjelman
Mallin suunnittelu-, Sovelluksen suunnittelu- ja Siirron suunnittelu -komponentteja.

Yhteyden muodostus suoraan TM1-palvelimeen
Voit vaihtoehtoisesti aloittaa Performance Modeler -ohjelman myös muodostamalla
yhteyden suoraan TM1-palvelimeen. Jos aloitat Performance Modeler -ohjelman
tällä tavalla, sovelluksen suunnittelu ei ole käytettävissä, sillä TM1-palvelimeen
muodostetaan suora yhteys ilman Application Server -palvelinta.

Toimintaohjeet
1. Aloita kirjautuminen jommallakummalla seuraavista tavoista:
v Napsauta Käynnistä-valikkoa ja valitse vaihtoehdot IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos Performance Modeler.
v Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa IBM Cognos Performance Modeler -pikakuvaketta.
2. Kun Muodosta yhteys IBM Cognos TM1 -järjestelmään -valintaikkuna tulee näkyviin, napsauta Muodosta yhteys suoraan -painiketta.
3. Vahvista TM1-hallinnan pääkone ja muokkaa tarvittaessa.
4. Valitse TM1-palvelin, johon haluat muodostaa yhteyden.
5. Kirjoita TM1-palvelimen kelvollinen käyttäjätunnus.
6. Kirjoita käyttäjätunnukseen liittyvä salasana.
7. Napsauta OK-painiketta.

Luku 2. Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käytön aloitus
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Tulokset
Kun Cognos TM1 Performance Modeler avautuu, siinä näkyy mallin suunnitteluopas, mutta sen kautta pääsee käyttämään vain Performance Modeler -ohjelman
Mallin suunnittelu- ja Siirron suunnittelu -komponentteja.

Sisällön järjestäminen kansioiden avulla
Voit luokitella ja järjestää sisältöä kansioiden avulla.
Oletusasetuksen mukaan TM1-palvelimeen aiemmin määritetyt objektit ryhmitellään kansioihin sisällön lajin mukaan seuraavasti:
v ulottuvuudet
v kuutiot
v linkit
v prosessit
v työt.
Voit muuttaa sisällön järjestystapaa tarpeittesi mukaan. Voit esimerkiksi nimetä
kansiot kehittämiesi sovellusten mukaan. Kunkin sovelluksen koko sisältö voidaan
sitten tallentaa asianmukaiseen kansioon. Voit myös esimerkiksi luoda kansion nimeltä Jaetut ulottuvuudet, joka sisältää useiden sovellusten käyttämät ulottuvuudet.
Kansion rakenteen tulisi noudattaa organisaation toimintatapaa. Tällainen kansiorakenne voi parantaa tehokkuutta, kun järjestelmällä on useita samanaikaisia käyttäjiä.

Kansioiden luonti
Kansioiden avulla voit tallentaa sisällön haluamallasi tavalla.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudun Uusi-luettelon

Kansio-kohtaa.

2. Kirjoita uuden kansion nimi ja napsauta OK-painiketta.

Ohjausobjektien tarkastelu
Tarkastelemalla ohjausobjekteja voit nähdä suojausasetukset sekä joitakin objektien
määritteitä.

Tietoja tästä tehtävästä
IBM Cognos TM1 -palvelin muodostaa ohjausobjekteja toteuttamaan erityisiä tehtäviä. Kun teet niistä näkyviä, ohjausobjektit tulevat näkyviin Mallin suunnittelu
-ruutuun. Niiden nimet alkavat aina oikealla aaltosulkeella (}). Esimerkki: Määrität
suojausasetukset budjettisuunnitelma-nimisen kuution soluille. Solun suojauskuutio
nimeltä }CellSecurity_budjettisuunnitelma tulee näkyviin kohtaan Ohjausobjektit,
Kuutiot.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
ja valitse Näytä ohjausobjektit
-vaihtoehto. Asetuksen nimen vieressä näkyy valintamerkki. Näkyviin tulee
Ohjausobjektit-kansio, jonka alikansiot sisältävät ohjausobjekteja.
2. Jos haluat piilottaa ohjausobjektit, napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
ja valitse vaihtoehto Näytä ohjausobjektit. Asetuksen nimen vieressä oleva valintamerkki sekä Ohjausobjektit-kansio häviävät näkyvistä.

Objektin tietojen tarkastelu
Voit tarkastella objektien tietoja objektien tarkasteluohjelmassa ja Ominaisuudetruudussa.
Järjestä Mallin suunnittelu- tai Sovelluksen suunnittelu -ruudun objektit. Kun
suunnittelet mallia tai sovellusta, kaksoisnapsauttamalla objekteja voit tarkastella
niitä yksityiskohtaisesti ruudussa. Kun kaksoisnapsautat objektia, sen tiedot näkyvät kahdessa paikassa:
v objektien tarkasteluohjelmassa
v Ominaisuudet-ruudussa.

Objektien tarkasteluohjelma
Kunkin objektien tarkasteluohjelman ikkunassa on objektin nimen sisältävä välilehti ja kuvake, joka viittaa johonkin seuraavassa taulukossa olevista objektityypeistä:
Taulukko 1. Objektityyppien kuvakkeet
Objektityyppi

Kuvake

Ulottuvuus
Osajoukko
Kuutio

Kuutionäkymä
Linkki

Prosessi
Työ

Säännöt

Objektin rakenne näkyy visuaalisessa muodossa. Näkymä on objektityyppikohtainen. Esimerkiksi Cube Viewer -ohjelman näkymän ruudukko koostuu kahdesta
ulottuvuudesta ja lisäulottuvuuksien kontekstisuodattimista. Ulottuvuuksien tarLuku 2. Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käytön aloitus

11

kasteluohjelman näkymässä on ruudukko, joka koostuu jäsenistä ja ominaisuuksista. Linkkien tarkasteluohjelman näkymässä näkyvät kaksi linkitettävää objektia ja
suuntanuolet, jotka osoittavat, miten objektien elementit linkittyvät toisiinsa.

Ominaisuudet-ruutu
Ominaisuudet-ruudussa näkyvät valitun objektin ominaisuudet, kuten nimi, objektityyppi, elementtien määrä ja liittyvät objektit. Jotkin liittyvistä objekteista sisältävät hyperlinkkejä. Jos napsautat jotain hyperlinkkiä, linkitetty objekti avautuu objektien tarkasteluohjelmassa.
Ominaisuudet-ruudun avulla voit esimerkiksi verrata tarkasteluohjelmassa näkyvää objektia Mallin suunnittelu -ruudussa näkyvään objektiin. Oletetaan, että objektien tarkasteluohjelmassa näkyy esimerkiksi kuutio. Napsauta kerran Mallin
suunnittelu -ruudussa näkyvää toista kuutiota. Toisen kuution ulottuvuudet näkyvät Ominaisuudet-ruudun luettelossa. Nyt voit verrata Ominaisuudet-ruudun ulottuvuuksia objektien tarkasteluohjelman ulottuvuuksiin.

Tietovuon näyttäminen Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa
Saat näkyviin sovelluksesi graafisen esityksen käyttämällä Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Näytä tietovuo -asetusta.
Voit tuoda sovelluksesi graafisen esityksen näkyviin seuraavasti:
1. Tuo sovellus Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaan.
2. Napsauta sovelluksen nimeä hiiren kakkospainikkeella Sovelluksen suunnittelu
-välilehdessä.
3. Valitse Näytä tietovuo -vaihtoehto.
Sovelluksen kuutioiden ja sääntöjen kaavio tulee näkyviin:
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Kuva 1. Kuutioiden ja sääntöjen esimerkki

Voit tehdä seuraavia toimia vuokaaviossa:
v Valitse Sääntölinkit-, Prosessilinkit-, Säännöt- tai Feeder-toiminnot-vaihtoehto tai
poista niiden valinnat, jos haluat hallita näiden elementtien näkyvyyttä nykyisessä sovelluksessa.
v Hallitse zoomausta plus (+)- ja miinus (-) -painikkeilla.
v Palauta asettelu -toiminnon avulla voit järjestää kaavion loogisimpaan muotoon.
v Vedä elementit uusiin sijainteihin. Kun vähintään yksi kaavio on avoinna ruudussa ja napsautettu objekti on sellainen objekti, jonka voi lisätä, voit vaihtoehtoisesti käyttää Lisää tietovuokaavio -asetusta.
v Tuo elementtien arvot näkyviin Ominaisuudet-ruutuun kaksoisnapsauttamalla
elementtejä.
v Tuo Linkki- ja Sääntö-muokkausikkunat näkyviin kaksoisnapsauttamalla Sääntötai Linkki-kuvaketta mallissa.
v Avaa muokattava ulottuvuus kaksoisnapsauttamalla objektin nimeä. Palaa vuokaavioon sulkemalla uusi välilehti.
v Lisää objekti malliin ja tuo näkyviin uuden objektin ja aiemmin luotujen objektien suhteet vetämällä objekti TM1-objektit-ruudusta kaavioon.
v Vie kaavio tiedostoon.
v Ryhmittele ja pura ryhmä. Voit myös luoda uuden kaavion ryhmitellyistä tiedoista.
v Poista kaaviosta.
v Poista ryhmästä.
v

Luku 2. Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käytön aloitus
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Näytä tietovuo -ominaisuuden avulla ei voi muuttaa mallin rakennetta. Ominaisuus tarjoaa vain nykyisen rakenteen visuaalisen esityksen.

Useiden näkymien tarkastelu
Useiden näkymien tarkastelu auttaa käyttäjää valitsemaan sopivimman näkymän
tai luomaan uuden näkymän, jossa tiedot näkyvät juuri halutulla tavalla.

Toimintaohjeet
1. Avaa objekti. Objekti tulee näkyviin objektien tarkasteluohjelmaan.
2. Käsittele muut objektit toistamalla vaihe 1. Kunkin tarkasteluohjelman välilehdet näkyvät ruudussa. Kuitenkin vain viimeksi avatun näkymän koko sisältö
on näkyvissä. Kun näkymät näkyvät tässä suunnassa, voit tarkastella vain yhtä
näkymää kerrallaan.
3. Pinoa näkymät päällekkäin.
a. Napsauta näkymän välilehteä ja vedä sitä, kunnes kohdistin muuttuu keralanuoleksi
rostetun objektin kuvakkeesta
b. Vapauta hiiren painike.
c. Pinoa lisää näkymiä toistamalla nämä vaiheet.

.

Objektin riippuvuuksien analysointi
Analysoimalla objektin riippuvuuksia voit nähdä, mihin muihin objekteihin sen
poistaminen vaikuttaisi.

Tietoja tästä tehtävästä
Objekteilla on suhteita toisiin objekteihin. Esimerkiksi kuution voi linkittää toiseen
kuutioon, ja ulottuvuus voi olla osa kuution rakennetta. Jos yhden objektin poisto
vaikuttaa toisen objektin ominaisuuksiin, tätä toista objektia sanotaan alisteiseksi objektiksi.
Jos siis kuutiosta on linkki toiseen kuutioon, ensimmäinen kuutio on alisteinen objekti, koska toisen kuution poisto aiheuttaisi rikkinäisen linkin ensimmäiseen kuutioon. Samoin jos ulottuvuus on kuution osa, kuutio on alisteinen objekti, koska
ulottuvuuden poisto vaikuttaisi kuution rakenteeseen.
Voit tarkastella kaikkia valittujen objektien alisteisia objekteja. Tämä auttaa päättämään, mitä objekteja ei kannata poistaa. Jos yrität poistaa objektin, jolla on alisteisia objekteja, järjestelmä kehottaa poistamaan ensin alisteiset objektit.

Toimintaohjeet
1. Laajenna kansio Mallin suunnittelu -ruudussa.
2. Valitse vähintään yksi objekti.
Huomautus: Voit valita useita objekteja painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla objekteja.
3. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Näytä riippunäyttää kaikki kullekin valitulle objektilvuudet. Riippuvuudet-välilehti
le alisteiset objektit.
4. Jos haluat avata alisteisen objektin tarkasteluohjelmassa, napsauta objektin linkkiä.
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5. Jos haluat lajitella useita alisteisuuksia, tee seuraavat toimet:
a. Lajittele valitut objektit napsauttamalla Objekti-sarakkeen otsikkoa.
b. Lajittele alisteiset objektit napsauttamalla Tarvitsija -sarakeotsikkoa.

Luku 2. Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käytön aloitus
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Luku 3. Mallien ja sovellusten suunnittelu
Käytettävissä on kaksi suunnitteluopasta: Mallin suunnittelu ja Sovelluksen suunnittelu.
Mallin suunnittelu opastaa talousanalyysimallien perustan muodostavien kuutioiden ja ulottuvuuksien suunnittelussa.
Sovelluksen suunnittelu helpottaa sellaisen sovelluksen luontia, jonka käyttäjät voivat tarkistaa ja johon he voivat osallistua, myös käyttöönottoa, tarkistusta sekä suojausasetusten määritystä.

Mallin suunnittelu
IBM Cognos -sovellusportaalista aloitettu Mallin suunnittelu -ruutu opastaa sellaisten ulottuvuuksien, kuutioiden ja linkkien luonnissa, joiden avulla voidaan määrittää sovelluksen liiketoimintalogiikka.

Mallin ulottuvuuksien määritys
Ulottuvuusvaihe opastaa sovelluksessa käytettävien ulottuvuuksien (esimerkiksi
Tilikartta-, Tuotteet-, Aika- ja Versio-ulottuvuuksien) luonnissa.
Tämä Mallin suunnittelu -ruudun osa auttaa paitsi määrittämään ulottuvuuksia
myös täyttämään ne objekteilla ja määrittämään muita mallin edellyttämiä määritteitä ja laskutoimituksia.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
Luku 4, ”Ulottuvuuksien luonti ja muotoilu”, sivulla 25
Ennen kuin tietoja voi käyttää syötteissä ja analyyseissä, ne on järjestettävä ulottuvuuksiksi.

Kuutioiden luonti
Liiketoiminnan tietojen mallinnuksen toisessa vaiheessa käytetään jo määritettyjä
ulottuvuuksia kuutioiden luontiin.
Mallin suunnittelu -ruudun avulla voit luoda sopivista ulottuvuuksista liiketoiminnan vaatimukset täyttäviä kuutioita, kuten Myynnin suunnittelu- tai Kuluanalyysikuutioita.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
Luku 5, ”Kuutioiden luonti”, sivulla 41
Kuutio on mallissa sijaitseva tietovarasto. Se on moniulotteinen ja se sisältää rivejä,
sarakkeita ja vaihtelevan määrän sivuja. Voit luoda sovelluksen käyttämällä yhtä
tai useaa kuutiota.

Kuutioiden linkitys
Mallin suunnittelu -ruudussa voit luoda linkkejä tietojen siirtoon kuutioiden välillä.
Tämän ominaisuuden avulla voit esimerkiksi luoda linkkejä, jotka viittaavat suunnittelukuutiossa oleviin oletustietoihin.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Luku 6, ”Linkkien luonti”, sivulla 61
Linkki määrittää suhteen, joka siirtää tietoja kuutiosta toiseen.

Sääntöjen ja prosessien luonti
Voit luoda sääntöjä ja prosesseja Mallin suunnittelu -ruudussa.
Ulottuvuuden laskutoimitukset ja linkit kehittävät sääntöjä ja feeder-toimintoja automaattisesti. Linkit voivat kehittää myös prosesseja.
Voit halutessasi myös luoda sääntöjä edistyneille laskutoimituksille sekä mallin hallinta- ja ylläpitoprosesseille. Prosessit voidaan sitten ryhmitellä jatkuvan ylläpidon
töiksi.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
Luku 8, ”Sääntöjen ja feeder-toimintojen hallinta”, sivulla 75
Sääntöjen muokkaustoiminnon avulla voit luoda ja hallita IBM Cognos TM1 -sääntöjä.

Sovelluksen suunnittelu
Kun olet mallintanut liiketoimintaprosessin, voit luoda sovelluksen, jotta käyttäjät
voivat tarkastaa sen ja osallistua siihen.
Sovellus määrittää kuutionäkymät, Web-taulukot sekä muut objektit joita tarkastajan tai osallistujan työ edellyttää. Kun sovellus on suunniteltu, se otetaan käyttöön
ja sen suojaus määritetään siten, että vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää tarvitsemaansa suunnitelman osaa.

Hyväksyntähierarkian määritys
Jos hyväksyntähierarkiaa tarvitaan tässä sovelluksessa, käytettävä osajoukko linkitetään sovellukseen tässä vaiheessa.
Määritä hyväksyntä- tai vastuusovelluksissa hyväksyntähierarkiana käytettävä
ulottuvuuden osajoukko. Hyväksyntähierarkiaa ei tarvitse määrittää muunlajisissa
sovelluksissa.
Hyväksyntähierarkian yhdistetyn jäsenen on käytettävä myös kaikkia hyväksyntähierarkian osajoukon aliobjekteja. Seuraavassa on esimerkki hyväksyntähierarkiasta:
v Alueet yhteensä
–
–
–
–

Pohjoinen
Itä
Etelä
Länsi

Tämän hyväksyntähierarkian, jossa Alueet yhteensä on pääobjekti, on käytettävä
kaikkia neljää lehtitason aluetta. Jos haluat ottaa käyttöön TM1 Application -sovelluksen, joka sisältää vain Pohjoinen- ja Itä-solmut, mutta ei Etelä- tai Länsi-solmuja,
määritä uusi yhdistelmä Pohjoinen- ja Itä-solmujen yläpuolelle ja käytä sen jälkeen
tätä uutta yhdistelmää hyväksyntähierarkiana. Esimerkki:
v Alueet yhteensä
– Pohjoinen ja itä
- Pohjoinen
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- Itä
– Etelä
– Länsi.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Hyväksyntähierarkian määritys” sivulla 122
Hyväksyntähierarkia määrittää sovelluksen käsittelyreitin.

Useiden sovellusten käyttöönotto saman kuution eri sektoreissa
Hyväksyntähierarkiaa voi käyttää eri sovelluksissa, jos tietojen kirjoitus tapahtuu
eri sektoreissa.
Voit käyttää hyväksyntähierarkioita uudelleen sovelluksissa tai sovellusten osissa,
jos tiedot eivät ole päällekkäisiä.
Voit luoda esimerkiksi budjettisovelluksen ja ennustesovelluksen, jotka käyttävät
saman kuution tietoja mutta jotka käsittelevät eri aikatauluja tai käyttävät eri koonteja. Eri koonnit sisältävät maantieteellisiä koonteja ja markkinoiden kypsyyden
koonteja. Vastaavasti samaa hyväksyntähierarkiaa voidaan käyttää, kun ennustesovellus kirjoittaa ennustesektoriin ja budjettisovellus kirjoittaa budjettisektoriin. Voit
myös määrittää hierarkioita yhteiskäyttöön, kun sovellus käyttää esimerkiksi hierarkian Eurooppa-osaa samaan aikaan, kun muut sovellukset käyttävät PohjoisAmerikka-hierarkiaa.
Voit määrittää hyväksyntähierarkian yhteiskäyttöön määrittämällä ohjausulottuvuuden ja osajoukon sovelluksessa, jos haluat ohjata aluetta toisen ulottuvuuden,
kuten ulottuvuuden plan_version, kontekstissa. Ohjausulottuvuus määrittää sovelluksen kaikkien käyttäjien enimmäiskäyttöoikeudet. Kaikissa ohjausulottuvuuden
jäsenissä, joihin voi kirjoittaa, käyttäjän käyttöoikeudet määräytyvät hyväksyntähierarkian oikeuksien perusteella
Huomautus: Ohjausulottuvuus luo osajoukon, joka määrittää ohjausulottuvuuden
näkyvät sektorit. Älä muuta tai poista ohjauksen osajoukkoa. Jos sovellus on jo
otettu käyttöön ohjausulottuvuuden kanssa, ohjausulottuvuutta ei voi poistaa myöhempien uusien käyttöönottojen yhteydessä.
Napsauta portaalissa Käyttöoikeuksien hallinta -kuvaketta
Hyväksyntähierarkia- ja Ohjausulottuvuus-välilehtiä.

, jos haluat käsitellä

Hyväksyntähierarkia-välilehdessä näkyvät hyväksyntähierarkian solmu, ryhmä,
käyttöoikeus, tarkastuksen syvyys ja näkymän syvyys. Tässä esimerkissä näkyy sen
vuoden 2004 ennustesovelluksen hyväksyntähierarkia, jossa käytetään Koko liiketoimintayksikkö -hyväksyntähierarkiaa tarkastusoikeuksien myöntämiseen 1000käyttäjäryhmälle. Koko liiketoimintayksikkö sisältää hierarkiat Eurooppa, PohjoisAmerikka, Tyynenmeren alueet ja Muu maailma.

Luku 3. Mallien ja sovellusten suunnittelu
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Kuva 2. Oikeuksien hallinta -näyttö

1. Sovelluksen nimi
2. Määritetyt käyttöoikeudet
3. Hyväksyntähierarkian nimi
4. Hyväksyntähierarkian sisältö
Ohjausulottuvuus-välilehti määrittää sovelluksen kaikkien sektoreiden käyttöoikeudet. Tässä esimerkissä Ohjausulottuvuus-välilehdessä näkyy, että Tilivuoden 2004
budjetti -sovellusta käyttävät käyttäjät voivat kirjoittaa Tilivuoden 2004 budjetti
-sektoriin. Muut sektorit käyttävät lukuoikeuksia, joten ne näkevät kyseisten sovellusten tiedot, mutta eivät voi kirjoittaa sovelluksiin. Tilivuoden 2004 ennuste eräpäivän mukaan -sovelluksella ei ole oikeuksia, mikä tarkoittaa, etteivät sen tiedot
ole käyttäjien käytettävissä.

Kuva 3. Pohjois-Amerikan budjetti -ohjausulottuvuus

Huomautus: Ohjausulottuvuuden oikeudet eivät ohita Cognos TM1 -suojausasetuksia. Ohjausulottuvuus määrittää enimmäiskäyttöoikeudet, jotka ovat tietyn sektorin käytössä tässä sovelluksessa.
Jos tässä tilanteessa eurooppalainen käyttäjäryhmä ottaa omistajuuden ja lisää tietoja sovellukseen, vain Tilivuoden 2004 budjetti -sovellukseen voi kirjoittaa. Muut
sektorit näkyvät, koska niihin on määritetty lukuoikeudet. Kuten käyttöoikeuksissa
on määritetty, tämä käyttäjä ei voi kirjoittaa ennustesektoriin

Näkymien ja Web-taulukoiden määritys
Tämän sovelluksen edellyttämät näkymät ja Web-taulukot määritetään sovelluksen
suunnitteluruudussa.
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Vedä kuutionäkymät ja Web-taulukot TM1-palvelimesta sovellukseen, jotta tarkastajat ja osallistujat voivat käyttää niitä.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Sovellusnäkymien määritys” sivulla 120
Kun olet luonut sovelluksen, voit määrittää sovelluksessa käytettävät näkymät.
”Sovelluksen Web-taulukoiden määritys” sivulla 121
Kun olet luonut sovelluksen, voit määrittää sovelluksessa käytettävät Web-taulukot.

Näkymien suunnittelu tarkastajia tai osallistujia varten
Voit määrittää tietyt näkymät tarkastajien tai osallistujien käyttöön.
Voit suunnitella eri näkymiä Tarkastaja- tai Osallistuja-käyttäjien käyttöön. Tarkastaja voi esimerkiksi nähdä ylemmän tason tiivistelmät, ja osallistuja näkee yksityiskohtaisemmat näkymät.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Sovelluksen suunnittelu -välilehdessä voit määrittää, mitkä näkymät on suunniteltu osallistujan tai tarkastajan
näkymiksi.
Kohteena olevat näkymät helpottavat myös raportointikuutioiden käyttöönottoa.
Raportointikuutiot voivat tehostaa suorituskykyä, kun tarkistettavana on suuri
joukko solmuja. Paljon sääntöjä sisältävään kuutioon perustuva Turbo Integrator
-prosessi voi raportoida vähän tarkastettavia sääntöjä sisältävään kuutioon suorituskyvyn parantamista varten.
Jos tarkastajien näkymiä ei ole määritetty, kaikilla käyttäjillä, joilla on tarkastusoikeudet yhdistelmätasolla, on myös käyttöoikeudet osallistujille määritettyihin näkymiin lehtitasolla.
Jos näkymä on määritetty sekä tarkastajille että osallistujille, käyttäjä voi valita käytettävän näkymän:

Kuva 4. Käytettävän näkymän valinta

Jos haluat määrittää näkymän joko tarkastajan tai osallistujan näkymäksi, vedä näkymä TM1-objektit-ruudusta Tarkastaja- tai Osallistuja-sijaintiin.

Luku 3. Mallien ja sovellusten suunnittelu
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Kuva 5. Näkymien sijainnit

Sovelluksen käyttöönotto
Ennen kuin tarkastajat tai osallistujat voivat käyttää sovellusta, se on otettava käyttöön IBM Cognos TM1 Application Service -palvelussa.
Ota sovellus käyttöön portaalissa, jotta valittujen työasemien käyttäjät voivat käyttää sitä.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Sovelluksen tarkistus ja käyttöönotto” sivulla 126
Tarkistusprosessi varmistaa, että kaikki sovelluksen käyttöönoton edellytykset täyttyvät.

Suojauksen määritys
Sovellukselle määritetty suojaus antaa käyttäjien käyttää vain sitä tietojen osaa, jota
he tarvitsevat työnsä tekemiseen.
Määritä hierarkkisen käsittelyreitin tai jatkuvien suunnittelusovellusten suojaus hyväksyntähierarkian avulla.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
Luku 9, ”Käyttäjäryhmien suojaus- ja valvontaoikeuksien määritys”, sivulla 87
Ennen kuin sovelluksen voi ottaa käyttöön, käyttäjäryhmät sekä niiden ominaisuudet ja jäsenet on määritettävä suojattua käyttöä varten.

Sovelluksen aktivointi
Viimeisessä vaiheessa sovellus aktivoidaan IBM Cognos -sovellusportaalissa. Kun
sovellus on aktivoitu, myös muut käyttäjät kuin pääkäyttäjä näkevät sen.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Sovelluksen aktivointi portaalissa” sivulla 131
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -sovellus on aktivoitava, ennen kuin käyttäjät voivat käyttää sitä Applications-portaalista.
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Sovellusten kommenttien määritys
Mallintajalla voi rajoittaa sovellusten tiedostotyyppejä ja liitteiden kokoa.
Voit rajoittaa sovellukseen liitettävien tiedostojen lajia ja kokoa:

Toimintaohjeet
1. Avaa Sovelluksen suunnittelu -välilehti Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa, jotta Ominaisuudet-välilehti tulee näkyviin.
2. Tuo kommenttiominaisuus näkyviin vierittämällä alaspäin. Tällä hetkellä määritetyt tiedostotyypit tulevat näkyviin.
3. Tuo ...-kuvake näkyviin napsauttamalla kenttää.
4. Avaa Kommenttien asetukset -valintaikkuna napsauttamalla ...-kuvaketta.
5. Voit hallita TM1-palvelimeen siirrettävien tiedostojen kokoa määrittämällä tiedoston sallitun enimmäiskoon tässä sovelluksessa.
Huomautus: Tiedoston koon on oltava alle 500.
6. Oletusarvon mukaan vakiotiedostotyypit ovat sallittuja. Voit rajoittaa käytettävän tiedoston tyyppiä. Voit esimerkiksi estää ohjelmatiedostojen siirron poistamalla kyseiset tiedostotyypit sallittujen tiedostojen luettelosta. Voit lisätä uuden
tiedostotyypin tai poistaa aiemmin luodun tiedostotyypin napsauttamalla ...painiketta.

Luku 3. Mallien ja sovellusten suunnittelu
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Luku 4. Ulottuvuuksien luonti ja muotoilu
Ennen kuin tietoja voi käyttää syötteissä ja analyyseissä, ne on järjestettävä ulottuvuuksiksi.
Ulottuvuus on tiettyyn liiketoiminnan tärkeään osa-alueeseen, kuten tuotteeseen,
aikaan tai alueeseen, liittyvien tietojen laaja ryhmittely. Kukin ulottuvuus sisältää
jäsentasoja yhdessä tai useassa hierarkiassa sekä valinnaisen laskettujen jäsenten tai
erikoisluokkien joukon. Ulottuvuudet määrittävät välilehden ruudukon IBM Cognos TM1 Applications -ohjelmassa ja muodostavat rivit, sarakkeet ja kontekstin.
Selvitä ennen ulottuvuuden luontia, mitkä tietojen ominaisuudet liittyvät toisiinsa.
Päätä sitten, mitä tietoja suunnitelmien riveille ja sarakkeisiin tarvitaan. IBM Cognos TM1 Performance Modeler opastaa tässä esittämällä kullekin ulottuvuustyypille sopivat ominaisuudet.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Mallin ulottuvuuksien määritys” sivulla 17
Ulottuvuusvaihe opastaa sovelluksessa käytettävien ulottuvuuksien (esimerkiksi
Tilikartta-, Tuotteet-, Aika- ja Versio-ulottuvuuksien) luonnissa.

Uusien ulottuvuuksien luonti
Kun luot ulottuvuuden, määrität sille ulottuvuustyypin. Tyypit on kuvattu seuraavissa osissa:

Laskentaulottuvuudet
Laskentaulottuvuus sisältää kaavoja, jotka suorittavat matemaattisia ja muita operaatioita tiedoissa. Voit esimerkiksi laatia yrityksen tuloslaskelman laskentaulottuvuuksien avulla tai antaa peruskäyttäjien syöttää tietoja rakenteellisella tavalla
käyttämällä poimintaluetteloita.

Aikaulottuvuudet
Aikaulottuvuus sisältää aikajäseniä, joilla on merkitystä käyttäjille, esimerkiksi tilikausia tai myyntitapahtumien päivämääriä. Esimerkkejä:
v
v
v
v

tavalliset ajanjaksot, kuten vuodet, vuosineljännekset, kuukaudet ja viikot
alakohtaiset ajanjaksot, kuten 13-viikkoiset valmistusjaksot
mukautetut ajanjaksot, kuten tilivuodet
kuuajanjaksot, kuten kuuvuodet tai -kuukaudet.

Versioulottuvuudet
Versioulottuvuus sisältää tietoja jäsenen eri iteroinneista sovelluksessa. Oletetaan
esimerkiksi, että haluat tarkastella toimistotarvikkeiden kustannusten eroja eri budjettiversioissa ja verrata budjetteja aiempien vuosien kustannuksiin. Versioulottuvuuksien tietoja ei yhdistetä, koska niihin sisältyy useita tietomerkintöjä samasta
kohteesta.
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Hierarkiaulottuvuudet
Hierarkiaulottuvuus sisältää esityksen liiketoiminnan, osaston tai yrityksen raportointirakenteesta. Tämä ulottuvuus määrittää sovelluksen käsittelyreitin. Kun työ
valmistuu hyväksyntähierarkian lehtisolmuissa, käsittelyreittilogiikka ohjaa lähetyksiä ylöspäin hyväksyntähierarkiassa, kunnes ylimmän tason solmu saavutetaan.
Jokaisessa hyväksyntähierarkian vaiheessa käyttäjät voivat muokata, tarkistaa ja lähettää näkymiä sovelluksessa käyttöoikeuksien mukaan.

Yleiset ulottuvuudet
Yleinen ulottuvuus sisältää yleisiä jäseniä, kuten osasto-, tuote- tai asiakasluetteloita. Voit käyttää yleistä ulottuvuutta, jos et tiedä ulottuvuuden tarkkaa tyyppiä.
Ulottuvuustyypin voi vaihtaa myöhemmässä vaiheessa.

Laskentaulottuvuuksien luonti
Voit luoda laskentaulottuvuuden, kun sinun on toteutettava laskutoimituksia ja
mittauksia numeerisille tiedoille.

Tietoja tästä tehtävästä
Laskentaulottuvuus sisältää kaavoja, jotka suorittavat matemaattisia toimintoja tiedoissa. Voit esimerkiksi laatia yrityksen tuloslaskelman laskentaulottuvuuden avulla. Laskentaulottuvuutta voidaan pitää myös ulottuvuutena, jota käytetään mittaulottuvuuksissa. Laskentaulottuvuudella on seuraavat määritteet:
v Nimi: jäsenen nimi.
v Muoto: käyttäjän määrittämä muoto (numeerinen, päivämäärä- tai kellonaikamuoto tai tekstimuoto).
v Poimintaluettelo: linkki ennalta määritettyyn ulottuvuuteen tai osajoukkoon.
v Positiivisen varianssin luonne: positiivisen arvon tulos (suotuisa tai epäsuotuisa). Tätä määritettä käytetään vain yhdessä versioulottuvuuden kanssa. Esimerkiksi myynnin ja hinnan osalta positiivinen arvo on suotuisa mutta myyntikustannusten osalta epäsuotuisa.
v N-tason laskutoimitus on lehtitasolla toteutettava yksinkertainen laskutoimitus.
v C-tason laskutoimitus on yhdistelmätuloksille toteutettava laskutoimitus.
v Painotus on kerroin, yleensä -1, jonka avulla positiivinen luku muunnetaan negatiiviseksi. Jos esimerkiksi tuotteen yksikköhinta on 50 euroa ja alennus on 5
euroa, alennukseen käytettävä painotus -1 pitää yhteenlaskun tuloksen loogisena.
v Indeksi on numeerinen arvo, joka mahdollistaa jäsenten nopean käytön.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa Ulottuvuudet-kansiota hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Uusi-kuvaketta

.

.
2. Napsauta Ulottuvuus-kuvaketta
3. Kirjoita uuden ulottuvuuden nimi ja valitse Ulottuvuustyyppi-luettelon Laskutoimitus-vaihtoehto.
4. Lisää ulottuvuuden jäsenet Nimi-määritteeseen kirjoittamalla luettelo tai kopioimalla ja liittämällä jäsenet. Esimerkki: Määrä, Hinta, Tuotto, Myyntikulut,
Nettomyynti.
5. Tallenna ulottuvuus.
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N- ja C-tason laskutoimitusten luonti
N-tason laskutoimitus on yksinkertainen ulottuvuustason laskutoimitus, joka tehdään sellaisten kahden ulottuvuuden jäsenen välillä, joilla on syötearvot. C-tason
laskutoimitus on yhdistelmätuloksille tehtävä laskutoimitus, joka antaa tulokseksi
kokonaissumman.

Tietoja tästä tehtävästä
Ulottuvuuden jäsenten arvoille voidaan tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia ja
yhdistelmälaskutoimituksia käyttämällä aritmeettisia operandeja + (summa), - (erotus), * (kertolasku) ja / (jakolasku). Yksinkertainen laskutoimitus tehdään kahdelle
syötearvolle, yhdistelmälaskutoimitus puolestaan yksinkertaisten laskutoimitusten
tuloksille. Esimerkiksi Suunniteltu tuotto = Määrä * Hinta on N-tason laskutoimitus, kun taas Keskihinta = Kokonaistuotto/Määrä on C-tason laskutoimitus. Lausekkeiden muokkaustoiminto auttaa valitsemaan C-tason laskutoimituksissa usein
käytettävät yhdistelmätoiminnot Pakota nollaan, Painotettu keskiarvo ja Ajan
keskiarvo.

Toimintaohjeet
1. Avaa muokattava laskutoimituksen ulottuvuus.
2. Voit lisätä yksinkertaisia kaavoja suoraan jäseniin tai lisätä kaavat lausekkeiden
muokkaustoiminnon avulla. Jos esimerkiksi haluat lisätä yksinkertaisen laskukaavan suoraan, kirjoita jäsenen N-tason laskutoimitus -sarakkeeseen
=<jäsen1>*<jäsen2>, missä <jäsen1> ja <jäsen2> ovat jäseniä, joilla on syötearvot. Tulos antaa jäsenten tulon lehtitasolla. Jos haluat lisätä kaavan, joka antaa
yhdistelmätuloksen, kirjoita jäsenen C-tason laskutoimitus -sarakkeeseen
=<jäsen3>/<jäsen4>, missä <jäsen3> ja <jäsen4> ovat laskennallisia arvoja. Tulos antaa yhdistelmälaskelman summan.
3. Lisää kaava lausekkeiden muokkaustoiminnon avulla napsauttamalla solua, johon haluat lisätä kaavan.
4. Napsauta kyseisen solun Lisää-painiketta. Lausekkeiden muokkaustoiminto
avautuu.
5. Valitse Toiminnon tyyppi -kentän Aritmeettinen-vaihtoehto.
6. Valitse toiminnon tyyppi: + (summa)- (erotus)* (kertolasku)/ (jakolasku).
7. Kaksoisnapsauta operandia1 Lauseke-kentän lausekkeessa
(<operandi1>*<operandi2>). Kirjoita operandin1 jäsenen nimi. Jäsenen nimen
on oltava sama kuin nimimääritteessä oleva jäsenen nimi. Jos nimessä on kaksi
sanaa, se näkyy heittomerkkien välissä. Voit myös vetää ja pudottaa jäseniä lausekkeiden muokkaustoimintoon joko yksitellen tai valitsemalla useita jäseniä
kerralla.
8. Toista edellinen vaihe <operandille2>.
9. Tallenna ulottuvuus.

Ulottuvuusfunktioita käyttävän N-tason laskutoimituksen luonti
Ulottuvuusfunktiota käyttävä N-tason laskutoimitus on ulottuvuuden jäsenen syötearvon ja valitun funktion välinen ulottuvuustason laskutoimitus.

Tietoja tästä tehtävästä
Lausekkeiden muokkaustoiminto sisältää vakiofunktioita, jotka käyttävät jäsenten
arvoja laskutoimitusten syötteinä. Toiminto johtaa funktiolausekkeen ulottuvuusfunktiosta ja syötteen arvosta, joissakin tapauksissa myös pad-argumentin arvosta.
Lausekkeiden muokkaustoiminto auttaa ulottuvuusfunktioiden valinnassa.
Luku 4. Ulottuvuuksien luonti ja muotoilu
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Toimintaohjeet
1. Avaa muokattava laskutoimituksen ulottuvuus.
2. Lisää funktio lausekkeiden muokkaustoiminnon avulla napsauttamalla solua,
johon haluat lisätä funktion.
3. Napsauta kyseisen solun Lisää-painiketta. Lausekkeiden muokkaustoiminto
avautuu.
4. Napsauta Funktiot-tunnistetta ja laajenna Ulottuvuusfunktiot-rakenne.
5. Valitse funktion laji ja vedä funktio lausekkeiden muokkaustoimintoon. Jos napsautat Vihjeet-tunnistetta, näkyviin tulee muokkaustoiminnon ohje, joka sisältää
valitun funktion yksityiskohtaisen selityksen.
6. Vedä jäsen Lauseke-kentästä ja pudota se lausekkeiden muokkaustoiminnon
<Input>-kenttään. Voit myös kirjoittaa jäsenen nimen kenttään. Jäsenen nimen
on oltava sama kuin nimimääritteessä oleva jäsenen nimi. Jos nimessä on kaksi
sanaa, se näkyy heittomerkkien välissä.
7. Tallenna ulottuvuus.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Funktiot” sivulla 200
Tässä kuvataan lehtitason ja yhdistetyn tason laskutoimituksissa käytettävissä olevat funktiot.

Aikaulottuvuuksien luonti
Aikaulottuvuus määrittää ajanjaksot, jotka määrittävät sovelluksen käsittelyreitin.

Tietoja tästä tehtävästä
Aikaulottuvuus sisältää aikajäseniä, esimerkiksi tilikausia tai myyntitapahtumien
päivämääriä. Lähes kaikki sovellukset edellyttävät aikaulottuvuutta. Voit lisätä
useita jäsentasoja käyttämällä Aikaulottuvuus-työkalua. Voit esimerkiksi lisätä
vuosineljänneksiä, kuukausia ja päiviä.
Huomautus: Kun kuutiossa käytetään useita aikaulottuvuuksia, aikaan liittyvä laskutoimitus vaikuttaa vain kuution ensimmäiseen aikaulottuvuuteen.
Aikaulottuvuudella on seuraavat määritteet:
v Nimi: jäsenen nimi.
v N-tason laskutoimitus: laskutoimitus, joka antaa yhdistelmätuloksen.
v Aloituspäivämäärä: ulottuvuuden ensimmäinen päivämäärä.
v Lopetuspäivämäärä: ulottuvuuden viimeinen päivämäärä.
v Viimeinen jakso: järjestyksessä viimeinen jakso.
v Ensimmäinen jakso: järjestyksessä ensimmäinen jakso.
v Edellinen jakso: järjestyksessä edellinen jakso.
v Seuraava jakso: järjestyksessä seuraava jakso.
v Painotus on kerroin, yleensä -1, jonka avulla positiivinen luku muunnetaan negatiiviseksi.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa Ulottuvuudet-kansiota hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Uusi-kuvaketta
2. Napsauta Ulottuvuus-kuvaketta
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.

.

3. Kirjoita uuden ulottuvuuden nimi ja valitse Ulottuvuustyyppi-luettelon Aikavaihtoehto.
4. Lisää ulottuvuuden jäsenet Nimi-määritteeseen kirjoittamalla luettelo tai kopioimalla ja liittämällä toiminto laskentataulukosta. Esimerkki: Vuosi, Q1, Q2,
Q3, Q4
5. Valitse esimerkissä jäsenelle Vuosi määrite Ensimmäinen jakso ja tyyppi Q1.
6. Valitse samalle jäsenelle määrite Viimeinen jakso ja tyyppi Q4.
7. Valitse samassa esimerkissä jäsen Q1 ja määrite Aloituspäivämäärä. Valitse
avattavasta kalenterista vuosineljänneksen Q1 ensimmäinen päivämäärä.
8. Toista sama määritteelle Lopetuspäivämäärä ja valitse vuosineljänneksen Q1
viimeinen päivämäärä.
9. Toista nämä vaiheet vuosineljänneksille Q2, Q3 ja Q4.
10. Valitse jäsenelle Q1 määrite Seuraava jakso ja laji Q2.
11.
12.
13.
14.

Valitse jäsenelle Q2 määrite Edellinen jakso ja laji Q1.
Valitse samalle jäsenelle määrite Seuraava jakso ja laji Q3.
Toista nämä toimet jäsenille Q3 ja Q4.
Tallenna ulottuvuus.

Jäsenten lisäys ajanjakson ja määritteiden lisäystyökalun avulla.
Ajan ja määritteiden lisäystyökalun avulla voit lisätä useita jäsentasoja ja määrittää
jäsenten hierarkian. Työkalu helpottaa jäsenten lisäystä. Voit esimerkiksi lisätä vuosineljänneksiä, kuukausia ja päiviä.

Ennen aloitusta
Lisää ajanjakso ja määritteet -työkalun käyttö edellyttää, että ensin luodaan aikaulottuvuusobjekti.

Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta jotakin aikaulottuvuutta Mallin suunnittelu -ruudussa.
2. Napsauta objektien tarkasteluohjelman työkalurivillä olevaa Ajanjakson ja
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

. Aikaulottuvuus-työkalu avautuu.
määritteiden lisäys -kuvaketta
Valitse 1. Ajanjaksotaso -vaihtoehto.
Määritä, sisällytetäänkö vuodet, vuosineljännekset, kuukaudet ja päivät ulottuvuuteen, valitsemalla tarvittavat tasot.
Jos haluat sisällyttää vuodet, vie osoitin Vuodet-vaihtoehdon kohdalle. Jos organisaatio käyttää kalenterivuosia, valitse Kalenterivuosi, jossa on 365 (tai
366) päivää -vaihtoehto. Jos organisaatio käyttää kuuvuosia, valitse Kuuvuosi,
jossa on 52 viikkoa -vaihtoehto. Vuosineljännesten, kuukausien ja viikkojen
käytettävissä olevat vaihtoehdot määräytyvät sen mukaan, minkä vaihtoehdon
olet valinnut vuosia varten. Jos olet valinnut kalenterivuodet, vuosineljänneksessä on aina 3 kuukautta ja kuukaudet ovat aina kalenterin mukaiset. Jos olet
valinnut kuuvuodet, vuosineljänneksessä on aina 13 viikkoa.
Jos olet valinnut kuuvuodet, vie osoitin Kuukaudet-vaihtoehdon kohdalle.
Määritä, miten viikot jakautuvat vuosineljänneksen kuukausiin.
Jos olet valinnut kalenterivuodet, vie osoitin Viikot-vaihtoehdon kohdalle.
Määritä, miten kahdelle kuukaudelle jakautuva viikko jaetaan kuukausien kesken.
Jos haluat pakottaa kuukauden päättymään kalenterin lopetuspäivänä, määritä
Pakota kuukausi kalenterin lopetuspäivään -asetuksen arvoksi Kyllä.
Valitse 2. Kesto -vaihtoehto.
Luku 4. Ulottuvuuksien luonti ja muotoilu
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10. Määritä ensimmäisen ulottuvuuteen sisällytettävän ajanjakson alkamispäivämäärä Ensimmäisen ajanjakson alkamispäivämäärä -ruutuun. Päivämäärä
voi olla esimerkiksi tilivuoden ensimmäinen päivä.
11. Määritä viimeisen ulottuvuuteen sisällytettävän ajanjakson päättymispäivämäärä Viimeisen ajanjakson päättymispäivämäärä -ruutuun. Päivämäärä voi
olla esimerkiksi tilivuoden viimeinen päivä.
12. Valitse 3. Jäsenten nimet -vaihtoehto. Voit määrittää muotoiluasetuksia ulottuvuuteen sisällytettäville jäsentasoille.
13. Valitse Jäsenen tason tyyppi -ruudusta jäsentaso, jolla haluat käyttää muotoiluasetuksia. Voit esimerkiksi käyttää muotoilua vuosissa.
14. Valitse Jäsenen tason muotoilu -ruudusta muotoilu, jota haluat käyttää jäsentasolla.
15. Voit määrittää Etuliite- ja Jälkiliite-ruuduissa etuliitteet ja jälkiliitteet, jotka lisätään tietojen esitykseen. Voit esimerkiksi lisätä vuosiin etuliitteen TK osoittaaksesi, että kyseessä ovat tilikaudet. Kausi 2011 - 2012 esitettäisiin tällöin
muodossa TK 2011 - 2012.
16. Käytä muotoiluasetuksia muilla jäsentasoilla tarpeen mukaan. Napsauta OKpainiketta.
17. Tallenna ulottuvuus.

Versioulottuvuuksien luonti
Voit luoda versioulottuvuuksia, jos sinun on verrattava samanlaisten tietojen eri
versioita.

Tietoja tästä tehtävästä
Versioulottuvuus sisältää eri versioita samanlaisista tiedoista vertailua varten, esimerkiksi nykyisen budjetin ja aikaisempien vuosien kustannusten väliset erot. Versioulottuvuuksien tietoja ei yleensä yhdistetä, koska niihin sisältyy useita tietomerkintöjä samasta kohteesta. Versioulottuvuudella on seuraavat määritteet:
v Nimi: jäsenen nimi.
v Muoto: käyttäjän määrittämä muoto (numeerinen, päivämäärä- tai kellonaikamuoto tai tekstimuoto).
v Version laskutoimitus.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa Ulottuvuudet-kansiota hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Uusi-kuvaketta

.

.
2. Napsauta Ulottuvuus-kuvaketta
3. Kirjoita uuden ulottuvuuden nimi ja valitse Ulottuvuustyyppi-luettelon Hierarkia-vaihtoehto.
4. Lisää ulottuvuuden jäsenet Nimi-määritteeseen kirjoittamalla luettelo tai kopioimalla ja liittämällä toiminto laskentataulukosta. Esimerkki: Tilivuoden 2004
budjetti, Tilivuoden 2005 budjetti, Tilivuoden 2004 ennuste, Tilivuoden
2005 vertailukohta.
5. Tallenna ulottuvuus.

30

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versio 10.2.2: Käyttäjän opas

Seuraavat toimet
Kun olet luonut versioulottuvuuden, voit kirjoittaa yksinkertaisia lausekkeita (esimerkiksi =Budjetoitu - Ennuste), verrata samanlajisia tietoja tai hyödyntää laskentaulottuvuuden ”positiivisen varianssin luonne” -määritettä käyttämällä ulottuvuusfunktioita VARIANCE ja VARIANCEPERCENT.

Hierarkiaulottuvuuksien luonti
Voit luoda hierarkiaulottuvuuden, joka sisältää luetteloita hierarkkisen rakenteen
jäsenistä.

Tietoja tästä tehtävästä
Sovelluksen täytyy ehkä sisältää luetteloita hierarkkista rakennetta edellyttävistä
kohteista. Esimerkkejä: Maanosa, Alue ja Kaupunki. Hierarkiaulottuvuus vetää jäsenen ylätason jäseneen korotus- ja alennusfunktioiden sekä veto ja pudotus -funktion avulla. Voit luoda useita ylätason hierarkioita kopioimalla ja liittämällä jäsenen
tai painamalla Ctrl-näppäintä ja vetämällä jäsenen ylätason jäseneen tai jäsenryhmään. Voit tarkastella tai piilottaa hierarkian jäseniä pikavalikon Laajenna- ja Tiivistä-komentojen avulla. Hierarkiaulottuvuudella on seuraavat määritteet:
v Nimi: jäsenen nimi.
v Painotus on kerroin, yleensä -1, jonka avulla positiivinen luku muunnetaan negatiiviseksi.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa Ulottuvuudet-kansiota hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Uusi-kuvaketta

.

.
2. Napsauta Ulottuvuus-kuvaketta
3. Kirjoita uuden ulottuvuuden nimi ja valitse Ulottuvuustyyppi-luettelon Hierarkia-vaihtoehto.
4. Lisää ulottuvuuden jäsenet Nimi-määritteeseen kirjoittamalla luettelo tai kopioimalla ja liittämällä toiminto laskentataulukosta. Esimerkki: Afrikka, Egypti,Sudan, Uganda.
5. Korosta esimerkissä Egypti-, Sudan- ja Uganda-jäsenet ja napsauta sitten Alenna valitut jäsenet -kuvaketta. Valituista jäsenistä tulee Afrikka-jäsenen jäseniä.
6. Tallenna ulottuvuus.

Seuraavat toimet
Kun olet luonut hierarkiaulottuvuuden, voit luoda siihen jäseniä manuaalisesti tai
tuoda siihen jäseniä. Voit myös käyttää suojausta.

Yleisten ulottuvuuksien luonti
Luo yleinen versio, jos et ole varma tarkasta ulottuvuustyypistä.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun ulottuvuuksia käytetään kuutiossa, kuutio järjestetään ulottuvuustyypin mukaan. Siksi on hyvä olla käyttämättä useita yleisen tyypin ulottuvuuksia. Yleisellä
ulottuvuudella on seuraavat määritteet:
v Nimi: jäsenen nimi.
Luku 4. Ulottuvuuksien luonti ja muotoilu
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v Muoto: käyttäjän määrittämä muoto (numeerinen, päivämäärä- tai kellonaikamuoto tai tekstimuoto).
v Poimintaluettelo: linkki ennalta määritettyyn ulottuvuuteen tai osajoukkoon.
v N-tason laskutoimitus on lehtitasolla toteutettava yksinkertainen laskutoimitus.
v C-tason laskutoimitus on yhdistelmätuloksille toteutettava laskutoimitus.
v Painotus on kerroin, yleensä -1, jonka avulla positiivinen luku muunnetaan negatiiviseksi.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa Ulottuvuudet-kansiota hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Uusi-kuvaketta

.

.
2. Napsauta Ulottuvuus-kuvaketta
3. Kirjoita uuden ulottuvuuden nimi ja valitse Ulottuvuustyyppi-luettelon Yleinen-vaihtoehto.
4. Lisää ulottuvuuden jäsenet Nimi-määritteeseen kirjoittamalla luettelo tai kopioimalla ja liittämällä jäsenet. Esimerkki: Tilivuoden 2004 budjetti, Tilivuoden
2005 budjetti, Tilivuoden 2004 ennuste, Tilivuoden 2005 vertailukohta.
5. Tallenna ulottuvuus.

Seuraavat toimet
Yleinen ulottuvuustyyppi tulisi muuttaa halutuksi tyypiksi, ennen kuin sitä käytetään kuutiossa.

Ulottuvuustyypin muuttaminen
Kun yleinen ulottuvuus on luotu, voit muuttaa sen ulottuvuustyypin yleisestä haluamaasi tyyppiin.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit muuttaa yleinen-ulottuvuustyypin, ennen kuin käytät sitä kuutiossa. Yleinenulottuvuustyyppi on käytettävissä, kun lopullinen ulottuvuustyyppi ei ole tiedossa.
Kun kuutio luodaan, ohjelma järjestää kuution seuraavaan järjestykseen:
1. BASIC
2. HIERARCHY
3. GENERIC
4. TIME
5. VERSIONS
6. CALCULATION.
Tämä järjestys on aina sama. Siinä VERSIONS (versio) ja CALCULATION (laskenta) ovat viimeisinä, koska nämä ulottuvuudet voivat sisältää tekstimuotoisia poimintaluetteloita tai jäseniä sisältäviä merkkijonoelementtejä. Normaalitilanteessa
versio- ja laskentaulottuvuuksia ei käytetä yhdessä.

Toimintaohjeet
1. Avaa yleinen ulottuvuus.
2. Napsauta ulottuvuuden nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vaihda ulottuvuustyyppi.
3. Valitse uusi ulottuvuustyyppi luettelosta. Napsauta OK-painiketta.
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4. Tallenna ulottuvuus.

Ulottuvuuksien muokkaus
Voit lisätä, poistaa ja muuttaa ulottuvuuden määritteitä ja jäseniä ulottuvuuden
muokkaustoiminnon avulla.
Voit lisätä käytettävissä olevien määritteiden sarakkeisiin lisää lajien Numeerinen,
Teksti ja Valenimi määritteitä.
Voit lisätä ulottuvuuteen uusia jäseniä, piilottaa ne tai tuoda ne näkyviin. Voit lisäksi muuttaa jäsenten sijaintia ja määrittää niiden hierarkian. Voit lisätä jäsenet
yksittäin tai liittää ne laskentataulukosta.

Numeerisen määritteen luonti
Luo numeerinen määrite laskentatarkoituksia varten.

Tietoja tästä tehtävästä
Numeerinen määrite voidaan määrittää jäsenille lehti- ja yhdistelmätasolla. Laskutoimituksen tai yleisen tyypin ulottuvuuden lehtitason arvoja voidaan käyttää yhdistelmätason laskennassa. Tekstimerkkijonoja ei voi käyttää numeerisissa määritteissä.

Toimintaohjeet
1. Avaa ulottuvuus.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Nimi-sarakkeen jäsentä ja valitse Lisää
uusi määrite.
3. Kirjoita Anna uuden määritteen nimi -kenttään määritteen nimi.
4. Valitse Määritetyyppi-kohdan Numeerinen-vaihtoehto.
5. Vahvista valinta napsauttamalla OK-painiketta. Näkyviin tulee samanniminen
sarake.
6. Nyt voit määrittää arvot kunkin lehtitason jäsenen määritteeseen.
7. Tallenna ulottuvuus.

Tulokset
Voit käyttää numeerisia määritteitä laskentatyypin ulottuvuuden tai yleisen ulottuvuuden laskentatarkoituksiin.

Tekstimääritteen luonti
Voit tehdä ulottuvuuden jäsenten tekstivalintoja lisäämällä tekstimääritteitä.

Tietoja tästä tehtävästä
Tekstimääritteet ovat merkkijonotekstejä varten. Jäsenet voidaan erotella toisella tavalla käyttämällä tekstimääritettä. Voit esimerkiksi merkitä tekstimääritteiden
avulla käytöstä poistetut jäsenet, joiden tietojen on kuitenkin oltava käytettävissä
yhdistelmätasolla.

Toimintaohjeet
1. Avaa ulottuvuus.

Luku 4. Ulottuvuuksien luonti ja muotoilu

33

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Nimi-sarakkeen jäsentä ja valitse Lisää
uusi määrite.
3. Kirjoita Anna uuden määritteen nimi -kenttään määritteen nimi.
4. Valitse Määritetyyppi-kohdan Teksti-vaihtoehto.
5. Vahvista valinta napsauttamalla OK-painiketta.
6. Napsauta jäsenen solua juuri luodun uuden määritteen kohdalla, kirjoita haluamasi nimi ja vahvista uusi nimi painamalla Enter-näppäintä.
7. Tallenna ulottuvuus.

Ulottuvuuden valenimimääritteen luonti
Valenimeä voidaan käyttää lausekkeissa ja linkeissä jäsenen nimen asemesta.

Tietoja tästä tehtävästä
Valenimessä kuvatekstin tai käsitteen nimi poikkeaa jäsenen nimestä tai muuttumattomasta nimestä. Sekä valenimeä että kuvatekstin nimeä voidaan käyttää lausekkeiden muokkaustoiminnossa. Tällöin lausekkeiden muokkaustoiminto viittaa
jäsenen nimeen. Jos teet virheen valenimien käytössä, lausekkeiden muokkaustoiminto näyttää punaisella alleviivatun punaisen tekstisanoman. Voit luoda uuden
valenimen ulottuvuuden ominaisuusikkunassa.

Toimintaohjeet
1. Avaa ulottuvuus.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella nimisarakkeen jäsentä ja valitse Lisää uusi
määrite.
3. Kirjoita Anna uuden määritteen nimi -kenttään nimi Valenimi.
4. Valitse Määritetyyppi-kohdan Valenimi-vaihtoehto.
5. Vahvista valinta napsauttamalla OK-painiketta. Näkyviin tulee sarake nimeltä
Valenimi.
6. Napsauta jäsenten soluja juuri luodun uuden määritteen kohdalla, kirjoita haluamasi valenimi kullekin jäsenelle ja vahvista uusi nimi painamalla Enter-näppäintä.
7. Tallenna ulottuvuus.

Esimerkki
Jos muuttumaton jäsenen nimi on Myynti Q1, kyseisen jäsenen kuvateksti on
Ensimmäisen vuosineljänneksen myynti ja valenimi on Q1, kaikkia kolmea nimeä
voidaan käyttää lausekkeiden muokkaustoiminnossa. Siksi seuraavat lausekkeet
ovat samat.
Taulukko 2. Jäsenet, kuvatekstit ja valenimet lausekkeessa
Jäsenen nimi

Kuvateksti

Valenimi

Myynti Q1

Ensimmäisen
vuosineljänneksen myynti

Q1

='Myynti Q1' * Hinta

='Ensimmäisen
vuosineljänneksen myynti'
* Hinta

=Q1 * Hinta

Kun viet kohdistimen kuvatekstin tai valenimen päälle lausekkeiden muokkaustoiminnossa, näkyviin tulee jäsenen nimi.
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Ulottuvuuden näyttöasetusten muokkaus
Ulottuvuudessa on näyttöasetuksia, joita voit muuttaa sen mukaan, miten haluat
määritteiden näkyvän ulottuvuuden muokkaustoiminnossa.

Tietoja tästä tehtävästä
Kelvollisen ulottuvuuden on oltava luotuna. Voit muuttaa määritteitä määritevalintaikkunassa.

Toimintaohjeet
1. Avaa ulottuvuus.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella otsikkoa Nimi ja valitse Lisää näyttöasetuksia.
3. Valitse Ulottuvuudet-valintaikkunassa määritteet, jotka haluat tuoda näkyviin.
4. Napsauta OK-painiketta.
5. Tallenna ulottuvuus.

Yhden jäsenen lisäys ulottuvuuteen
Voit lisätä yksittäisiä jäseniä ulottuvuuteen muokkaamalla sitä. Voit lisätä ulottuvuuteen uuden jäsenen, tekstijäsenen tai alijäsenen.

Toimintaohjeet
1. Avaa ulottuvuus.
2. Kaksoisnapsauta Nimi-sarakkeen <Lisää uusi jäsen> -kenttää.
3. Kirjoita uuden jäsenen nimi.
4. Pudota uusi jäsen oikeaan paikkaan jäsenluettelossa.
5. Sijoita uusi jäsen oikeaan paikkaan hierarkiassa käyttämällä Alenna valitut jäsenet- ja Ylennä valitut jäsenet -vaihtoehtoja.
6. Tallenna ulottuvuus.

Useiden jäsenten lisäys ulottuvuuteen
Jos jäsenluettelo on laskentataulukossa, voit lisätä jäsenet liittämällä.

Toimintaohjeet
Avaa ulottuvuus.
Kopioi jäsenet avoimesta laskentataulukosta.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella jäsentä, johon haluat liittää jäsenet.
Voit käyttää seuraavia liittämistoimintoja: Liitä yläpuolelle, Liitä
aliobjekti tai Liitä alapuolelle.
5. Tallenna ulottuvuus.
1.
2.
3.
4.

Jäsenen poisto yhdistelmästä
Jos samassa yhdistelmässä on jäsenen kaksi ilmentymää, voit säilyttää yhdistelmän
oikeana poistamalla toisen ilmentymän.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun jäsen näkyy saman yhdistelmän kahdessa eri hierarkiassa, toinen ilmentymä
on poistettava, jotta yhdistelmän summat säilyvät oikeina. Kun poistat yhdistelmästä jäsenen, jolla on useita ylätason objekteja, valitut jäsenet poistetaan. Jos jäseLuku 4. Ulottuvuuksien luonti ja muotoilu
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nellä on vain yksi ylätason objekti, jäsen siirretään ylimmälle tasolle ja jäsenen aliobjektit säilyttävät sijaintinsa suhteessa jäseneen.

Toimintaohjeet
1. Avaa ulottuvuus.
2. Napsauta jäsentä hiiren kakkospainikkeella poistettavien nimien luettelossa ja
valitse Poista jäsenet yhdistelmästä -vaihtoehto. Voit valita useita jäseniä.
3. Poista jäsen napsauttamalla OK-painiketta.

Jäsenten muotoilu
Muoto on käyttäjän määrittämä jäsenten ominaisuus. Käyttäjät voivat määrittää numeron tyylin, päivämäärän, kellonajan sekä tekstin muodon muokkaustoiminnon
avulla.
Muoto-ominaisuus on käytettävissä versio- ja laskentaulottuvuuksissa. Muoto-ominaisuudella on Muoto-valintaikkuna, josta voit valita haluamasi muodon ja määrittää muotoparametrit.

Jäsenen muotoilu
Käyttäjä voi ottaa käyttöön numerotyylin muodon. Muoto on käytettävissä laskenta- ja versioulottuvuuksissa. Jos määrität muodon jäseneen, johon on määritetty aiemmin poimintaluettelo, toiminto poistaa poimintaluettelon.

Toimintaohjeet
1. Avaa ulottuvuus.
2. Kaksoisnapsauta jäsenen solua muotomääritteestä.
3. Napsauta haluamaasi Muotoilutyyppi -vaihtoehtoa.
4. Määritä valitsemasi muotoilun pakolliset ominaisuudet.
5. Napsauta Käytä-painiketta.
6. Tallenna ulottuvuus.

Osajoukkojen luonti
Osajoukko on rajoitettu versio ylätason ulottuvuudesta. Voit luoda osajoukon käytettäväksi poimintaluettelon kanssa laskentaulottuvuudessa.

Tietoja tästä tehtävästä
Osajoukko on valittu ylätason ulottuvuuden osa. Osajoukot voivat olla staattisia tai
dynaamisia. Jos muiden IBM Cognos -liittymien, kuten Cognos TM1 Architect- ja
Cognos TM1 Perspectives -liittymien dynaamisia osajoukkoja avataan IBM Cognos
TM1 Performance Modeler -ohjelmalla, MDX-lause näkyy ominaisuuksissa ja käyttäjä saa varoituksen avatessaan osajoukon. Jos dynaamisiin osajoukkoihin tehdään
muutoksia, osajoukko tallentuu staattisena. Seuraavat komennot ovat käytettävissä
osajoukon muokkaustoiminnossa:
v Piilota: piilottaa valitun jäsenen ja säilyttää muut jäsenet.
v Piilota muut: säilyttää valitun jäsenen ja piilottaa muut jäsenet.
v Piilota tason mukaan: piilottaa jäsenen alikomennon mukaisesti:
– Piilota tämä taso
– Piilota muut tasot
– Piilota tämän tason yläpuoliset
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– Piilota tämän tason alapuoliset
– Piilota lehtijäsenet
– Piilota yhdistetyt jäsenet
v Laajenna: näyttää kaikki valitun jäsenen alitasot
v Tiivistä: piilottaa kaikki valitun jäsenen alitasot
v Lajittele nousevaan järjestykseen: lajittelee jäsenet nousevaan aakkosjärjestykseen nimen mukaan
v Lajittele laskevaan järjestykseen: lajittelee jäsenet laskevaan aakkosjärjestykseen
nimen mukaan
v Lajittele hierarkian mukaan
v Indeksointi nousevaan järjestykseen: lajittelee nousevaan järjestykseen indeksinumeron mukaan
v Indeksointi laskevaan järjestykseen: lajittelee laskevaan järjestykseen indeksinumeron mukaan.

Toimintaohjeet
1. Napsauta ulottuvuuden nimeä hiiren kakkospainikkeella Mallin suunnittelu
-ruudussa.
2. Valitse vaihtoehdot Uusi > Osajoukko.
3. Kirjoita osajoukon nimi ja napsauta OK-painiketta.
4. Valitse sitä tasoa kuvaava jäsen, jonka haluat ottaa käyttöön osajoukossa. Jos
ajanjaksoina ovat esimerkiksi Vuosi, Kuukaudet sekä Viikot ja haluat käyttää
vain kuukausia, valitse jokin kuukauden jäsen.
5. Napsauta jäsentä hiiren kakkospainikkeella ja valitse komento valintaruudusta.
6. Tallenna ulottuvuus.

Dynaamisten osajoukkojen luonti
Dynaamisen osajoukon jäsenet muuttuvat, kun jäseniä lisätään ulottuvuuteen tai
niitä poistetaan ulottuvuudesta.

Tietoja tästä tehtävästä
Dynaaminen osajoukko käyttää lauseketta osajoukon jäsenten valinnassa. Kun uusia jäseniä lisätään osajoukkoon ja jäsen kuuluu lausekkeen määrittämään luokkaan, uusi jäsen lisätään osajoukkoon ilman lisämuokkausta. Lausekkeita muokataan MDX-muokkaustoiminnossa.
Voit vaihtaa staattisen ja dynaamisen osajoukon välillä valitsemalla Dynaaminen
osajoukko -valintaruudun. Dynaamisessa osajoukossa on oltava lauseke. Staattinen
osajoukko voidaan määrittää lausekkeiden muokkaustoiminnossa ja tallentaa sen
jälkeen staattisena luettelona.
Huomautus: Voit luoda osajoukon aloituskohdan pudottamalla aiemmin luodun
osajoukon MDX-muokkaustoimintoon.
Huomautus: Voit muokata lauseketta suoraan ja voit leikata ja liittää MDX-lauseita
muista lähteistä.

Toimintaohjeet
1. Napsauta ulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Uusi >
Osajoukko.
Luku 4. Ulottuvuuksien luonti ja muotoilu
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2. Kirjoita uuden osajoukon nimi ja napsauta OK-painiketta.
3. Tallenna uusi ulottuvuus.
4. Napsauta Lauseke-ominaisuuden muokkauspainiketta. MDX-lauseiden muokkaustoiminto avautuu.
5. Valitse Dynaaminen-valintaruutu. Jos Dynaaminen-valintaruutu on tyhjä, osajoukko on staattinen osajoukko, eivätkä sen jälkeen jäsenluetteloon tehdyt muutokset näy osajoukossa.
6. Valitse osajoukon perusta Osajoukon perusta -valinnasta.
Valinta

Kuvaus

Tasot (n)

Jäsenten käytettävissä olevat tasot.

Kaikki jäsenet

Kaikki ulottuvuuden jäsenet.

Nykyiset jäsenet

Osajoukon nykyiset jäsenet.

Valitut jäsenet

Nimi-sarakkeen jäsenluettelosta valitut jäsenet.

7. Valitse lajittelutyyppi Lajittelu-valinnasta: Nouseva, Laskeva tai Hierarkia.
8. Ota muutokset käyttöön ja sulje muokkaustoiminto napsauttamalla OK-painiketta tai ota muutokset käyttöön ja pidä muokkaustoiminto avoinna napsauttamalla Käytä-painiketta.

Suodattimen käyttö alijoukossa
Suodattimen avulla voit luoda staattisen alijoukon valittujen jäsenten luettelon
määritteiden tai sarakearvojen perusteella.

Tietoja tästä tehtävästä
Suodatinta voi käyttää joko staattisessa tai dynaamisessa alijoukossa. Jos suodatinta
käytetään dynaamisessa alijoukossa, siitä tulee staattinen tallennettaessa.
Suodattimen esimerkkikäyttötapaus: käytöstä poistetuilla objekteilla voisi olla tekstimäärite Käytöstä poistettu, jossa myynnistä poistettujen objektien jäsenten
määritesarakkeessa on teksti Käytöstä poistettu. Käytöstä poistettu -sanoihin perustuva suodatin luo kaikkien nykyisten myynnissä olevien objektien alijoukon
suodattamalla pois sanat Käytöstä poistettu.
Suodatin lajittelee jäsenet muuttumattoman nimen tai määritteen perusteella. Määritteitä Indeksi ja Painotus ei voi kuitenkaan käyttää.

Toimintaohjeet
1. Avaa alijoukko.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen määritteen otsikkoa, johon suodatus
kohdistuu, ja valitse Suodata sarakkeen mukaan -vaihtoehto.
3. Valitse ehto: Näytä seuraavat tai Älä näytä seuraavia.
4. Kirjoita Avainsanat-kenttään kirjain tai avainsana.
5. Valitse tekstiarvon suodatintyypiksi Alkaa kohteella, Loppuu kohteeseen tai
Sisältää tai numeerisen arvon suodatintyypiksi Suurempi kuin, Pienempi
kuin tai Yhtä suuri kuin.
6. Valitse suodatusjärjestys: Nouseva lajittelujärjestys, Laskeva lajittelujärjestys
tai Älä lajittele.
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7. Napsauta Hae-painiketta. Ensimmäisen suodatuksen tulokset näkyvät Arvotkentässä.
8. Valitse osajoukkoon mukaan otettavat arvot. Voit valita useita arvoja painamalla Ctrl- tai vaihtonäppäintä samalla, kun napsautat.
9. Vahvista arvot napsauttamalla nuolinäppäimen kuvaketta. Napsauta OK-painiketta.
10. Tallenna osajoukko.

Poimintaluetteloiden luonti
Poimintaluettelo sisältää arvoja, joita käyttäjä voi valita solussa. Poimintaluettelo sisältää arvoja, jotka vastaavat kaikkia ulottuvuuden tai sen osajoukon jäseniä. Jos
ulottuvuuden tai osajoukon jäsenet muuttuvat, myös poimintaluettelossa käytettävissä olevat arvot muuttuvat. Poimintaluettelo voi myös koostua staattisesta arvojen luettelosta, jotka on määritetty, kun poimintaluettelo luodaan.

Tietoja tästä tehtävästä
Poimintaluettelomäärite on käytettävissä laskentaulottuvuuksissa. Poimintaluetteloiden hyötynä on se, että ne muodostavat rakenteisen käyttöliittymän, jonka avulla käyttäjä ymmärtää, mitkä syötteet ovat tarpeen. Esimerkiksi henkilöstöpäälliköt
saattavat suorituskyvyn suunnittelun yhteydessä joutua määrittämään työntekijöilleen suorituskykyarvot. Poimintaluettelon avulla he valitsevat kiinteästä luettelosta
arvon Heikko, Keskimääräinen, Hyvä tai Erittäin hyvä vapaan tekstimerkkijonon
kirjoittamisen asemesta. Jos määrität jäseneen poimintaluettelon aiemmin luodulla
muodolla, toiminto poistaa muodon.

Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta laskentaulottuvuudessa sen jäsenen Poimintaluettelo-saraketta, jolle haluat määrittää poimintaluettelon.
2. Voit luoda staattisen poimintaluettelon valitsemalla Staattinen luettelo -vaihtoehdon ja kirjoittamalla sen jälkeen arvot Staattinen luettelo -ruutuun. Kirjoita
kukin arvo omalle rivilleen ruudussa.
3. Voit luoda dynaamisen poimintaluettelon, jossa osajoukon tai ulottuvuuden jäseniä käytetään luettelon arvoina, valitsemalla Ulottuvuus tai osajoukko -vaihtoehdon.
a. Avaa Valitse ulottuvuus tai osajoukko -valintaikkuna napsauttamalla Lisää-vaihtoehtoa.
b. Siirry ulottuvuuteen tai osajoukkoon, joka sisältää poimintaluettelossa näytettävät elementit, ja napsauta sen jälkeen OK-painiketta.
4. Määritä poimintaluettelon arvoissa käytettävä elementtityyppi valitsemalla joko
Teksti tai Numeerinen.
5. Napsauta OK-painiketta.
6. Tallenna ulottuvuus.

Luku 4. Ulottuvuuksien luonti ja muotoilu
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Luku 5. Kuutioiden luonti
Kuutio on mallissa sijaitseva tietovarasto. Se on moniulotteinen ja se sisältää rivejä,
sarakkeita ja vaihtelevan määrän sivuja. Voit luoda sovelluksen käyttämällä yhtä
tai useaa kuutiota.
Laskentataulukoista poiketen kuutioita voidaan jakaa sektoreihin. Tällöin mikä tahansa ulottuvuuspari voi sisältää rivit ja sarakkeet, kun muut ulottuvuudet sisältävät sivut. Vaikka kuutiossa voi olla miten monta ulottuvuutta tahansa, ainoana
käytännön rajoituksena on palvelimessa olevan muistin määrä. Yleensä kuutiossa
on enintään viisi tai kuusi ulottuvuutta. Kuutiossa on oltava vähintään kaksi ulottuvuutta rakenteettoman laskentataulukon tapaan. Kuutiossa voi olla myös kolme
ulottuvuutta. Tällöin se muistuttaa kolmiulotteista laskentataulukkoa, joka sisältää
useita toistensa taakse pinottuja rakenteettomia taulukoita. Neli- tai viisiulotteista
kuutiota voidaan pitää kolmiulotteisen laskentataulukon ja relaatiotietokannasta
noudettujen kyselyraporttien välimuotona. Tyypillisessä neliulotteisessa kuutiossa
voisi olla esimerkiksi seuraavat ulottuvuudet: Tulos, Osastot, Kuukaudet ja Varianssi.

Ulottuvuustyypin määrittämä ulottuvuusjärjestys
Kun kuutio luodaan, ohjelma lajittelee ulottuvuudet niiden tyypin mukaan. Se sijoittaa perusulottuvuudet ensimmäiseksi ja laskentaulottuvuudet viimeiseksi. Oletusasetuksen mukaan ohjelma luetteloi ulottuvuudet seuraavassa järjestyksessä:
1. perusulottuvuudet
2. hierarkiaulottuvuudet
3.
4.
5.
6.

yleiset ulottuvuudet
aikaulottuvuudet
versioulottuvuudet
laskentaulottuvuudet.

Kuution sisältämien merkkijonon jäsenten on oltava viimeisessä ulottuvuudessa.
Koska laskenta- ja versioulottuvuudet ovat luettelossa viimeisinä, ohjelma sijoittaa
usein viimeiseksi ulottuvuuden, jossa on merkkijonon jäsen.
Jos kuutiossa on sekä versio- että laskentaulottuvuus, ohjelma sijoittaa laskentaulottuvuuden viimeiseksi. Jos sinun on lisättävä merkkijonon jäsen sellaiseen ulottuvuuteen, joka ei ole kuutiossa viimeisenä, voit järjestää ulottuvuudet uudelleen.

Ulottuvuustyypin määrittämä laskutoimitusten järjestys
Jos kuutio sisältää ulottuvuuden laskutoimituksia, ohjelma tekee laskutoimitukset
ulottuvuuden lajin mukaan. Ohjelma laskee versioulottuvuudet ensimmäiseksi ja
laskentaulottuvuudet viimeiseksi. Oletusasetuksen mukaan ohjelma tekee laskutoimitukset seuraavassa järjestyksessä:
1. versioulottuvuuksien laskutoimitukset
2.
3.
4.
5.

aikaulottuvuuksien laskutoimitukset
hierarkiaulottuvuuksien laskutoimitukset
yleisten ulottuvuuksien laskutoimitukset
perusulottuvuuksien laskutoimitukset
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6. laskentaulottuvuuksien laskutoimitukset.

Esimerkki laskutoimitusten järjestyksestä
Tässä esimerkissä esitetään, miksi ohjelma tekee versioulottuvuuden laskutoimitukset ennen laskentaulottuvuuden laskutoimituksia.
Käytössä on laskentaulottuvuus, joka lasketaan seuraavasti:
Tuotto(=Yksiköt*Hinta)
Lisäksi käytössä on versioulottuvuus, joka lasketaan seuraavasti:
Varianssi(=Toteutunut-Budjetoitu)
Käytössä ovat seuraavat tiedot:
Budjetoitu

Toteutunut

Yksiköt

100

110

Hinta

5

4

Skenaario 1
Jos laskentaulottuvuuden säännöt ovat ennen versioulottuvuuden sääntöjä, järjestelmä tekee laskutoimitukset seuraavasti:
Budjetoitu

Toteutunut

Varianssi

Yksiköt

100

110

10

Hinta

5

4

-1

Tuotto

500

440

-10

Toisin sanoen {Tuotto, Varianssi} lasketaan kaavalla 10 * -1 = -10, mikä antaa väärän tuloksen.
Skenaario 2
Jos laskentaulottuvuuden säännöt ovat versioulottuvuuden sääntöjen jälkeen, järjestelmä tekee laskutoimitukset seuraavasti:
Budjetoitu

Toteutunut

Varianssi

Yksiköt

100

110

10

Hinta

5

4

-1

Tuotto

500

440

-60

Nyt {Tuotto, Varianssi} = {Tuotto, Toteutunut} - {Tuotto, Budjetoitu} = 440 - 500 =
-60, mikä on oikea tulos.

Kuutioiden kokorajoitukset
Kuution sisältämien solujen lukumäärälle ei ole ohjelmistorajoituksia. Sille on kuitenkin laitteistorajoitus, joka liittyy tietokoneen muistiin. Saat kokorajoituksen sel-
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ville seuraavasti: laske solujen lukumäärä kertomalla rivien määrä sarakkeiden
määrällä ja tämä tulo sivumäärällä. Solujen lukumäärä on kunkin ulottuvuuden sisältämien kohteiden määrän tulo. Kuution koko lasketaan seuraavalla yleisellä kaavalla:
Koko = (kohteiden määrä ulottuvuudessa 1) * (kohteiden määrä ulottuvuudessa 2)
* (kohteiden määrä ulottuvuudessa 3) * . . . * (kohteiden määrä ulottuvuudessa n)
Kokorajoitukset vaihtelevat paljon sen mukaan, paljonko tietokoneessa on vapaata
muistia. Pitkiä 500 kohteen ulottuvuuksia sisältävät kuutiot kuluttavat enemmän
muistia kuin samankokoiset kuutiot, jotka sisältävät 100 kohteen ulottuvuuksia.
Yleensä kokorajoitukset tulevat esille vähintään neljä ulottuvuutta sisältävissä kuutioissa. Jos kolmiulotteisessa kuutiossa on 400 sivua ja lisäät uuden 20 kohteen
ulottuvuuden, muistia kuluu kaksikymmentä kertaa enemmän. Tällöin tallennettujen tietojen määrä nousee 400 sivusta 8 000 sivuun. Jos lisäät viidennen, 20 kohteen
ulottuvuuden, muistin käyttö kaksikymmenkertaistuu jälleen 160 000 tietosivuun.
Voit välttää muistirajoituksen luomalla sarjan tiiviisti täytettyjä kolmen tai neljän
ulottuvuuden kuutioita sen sijaan, että loisit yhden harvasti täytetyn viiden ulottuvuuden kuution.

Näkymien käsittely kuution uudelleenjärjestyksen aikana
Jos kuutiossa on yksityisiä näkymiä, ne tuhoutuvat, kun kuutio järjestetään uudelleen Performance Modeler -ohjelmassa. Kuution rakennetta muuttavat toiminnot:
v ulottuvuuden lisäys kuutioon
v ulottuvuuden poisto kuutiosta
v ulottuvuuksien järjestyksen muuttaminen kuutiossa.
Jos kuutio on uudelleenjärjestetty, kaikki laskentataulukkofunktiot (esimerkiksi
DBRW-funktio), jotka viittaavat kuutioon Excel-ohjelmassa tai Web-taulukoissa, on
päivitettävä vastaamaan kuution muutettua ulottuvuutta.

TM1 Applications -sovelluksissa käytettyjen kuutioiden uudelleenjärjestäminen
Jos haluat järjestää uudelleen TM1 Application -sovelluksessa käytetyn kuution, sovellus on ensin poistettava käytöstä TM1 Applications -portaalissa.
Jos Cognos Insight käyttää kuutiota hajautetussa tilassa, sovellus on otettava uudelleen käyttöön, kun kuutio on uudelleenjärjestetty. Tällä voidaan varmistaa, että
solmun omistajuuden määrityksessä käytetyt tietojen varaukset voidaan poistaa oikein ja päivittää sen jälkeen, kun kuution rakenne on muuttunut.
Sovellus voidaan aktivoida uudelleen, kun kuution uudelleenjärjestely on päättynyt.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Kuutioiden luonti” sivulla 17
Liiketoiminnan tietojen mallinnuksen toisessa vaiheessa käytetään jo määritettyjä
ulottuvuuksia kuutioiden luontiin.

Kuution luonti ulottuvuuksien avulla
Voit luoda kuution käyttämällä ulottuvuuksia. Ulottuvuudet suorittavat laskutoimituksia, ohjaavat nimiä ja muotoilevat tietomerkintöjä.
Luku 5. Kuutioiden luonti
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Tietoja tästä tehtävästä
Jos kuutiossa käytetään useita aikaulottuvuuksia, kuution ulottuvuuslaskelmista
muodostetut säännöt viittaavat ensimmäisen aikaulottuvuuden määritteisiin, kun
kyse on aikaan liittyvästä toiminnasta, kuten aikakeskiarvoista. Muut kuutiossa
käytettävät aikaulottuvuudet (ensimmäisen aikaulottuvuuden jälkeen) toimivat yhdistelmätasolla hierarkiaulottuvuuksien tavoin.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa Uusi-kuvaketta
.
2. Napsauta Kuutio-painiketta.
3. Kirjoita uuden kuution nimi Uusi kuutio -kenttään ja napsauta OK-painiketta.

Ulottuvuuksien pudotus uuteen kuutioon
Voit lisätä uuteen kuutioon ulottuvuuksia vetämällä ja pudottamalla niitä Ulottuvuudet-kansiosta.

Toimintaohjeet
1. Napsauta ulottuvuutta ja vedä se Rivit-alueelle. Ulottuvuuksien arvot näkyvät
riviotsikkoina Cube Viewer -ohjelmassa.
2. Napsauta toista ulottuvuutta ja vedä se Sarakkeet-alueelle. Ulottuvuuksien arvot näkyvät sarakeotsikkoina Cube Viewer -ohjelmassa.
3. Napsauta lisäulottuvuuksia ja vedä ne Konteksti-alueelle.
Huomautus: Ulottuvuuksien järjestyksellä ei ole väliä. Ulottuvuudet järjestetään niiden tyyppien mukaan. Voit muuttaa ulottuvuustyyppien oletusluettelointijärjestystä.

Ulottuvuuksien lisäys näppäimistön avulla
Voit lisätä ulottuvuuksia uuteen kuutioon näppäimistön avulla.

Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta luomaasi tyhjää kuutiota
Mallin suunnittelu -ruudun
Kuutiot-kansiossa. Uuden kuution Cube Viewer -ohjelma tulee näkyviin uutena
välilehtenä.
2. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudun Ulottuvuudet-kansio.
3. Napsauta ulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Lisää
ulottuvuus kuutioon, kuution_nimi. Ulottuvuuksien jäsenet näkyvät riviotsikkoina Cube Viewer -ohjelmassa.
4. Napsauta toista ulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Lisää ulottuvuus kuutioon, kuution_nimi. Ulottuvuuksien jäsenet näkyvät sarakeotsikkoina Cube Viewer -ohjelmassa.
5. Napsauta muita ulottuvuuksia hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto
Lisää ulottuvuus kuutioon, kuution_nimi.
Ulottuvuudet lisätään kontekstisuodattimina Cube Viewer -ohjelmaan.
Huomautus: Ulottuvuuksien järjestyksellä ei ole väliä. Ulottuvuudet järjestetään niiden tyyppien mukaan. Voit muuttaa ulottuvuustyyppien oletusluettelointijärjestystä.
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Ulottuvuuksien lisäys kuutioon
Voit lisätä kuutioon ulottuvuuden, jotta voit tarkastella kuution tietojen suhteita
yksityiskohtaisesti. Kaikkia kuution ulottuvuuksia ei tarvitse luoda kerralla. Voit lisätä ulottuvuuden myöhemmin esimerkiksi silloin, jos ulottuvuuteen lisättäviä tietoja ei vielä ollut kuution luontihetkellä.

Toimintaohjeet
1. Valitse kuutioon lisättävä ulottuvuus.
Huomautus: Voit tarkastella kuutiossa jo olevien ulottuvuuksien luetteloa Ominaisuudet-ruudussa.
2. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudun Ulottuvuudet-kansio.
3. Napsauta ulottuvuutta ja vedä se Cube Viewer -ohjelman Rivit-, Sarakkeet- tai
Konteksti-alueelle.
4. Jos soluissa on muita kuin sääntöjen laskemia tietoja, määritä, miten haluat jakaa tiedot uuden ulottuvuuden jäsenten kesken.
ja valitse vaihtoehto Tallenna tai
5. Napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
Tallenna nimellä. Järjestelmä tallentaa kuution ja näyttää uuden ulottuvuuden
Ominaisuudet-ruudussa ja Cube Viewer -ohjelmassa.
Huomautus: Ulottuvuustyyppi määrittää ulottuvuuksien alkuperäisen järjestyksen.

Ulottuvuuksien poisto kuutiosta
Voit poistaa ulottuvuuden kuutiosta, jos sinun ei tarvitse tietää, miten ulottuvuus
liittyy kuution tietoihin.
Esimerkki: Suunnittelemasi kuutio on tarkoitettu vain ylätason suunnitteluun. Poistat ulottuvuuden kuutiosta, koska käyttäjien ei ole tarpeen tuntea kyseisen ulottuvuuden yksityiskohtia.

Toimintaohjeet
1. Valitse kuutiosta poistettava ulottuvuus.
Huomautus: Voit tarkastella kuution sisältämien ulottuvuuksien luetteloa Ominaisuudet-ruudussa.
2. Jos haluat laskea yhteen kaikki kuution lehtitason tiedot ulottuvuuden poiston
jälkeen, lisää yhdistetty jäsen ulottuvuuteen, jonka aiot poistaa.
3. Napsauta ulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella Cube Viewer -ohjelman Rivit-,
Sarakkeet- tai Konteksti-alueella ja valitse Poista-vaihtoehto.
4. Jos soluissa on muita kuin sääntöjen laskemia tietoja, määritä, miten paljon
poistettujen jäsenten tietoja haluat säilyttää kuutiossa.
a. Jos haluat säilyttää vain valitun jäsenen tiedot, valitse Säilytä vain yksi sektori -vaihtoehto ja napsauta [ulottuvuuden_nimi].[jäsenen_nimi] -vaihtoehtoa.
Huomautus: Jos lisäsit yhdistetyn jäsenen, joka laskee yhteen kaikki kuution lehtitason tiedot, valitse tämä vaihtoehto ja napsauta yhdistettyä jäsentä.
b. Jos et halua säilyttää mitään poistettujen jäsenten tietoja, valitse vaihtoehto
Tyhjennä kaikki tiedot.

Luku 5. Kuutioiden luonti
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5. Napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
ja valitse vaihtoehto Tallenna tai
Tallenna nimellä. Järjestelmä tallentaa kuution ja poistaa ulottuvuuden Ominaisuudet-ruudusta sekä Cube Viewer -ohjelmasta.

Ulottuvuuksien järjestyksen muutto
Voit muokata kuution loogista rakennetta muuttamalla sen ulottuvuuksien järjestystä.
Kun kuutio luodaan, järjestelmä järjestää ulottuvuudet niiden lajin mukaan seuraavaan järjestykseen:
1. perusulottuvuus
2. hierarkiaulottuvuus
3. yleinen ulottuvuus
4. aikaulottuvuus
5. versioulottuvuus
6. laskentaulottuvuus.
Voit muuttaa ulottuvuuden järjestystä kuutiossa, jotta järjestys noudattaa muiden
kuutioiden järjestystä. Voit myös esimerkiksi siirtää ulottuvuuden luettelon loppuun siksi, että sen sisältämiä tekstimerkkijonoja ei voi näyttää, ellei se ole lehtijäsen.
poikkeaa ulot-

Huomautus: Ulottuvuuksien järjestyksen muutto toiminnolla
tuvuuksien muistinkäytön optimoinnista

.

Ennen aloitusta
Kuution,
jossa on vähintään kaksi ulottuvuutta
objektien tarkasteluohjelmassa.

, tulee olla näkyvissä

Toimintaohjeet
1. Napsauta Järjestä ulottuvuudet uudelleen -kuvaketta

.

2. Napsauta ulottuvuutta ja siirrä sitä ylös- tai alaspäin luettelossa painikkeiden
avulla.
3. Napsauta OK-painiketta.
ja valitse vaihtoehto Tallenna tai
4. Napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
Tallenna nimellä. Kuutio tallentuu, eikä ulottuvuus enää näy Ominaisuudetruudussa eikä Cube Viewer -ohjelmassa.

Kuution sääntöjen tarkastelu
Tarkastelemalla kuution sääntöjä näet, miten tietyt arvot lasketaan muiden arvojen
perusteella.
Säännöt ja feeder-toiminnot luodaan ulottuvuuksien laskutoimituksista ja linkeistä.
Säännöt sijoitetaan erillisiin sääntölohkoihin. Käyttäjät eivät voi muokata näitä
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sääntölohkoja. Sääntölohkot voi kuitenkin järjestää uudelleen, ja käyttäjät voivat
luoda omia sääntöjä täydentämään automaattisesti muodostettuja.
Huomautus: Joidenkin käyttäjien, kuten liiketoiminnan kehittäjien, ei ehkä ole tarpeen tietää, että laskutoimitukset tehdään sääntöjen avulla.

Tietoja tästä tehtävästä
OLAP-sovellusten yleisimmät laskutoimitukset liittyvät tietojen yhdistämiseen ulottuvuudessa. Voit luoda nämä laskutoimitukset TM1-ohjelmassa käyttämällä yhdistämishierarkioita. Esimerkiksi Month-ulottuvuudessa voit määrittää vuosineljänneksen loppusumman, jossa ovat yhteenlaskettuina tammi-, helmi- ja maaliskuun
arvot.
Monissa sovelluksissa on tehtävä laskutoimituksia, joihin ei sisälly yhdistämistä.
Näitä ovat esimerkiksi kustannusten jakaminen ja valuuttamuunto. Kuutiosääntöjen avulla voit luoda kaavoja, jotka toteuttavat nämä laskutoimitukset.
Kuutiosääntöjen avulla voit toteuttaa seuraavat tehtävät:
v Kertoa hinnat yksiköillä, jolloin tulokseksi saadaan myyntisummat.
v Ohittaa yhdistelmät tarvittaessa. Voit esimerkiksi estää yksittäisiä kuukausihintoja näkymästä vuosineljänneksen hinnoissa.
v Käyttää yhden kuution tietoja laskutoimitusten toteutukseen toisessa kuutiossa
tai tietojen jakamiseen kuutioiden välillä. Voit esimerkiksi noutaa myyntitietoja
kuutioon, joka sisältää voitto- ja tappiotietoja.
v Määrittää samat arvot useisiin soluihin.

Toimintaohjeet
1. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudun Kuutiot-kansio.
2. Laajenna kuutio

, jonka sääntöjä haluat tarkastella.

. Sääntöjen muokkaustoiminto tulee nä3. Kaksoisnapsauta sääntöobjektia
kyviin objektien tarkasteluohjelmaan. Sääntöjen muokkaustoiminto sisältää kahdenlajisia osia: sääntöosia ja feeder-toiminto-osia.

Seuraavat toimet
Voit luoda sääntöobjektin tai jatkaa tekemällä muita mallinnustehtäviä.
Yksityiskohtaisia tietoja säännöistä on julkaisun IBM Cognos TM1 Rules Guide -opas
sääntöjen hallintaa käsittelevässä osassa. Oppaaseen sisältyy opetusohjelma, jossa
on vaiheittaiset ohjeet sääntöjen kehittämisestä liiketoimintaympäristössä.

Sääntöobjektin luonti
Luomalla sääntöobjektin voit lisätä kuutiosäännön manuaalisesti muihin, automaattisesti muodostettuihin sääntöihin.

Toimintaohjeet
1. Avaa sääntöjen muokkaustoiminto objektien tarkasteluohjelmassa kaksoisnapsauttamalla kuution sääntöobjektia

.
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2. Kirjoita sääntöjen muokkaustoimintoon
vähintään yksi sääntölause.
Sääntölauseiden yleinen muoto on [Alue]=Kaava;
Muuttuja

Kuvaus

Alue

Määrittää kuution sen osuuden, johon sääntö vaikuttaa.

Kaava

Kuvaa, miten TM1 laskee solut kuution alueella.

Seuraavassa on esimerkki neljästä sääntölauseesta:
['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;
['Price']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Sales']\['Units']*1000;
['Sales']=N:['Price']*['Units']\1000;
Yksityiskohtaiset tiedot sääntöjen luonnista ovat julkaisun IBM Cognos TM1 Rules Guide -opas sääntöjen hallintaa käsittelevässä osassa.
ja valitse Tallenna tiedot -vaihto3. Napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
ehto. Lisäämäsi nimi tallentuu kuution mukana.

Kuutionäkymän määritys
Voit täyttää sovellussuunnittelijan vaatimukset määrittämällä tietojen esitystavan
Cube Viewer -ohjelmassa.
v
v
v
v
v

laajentaa ja tiivistää yhdistelmiä
muuntaa ulottuvuuksia taulukoiksi
piilottaa jäseniä
suodattaa näkymän tietoja
muokata osajoukkoja.

Uuden kuutionäkymän luonti
Voit luoda uuden kuutionäkymän, jotta voit tehdä näkymään liiketoimintatarpeitasi
vastaavia muutoksia. Kuution tulee näkyä Mallin suunnittelu -ruudussa.

Toimintaohjeet
1. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudun Kuutiot-kansio.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuutiota, josta haluat luoda näkymän, ja
> Näkymä.
valitse vaihtoehdot Uusi
3. Kirjoita kuutionäkymän nimi ja napsauta OK-painiketta. Uusi kuutionäkymä
tulee näkyviin Mallin suunnittelu -ruutuun alkuperäisen kuution alle.

Seuraavat toimet
Muokkaa kuutionäkymää käyttämällä tässä osassa kuvattuja menetelmiä.

Yhdistelmien laajennus ja tiivistys
Voit laajentaa tai tiivistää yhdistelmän Cube Viewer -ohjelmassa napsauttamalla jäsenen nimen vieressä olevaa ohjainta.
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Laajennus
Jäsenen nimen vieressä oleva plusmerkki ilmoittaa, että jäsen on yhdistelmä. Voit porautua ulottuvuuden yhdistelmiin ja tarkastella pohjana olevia
tietoja napsauttamalla plusmerkkiä. Plusmerkki muuttuu tällöin miinusmerkiksi.
Tiivistys
Jäsenen nimen vieressä oleva miinusmerkki ilmoittaa, että yhdistelmä on
laajennettu. Voit tiivistää ulottuvuuden lehtijäsenet napsauttamalla miinusmerkkiä. Miinusmerkki muuttuu tällöin plusmerkiksi.

Ulottuvuuksien muunto taulukoksi
Jos haluat muuttaa kuution tietojen esitystapaa, voit muuntaa ulottuvuudet taulukoksi Cube Viewer -ohjelmassa vetämällä ja pudottamalla ulottuvuuksia uusiin
paikkoihin.
v
v
v
v

Vedä ulottuvuus sarakkeen sijaintiin.
Vedä ulottuvuus rivin sijaintiin.
Vedä ulottuvuus otsikon sijaintiin.
Dimension1-ulottuvuuden veto Dimension2-ulottuvuuden keskelle ja pudotus
siihen vaihtaa ulottuvuuksien paikat.

v Dimension1-ulottuvuuden veto ja pudotus Dimension2-ulottuvuuden vasemmalle puolelle siirtää Dimension1-ulottuvuuden Dimension2-ulottuvuuden viereen
sen vasemmalle puolelle.
v Dimension1-ulottuvuuden veto ja pudotus Dimension2-ulottuvuuden oikealle
puolelle siirtää Dimension1-ulottuvuuden Dimension2-ulottuvuuden viereen sen
oikealle puolelle.
Jos vedät ulottuvuuden ja pudotat sen heti aiemmin luodun sarake- tai riviulottuvuuden vasemmalle tai oikealle puolelle, näet lisätietoja näkymän sarakkeista tai riveistä. Voit esimerkiksi vetää plan_time-ulottuvuuden plan_department-ulottuvuuden eteen näkymän sarakkeissa jotta näet sarakkeiden aika- ja osastotietoja.

Jäsenten piilotus
Voit säästää tilaa näytössä piilottamalla rivejä ja sarakkeita Cube Viewer -ohjelmassa. Piilotetut jäsenet vaikuttavat edelleen näkymässä näkyviin tietoihin mutta eivät
vie tilaa näytössä.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sarakkeen tai rivin otsikkoa. Tämä valitsee rivin tai sarakkeen.
2. Napsauta samaa sarakkeen tai rivin otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Piilota valitut.
3. Voit tuoda piilotetun rivin tai sarakkeen uudelleen näkyviin napsauttamalla otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Näytä piilotetut.

Osajoukkoihin ja valittuihin jäseniin perustuvan näkymän
määritys
Määritä kuutionäkymä jo luotujen osajoukkojen tai niiden jäsenten perusteella.
Jos sinä tai työtoverisi on aikaisemmin määrittänyt osajoukon, voit lisätä sen kuutionäkymääsi määrittämättä osajoukkoa uudelleen.
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Toimintaohjeet
1. Avaa aiemmin luotu kuutionäkymä
tai luo uusi kuutionäkymä. Kuutionäkymä tulee näkyviin objektien tarkasteluohjelmaan.
2. Napsauta osajoukkoa ja vedä se objektien tarkasteluohjelmaan aiemmin luotuun ulottuvuuteen tai näkymään.
Huomautus: Voit pudottaa osajoukon vain sen ylätason ulottuvuuteen tai toiseen saman ylätason ulottuvuuden osajoukkoon.
Jos vedät osajoukon riviin tai sarakkeeseen, kaikki osajoukon jäsenet tulevat näkyviin. Jos vedät osajoukon kontekstialueelle, osajoukon ensimmäinen jäsen tulee näkyviin.
3. Jos haluat pitää vain tietyt kuutionäkymään lisätyn osajoukon jäsenet, toimi
seuraavasti:
a. Vedä tuotu osajoukko objektien tarkasteluohjelman rivi- tai sarakealueelle,
jos se ei vielä ole siellä.
b. Paina Ctrl-näppäintä ja napsauta niiden rivien tai sarakkeiden otsikoita, jotka haluat säilyttää kuutionäkymässä. Valitut rivit tai sarakkeet näkyvät korostettuina.
c. Napsauta korostettua aluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Säilytä valitut -vaihtoehto. Rivit tai sarakkeet, joita ei valittu, häviävät.
4. Napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
toehto.

ja valitse Tallenna nimellä -vaih-

5. Kirjoita näkymän nimi ja napsauta OK-painiketta. Uusi kuutionäkymä
tulee näkyviin Mallin suunnittelu -ruutuun kuution kuution_nimi alla olevaan
Kuutiot-kansioon.

Työosajoukon muokkaus näkymässä
Muokkaa näkymää muokkaamalla sen ulottuvuuden työosajoukkoa, johon näkymä
perustuu.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit muokata määritettyä osajoukkoa kuutionäkymästä määrittämättä osajoukkoa
uudelleen.

Toimintaohjeet
1. Avaa aiemmin luotu kuutionäkymä
. Kuutionäkymä tulee näkyviin objektien tarkasteluohjelmaan.
2. Napsauta Työosajoukko-kohdan avattavaa valikkoa ja valitse Muokkaa osajoukkoa -vaihtoehto. Käsiteltävä osajoukon muokkaustoiminto avautuu. Kaikki suodatusominaisuudet ovat käytettävissä osajoukon muokkausta varten.
3. Muokkaa osajoukkoa tarpeen mukaan.
a. Voit kutsua osajoukkoa näkymässä napsauttamalla OK-painiketta.
b. Voit tallentaa osajoukon uudelleenkäyttöä varten valitsemalla Tallenna nimellä -vaihtoehdon ja kirjoittamalla osajoukon uuden nimen. Uusi osajoukko luodaan Ulottuvuudet-kansioon.
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Tulokset
Käsiteltävä osajoukon muokkaustoiminto sulkeutuu, ja tiedot näkyvät näkymässä
muokatun osajoukon perusteella.

Näkymän työosajoukon muutto
Muokkaa näkymää muuttamalla sen ulottuvuuden työosajoukkoa, johon näkymä
perustuu.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit muuttaa määritettyä osajoukkoa kuutionäkymästä määrittämättä osajoukkoa
uudelleen.

Toimintaohjeet
1. Avaa aiemmin luotu kuutionäkymä
jektien tarkasteluohjelmaan.

. Kuutionäkymä tulee näkyviin ob-

2. Napsauta työosajoukon nimen avattavaa valikkoa ja valitse Muokkaa osajoukkoa. Käsiteltävä osajoukon muokkaustoiminto avautuu. Kaikki suodatusominaisuudet ovat käytettävissä osajoukon muokkausta varten.
3. Napsauta Osajoukko-kenttää ja valitse käytettävä osajoukko käytettävissä olevien osajoukkojen luettelosta.
4. Muokkaa osajoukkoa tarpeen mukaan.
a. Voit kutsua osajoukkoa näkymässä napsauttamalla OK-painiketta.
b. Voit tallentaa osajoukon uudelleenkäyttöä varten valitsemalla Tallenna nimellä -vaihtoehdon ja kirjoittamalla osajoukon uuden nimen. Uusi osajoukko luodaan Ulottuvuudet-kansioon.

Tulokset
Käsiteltävä osajoukon muokkaustoiminto sulkeutuu, ja tiedot näkyvät näkymässä
muuttuneen osajoukon perusteella.

Kuution laskennat
Ulottuvuuksien laskutoimituksista poiketen kuution laskentojen avulla voit yksinkertaistaa niiden sääntöjen luontia, joiden avulla voit toteuttaa yleisiä mallinnustoimintoja, kuten mallin hallintaa ja ylläpitoa. Voit lisätä mallin merkitystä lisäämällä
siihen laskutoimituksen, joka johtaa lisää tietoja tietolähteestä.
Jos sinun on luotava laskutoimituksia, joihin ei sisälly yhdistämistä, kuten vaihtokurssien tai tuoton laskenta, voit muodostaa kaavalausekkeet kuutioiden laskutoimitusten muokkaustoiminnossa. Voit käyttää funktioita, joita käytetään sekä ulottuvuuksissa että kuutioissa.
Käyttämällä laskutoimitusten muokkaustoimintoa voit tarkastella, mitä laskutoimituksia käytetään tietyissä soluissa, ja muokata laskutoimitusten käsittelyjärjestystä
tai kuution sääntöjä. Voit muuttaa kuution laskentaan liitetyn sääntölohkon järjestystä säännön muokkaustoiminnon avulla.
Alla on lueteltu kuution laskentojen muodostukseen liittyviä hyötyjä:
v Nouda tietoja muista kuutioista laskutoimituslausekkeen muodostusta varten.
Luku 5. Kuutioiden luonti
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Voit käyttää esimerkiksi määritteitä, jotka esiintyvät muussa ulottuvuudessa kuin
siinä, jossa laskutoimitus on määritetty.
Käytä laskutoimituksia yhdistettyjen tasojen lehdissä.
Käytä laskutoimituksia merkkijonoelementeissä.
Viittaa elementin määritteisiin.
Käytä TM1-vakiofunktioita lehtitasolla ja yhdistetyllä tasolla.
Lisätietoja TM1-funktioista on IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa.

Ota seuraavat seikat huomioon, kun kirjoitat laskutoimituksia:
v Jos käytät lukua, joka on suurempi kuin nolla, mutta pienempi kuin yksi, lisää
numeron eteen etunolla. Esimerkki: 0,10.
v Käytä puolilainausmerkkejä ja hakasulkeita määritteiden nimien ympärillä. Esimerkki: ['kohteen_nimi']. v
v Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia. Syntaksissa ei erotella isoja ja pieniä
kirjaimia.
v Lausekemerkkijonon alussa on oltava yhtäläisyysmerkki (=).
v Järjestelmä muodostaa säännöt automaattisesti, kun luot kuution laskennan. Järjestelmä luo myös feeder-toiminnot, jos palvelimen Muodosta feeder-toiminnot
automaattisesti -ominaisuuden arvoksi on määritetty Kaikki säännöt tai Vain automaattisesti muodostetut säännöt.

Laskenta-alue
Alla on lueteltu laskutoimituksen käyttöalueet tai laajuus:
v tietyssä solussa
v tietyn ulottuvuuden jäsenessä
v kun laskutoimitus viittaa toisen kuution soluun tai soluihin
v tietyssä n-ulotteisessa sektorissa.
Laskenta-alue päätellään kuution tai kuutionäkymän valinnan perusteella. Kun luot
laskutoimituksen, vain rivi- ja sarakeulottuvuudet sisällytetään. Laskutoimitus vaikuttaa minkä tahansa kontekstiulottuvuuden kaikkiin jäseniin. Jos kaikki rivi- tai
sarakeulottuvuuden jäsenet valitaan, laskutoimitus vaikuttaa ulottuvuuden kaikkiin jäseniin. Ulottuvuus ei sisälly laskutoimituksen oletusnimeen tai kontekstiin.
Mallintaja voi muuttaa valinnan vaikutusaluetta lisäämällä, poistamalla ja muuttamalla ulottuvuuden jäsenten valintoja jollakin seuraavista tavoista:
v käyttämällä ulottuvuuden kontekstialuetta laskutoimituksen muokkaustoiminnossa
v lisäämällä tai poistamalla ulottuvuuksia vetämällä ne pääkuution kontekstialueesta tai vetämällä ne pääkuution kontekstialueeseen.

Kuution laskentojen säilytys
Tietojen ja kuutioiden laskutoimitusten eheys säilyy, vaikka lisäät kuutioon ulottuvuuden tai poistat sen kuutiosta, johon olet luomassa laskutoimituksia. Sinun on
kuitenkin varmistettava, että säädät uuteen ulottuvuuteen johtavia linkkejä, jos
uusi ulottuvuus on lisätty. Tästä säilytyksestä on hyötyä silloin, kun koerakennat
kuutioita ja muutat niiden rakennetta uusien liiketoiminnan vaatimusten mukaisiksi.
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Kuution laskennan luonti
Voit luoda kuution laskennan yhdistämällä operaattoreita, funktioita, määritteitä ja
arvoja, kuten tekstimerkkijonoja ja lukuja, lausekkeeksi, joka arvioidaan yhdeksi arvoksi.

Tietoja tästä tehtävästä
Laskettujen tietoalkioiden kaavat voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia. Yksinkertaiset kaavat koostuvat muiden ulottuvuuden jäsenten, numeeristen vakioiden ja aritmeettisten operaattoreiden yhdistelmästä. Monimutkaiset kaavat voivat
sisältää näitä elementtejä sekä funktioita ja linkkejä muihin kuution tietoihin. Kun
lisäät kuutioon lasketun tietoalkion, siitä tulee ulottuvuuden elementti.
Feeder-toiminnot luodaan automaattisesti, kun luot laskutoimituksen, jotta kaikki
säännöstä johdetut arvot yhdistetään oikein. Jos haluat muodostaa feeder-toiminnot
automaattisesti, määritä TM1-palvelimessa Muodosta feeder-toiminnot automaattisesti -ominaisuuden arvoksi Kyllä.
Jos vakioksi valitsemasi ulottuvuus sisältää käyttäjän määrittämiä määritteitä, voit
käyttää määritteitä, kuten määritettä Tuotteen tyyppi, lausekkeen elementteinä. Järjestelmän määrittämiä määritteitä, kuten lehtitason laskutoimitusta tai laskentaulottuvuuden yhdistetyn tason laskutoimituksen määritteitä, ei näytetä. Ulottuvuuden
määrite, johon viitataan kuution laskennassa, tarkoittaa sitä, että kyseessä on viittaus kyseisen määritteen arvoihin ulottuvuuden kaikissa jäsenissä. Voit viitata jäseniin myös kuution eri ulottuvuuksista.

Toimintaohjeet
1. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudussa Kuutiot-kansio ja avaa kuutio tai näkymä, johon haluat lisätä laskutoimituksen.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua tai solualuetta, jossa haluat laskea arvon, ja valitse Luo kuution laskenta -vaihtoehto.
Esimerkki alueesta on Actuals- ja Budget-kuutioiden tuotto neljältä vuosineljännekseltä.
Kun valitset sarakkeen, laskutoimituksen muokkaustoiminto olettaa, että laskutoimitusta käytetään kaikissa ulottuvuuksissa. Voit kuitenkin luoda laskutoimituksia, joita käytetään tietyn määritteen perusteella suodatetussa ulottuvuudessa.
3. Kirjoita Anna kuution laskennalle nimi -kenttään laskutoimituksen nimi, jolla
on merkitystä ja jonka tunnistat, kun napsautat soluja kuutionäkymässä. Napsauta lopuksi OK-painiketta.
Oletusnimenä on kuution, riviulottuvuuden, rivijäsenen, sarakeulottuvuuden ja
sarakejäsenen nimi. Ulottuvuuden jäsenten valinta kontekstialueesta on jätetty
pois.
4. Varmista laskutoimitusten muokkaustoiminnossa, että valitut jäsenet näkyvät
kontekstialueessa, ja valitse luotavan lausekkeen tyyppi:
v Jos haluat arvioida lausekkeen lehtitasolla, napsauta Lauseke-kohdassa Lehtitason lauseke -välilehteä.
v Jos haluat arvioida lausekkeen yhdistetyllä tasolla, napsauta Lauseke-kohdassa Yhdistetyn tason lauseke -välilehteä.
Huomautus: Jos haluat käyttää samaa lauseketta sekä lehtitason että yhdistetyn tason lausekkeissa, valitse Käytä samaa lauseketta lehtitasolla ja yhdistetyllä tasolla -valintaruutu.
Luku 5. Kuutioiden luonti
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v Jos haluat palauttaa merkkijonoarvon, napsauta Lauseke-kohdassa Merkkijonolauseke-välilehteä.
Huomautus: Jos laskutoimituksen kohdealue sisältää sekä numeerisia elementtejä että merkkijonoelementtejä, merkkijonolauseketta käytetään vain
laskenta-alueeseen sisältyvissä soluissa, jotka on muotoiltu merkkijonoiksi.
Jos haluat palauttaa merkkijonoarvon, kontekstialueessa on oltava joitakin
merkkijonomuotoiltuja soluja.
5. Kirjoita Lauseke-ruutuun lasketun kohteen määrittävä kaava. Voit käyttää kaavan luonnissa seuraavien elementtien yhdistelmää:
Tavoite

Toiminto

Lisää ulottuvuuselementti

Napsauta Termit-välilehteä.
Kaikki kuution ulottuvuudet näkyvät rakenteessa. Jos hierarkia on olemassa, kuution tai
näkymän ulottuvuudet näkyvät
hierarkkisesti rakenteessa.
Sisällytä ulottuvuuden jäsen
kaavalausekkeeseen vetämällä ulottuvuuden
jäsen Lauseke-ruutuun.
Jäsenet näkyvät täydellisinä jäseninä. Jos nimessä on välilyönti, se on merkittävä
sulkeisiin.
Huomautus: Et voi vetää ulottuvuutta ja
kaikkia sen jäseniä Lauseke-ruutuun. Ulottuvuus on annettava manuaalisesti
merkitsemällä se hakasulkeisiin. Jos haluat
sisällyttää esimerkiksi ulottuvuuden nimeltä
Alue, kirjoita [Alue].

Lisää, vähennä, kerro tai jaa arvoja

Napsauta Yksinkertainen-välilehteä.
Valitse Toiminnon tyyppi -kohdasta Aritmeettinen.
IBM Cognos TM1 laskee aritmeettiset
operaattorit seuraavassa järjestyksessä:
1. potenssiinkorotus
2. tulo
3. jakolasku
4. yhteenlasku
5. vähennyslasku.
Käytä sulkeita, jos haluat muuttaa
laskentajärjestystä. Lauseke 2*3+4 tuottaa
saman tuloksen kuin lauseke (2*3)+4, koska
kertolasku on käsittelyjärjestyksessä ennen
yhteenlaskua.

Lisää aika tai painotettu keskiarvo

Napsauta Yksinkertainen-välilehteä.
Valitse Toiminnon tyyppi -kohdasta Keskiarvo.
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Tavoite

Toiminto

Lisää sisäinen TM1-funktio

Napsauta Funktiot-välilehteä.
Sisällytä funktio kaavalausekkeeseen vetämällä funktio Lauseke-ruutuun.
Kunkin funktion lyhyt kuvaus näkyy Power
editing -tuki -ruudun Vihjeitä-välilehdessä.
Eri funktioiden kattavat selitykset löytyvät
IBM Cognos TM1 -viiteoppaasta.

Lisää tietoalkio toisesta kuutiosta

Napsauta Termit-välilehteä.
Voit tuoda arvon valitsemalla tai luomalla
linkin.
v Valitse linkki laajentamalla Tuodut arvot
-kansio.
v Luo linkki valitsemalla Tuo termit -vaihtoehto.

6. Jos haluat käyttää merkkijonomääritteitä tai numeerisia määritteitä ehdollisessa
lausekkeessa, kuten IF-THEN-ELSE-lausekkeessa, laajenna Termit-välilehdessä
ulottuvuuden kohdalla oleva Määritteet-kansio ja vedä attribuuttijäsen Lauseke-ruutuun.
7. Kun olet valmis, voit tarkastella tuloksia tai tallentaa laskutoimituksen.
v Voit ottaa muutokset käyttöön ja tarkastella laskutoimituksen tuloksia valitsemalla Käytä-vaihtoehdon.
v Voit tallentaa laskutoimituksen ja sulkea laskutoimitusten muokkaustoiminnon napsauttamalla OK-painiketta.

Tulokset
Huomautus: Voit poistaa laskutoimituksen napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella solua tai solualuetta ja valitsemalla vaihtoehdot Poista kuution laskenta >
Poista laskutoimitus: laskutoimituksen_nimi.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Kuution laskennan kontekstin muokkaus” sivulla 59
Voit muuttaa yhtä tai useaa ulottuvuutta, jos haluat kohdistaa kuution laskennan
nopeasti tiettyyn tietoalueeseen. Hallitse kuution laskenta-aluetta kuutiossa suodattamalla kontekstia.
”Toisten kuutioiden tietoihin viittaavan kuution laskennan luonti”
Jos haluat määrittää kuution laskennan, voit viitata tietoihin, jotka ovat toisessa
kuutiossa, luomalla linkin kohdekuutioon.

Toisten kuutioiden tietoihin viittaavan kuution laskennan luonti
Jos haluat määrittää kuution laskennan, voit viitata tietoihin, jotka ovat toisessa
kuutiossa, luomalla linkin kohdekuutioon.

Tietoja tästä tehtävästä
Kuutiosääntöjen tapaan voit käyttää yhden kuution tietoja toisen kuution laskutoimitusten luontiin. Voit esimerkiksi noutaa myyntitietoja kuutioon, joka sisältää
voitto- ja tappiotietoja.
Luku 5. Kuutioiden luonti
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Oletetaan, että haluat laskea tuoton, jossa käytetään yksikkömääräiseen hintaan perustuvaa kaavaa. Hintatiedot ovat kuutiossa, joka ei ole se kuutio, jossa luot laskutoimitusta. Tiedot ovat sen sijaan hintatiedot sisältävässä kohdekuutiossa. Jos haluat viitata ulkoisiin tietoihin, ne on tuotava luomalla linkki Hinta-kuutioon.
Kun luot linkin laskutoimituksen muokkaustoiminnossa, laskutoimitus toteutetaan
sääntönä. Kun linkki toteutetaan sääntönä, laskutoimitus tallennetaan vain lähdekuutioon, mutta laskutoimitusta käytetään kohdekuutiossa ja laskutoimitus tuodaan näkyviin kohdekuutioon tarvittaessa. Jos laskutoimituksessa viitatut tiedot
muuttuvat lähdekuutiossa, muutosten vaikutus näkyy automaattisesti kohdekuutiossa. Koska tiedot kuitenkin tallentuvat vain lähdekuutioon, kaikki muutokset tietojen arvoihin on tehtävä lähdekuutiossa. Et voi siis muokata sääntölinkkien kautta
tietoarvoja, jotka näkyvät kohdekuutioissa.

Toimintaohjeet
1. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudussa Kuutiot-kansio ja avaa kuutionäkymä,
johon haluat lisätä laskutoimituksen.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua tai solualuetta, jossa haluat laskea
arvon, ja valitse Luo kuution laskenta -vaihtoehto.
Esimerkki alueesta on Actuals- ja Budget-kuutioiden tuotto neljältä vuosineljännekseltä.
3. Kirjoita Anna kuution laskennalle nimi -kenttään laskutoimituksen nimi, jolla
on merkitystä ja jonka tunnistat myöhemmin. Napsauta lopuksi OK-painiketta.
Oletusnimenä on kuution, riviulottuvuuden, rivijäsenen, sarakeulottuvuuden
ja sarakejäsenen nimi. Ulottuvuuden jäsenten valinta kontekstialueesta on jätetty pois.
4. Valitse laskutoimituksen muokkaustoiminnossa luotavan lausekkeen tyyppi:
v Jos haluat arvioida lehtitason lausekkeen, napsauta Lauseke-kohdassa
Lehtitason lauseke -välilehteä.
v Jos haluat arvioida yhdistelmätulosten lausekkeen, napsauta Lauseke-kohdassa Yhdistetyn tason lauseke -välilehteä.
Huomautus: Jos haluat käyttää samaa lauseketta sekä lehtitason että yhdistetyn tason lausekkeissa, valitse Käytä samaa lauseketta lehtitasolla ja yhdistetyllä tasolla -valintaruutu.
v Jos haluat palauttaa merkkijonoarvon, napsauta Lauseke-kohdassa Merkkijonolauseke-välilehteä.
Huomautus: Jos haluat palauttaa merkkijonoarvon, kontekstialueessa on oltava joitakin merkkijonomuotoiltuja soluja.
5. Napsauta Termit-välilehdessä Tuo termit -vaihtoehtoa.
6. Kirjoita Anna kuution laskentalinkille nimi -kenttään laskentalinkille kuvaava nimi, jotta laskentalinkin tunnistus on helppoa.
Linkkien muokkaustoiminnossa määritetään, missä linkin tietoja käytetään,
määrittämällä ulkoisten tietojen vastaavuus sen kuution ulottuvuusjäseneen,
joka sisältää laskutoimituksen.
7. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa kuutiota, joka sisältää tiedot, joihin haluat viitata laskutoimituksessa, ja pudota kuutio Lisää lähdekuutio -kenttään.
Kuutio, jossa laskutoimitus on määritetty, näkyy automaattisesti kohdekuutiona.
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Jos kummassakin kuutiossa käytetään samaa ulottuvuutta, järjestelmä määrittää automaattiset vastaavuudet näiden ulottuvuuksien kaikkien jäsenten välille. Kaikkien muiden ulottuvuuksien tapauksessa on joko määritettävä lähdeja kohdekuution välinen vastaavuussuhde tai jaettava valittujen ulottuvuuksien jäsenet sektoreihin.
8. Valinnainen: Määritä tarvittaessa lähde- ja kohdekuutioiden välinen vastaavuussuhde tai jaa valittujen ulottuvuuksien jäsenet sektoreihin.
9. Kun olet tyytyväinen vastaavuusmääritykseen, tallenna laskentalinkki napsauttamalla OK-painiketta.
Järjestelmä tarkistaa linkin, jotta voidaan varmistaa, että linkin lähde on yhdenmukainen kohdekuutiossa käytettävän laskenta-alueen kanssa. Tällä tarkistuksella varmistetaan myös, että lauseke palauttaa kelvollisia tuloksia.
Ulkoisen kuution tiedot sisältävä linkki näkyy Termit-rakenteen Tuodut arvot
-kansiossa.
10. Lisää linkki kaavaan elementtinä vetämällä linkki Lauseke-ruutuun.
11. Kun olet valmis, voit tarkastella tuloksia tai tallentaa laskutoimituksen.
v Voit ottaa muutokset käyttöön ja tarkastella laskutoimituksen tuloksia valitsemalla Käytä-vaihtoehdon.
v Voit tallentaa laskutoimituksen ja sulkea laskutoimitusten muokkaustoiminnon napsauttamalla OK-painiketta.

Tulokset
Ulkoisen kuution viitatut tiedot näkyvät sen kuution solussa tai soluissa, jossa kuution laskenta on määritetty.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Vastaavuussuhteiden ja ulottuvuuksien vastaavuuksien määritys” sivulla 62
Kun linkki luodaan ja sille määritetään lähde- ja kohdekuutiot, järjestelmä selvittää,
onko kuutioilla yhteisiä ulottuvuuksia.

Kuution laskennan luonti suojauksen ohjauskuutiossa
Voit luoda kuution laskentoja soluihin, elementteihin, ulottuvuuksiin tai pohjana
olevaan ohjauskuutioon suojauksen muokkaustoiminnossa.

Tietoja tästä tehtävästä
Kuution laskentojen muokkaustoiminto tuo näkyviin vain Merkkijonolauseke-välilehden, koska suojauskuution soluissa voi käyttää vain merkkijonoarvoja. Kelvollinen lauseke arvioidaan merkkijonoarvoksi solussa. Voit luoda esimerkiksi lausekkeen, joka arvioidaan arvoksi Ei mitään, jotta solutason suojaus estää esimerkiksi
ryhmän jäseniltä solun sisällön tarkastelun.
Solutason suojaus koskee lehtijäseniä, mutta ei yleensä yhdistelmiä. Ei mitään- ja
Luku-suojausoikeudet voivat kuitenkin olla järjestelmässä yhdistelmien näytön tai
muokkauksen ohjaamista varten.

Toimintaohjeet
1. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudussa Mallin suojaus -kohta ja laajenna CubeSecurity-kuutio.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuutiota, jossa haluat ottaa käyttöön solutason suojauksen, ja valitse vaihtoehdot Määritä suojausasetukset > Määritä
käyttöoikeudet kohteelle > Kuution solut.
Luku 5. Kuutioiden luonti
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3. Valitse Luo solun suojauskuutio -ruudussa niiden ulottuvuuksien osajoukko,
joilla hallitaan solun suojauksen ulotteisuutta, ja napsauta OK-painiketta.
Solun suojauskuutio tulee näkyviin objektien tarkasteluohjelman välilehtenä.
4. Napsauta suojauksen muokkaustoiminnossa hiiren kakkospainikkeella solua tai
solualuetta, johon haluat määrittää käyttöoikeudet, ja valitse Luo kuution laskenta -vaihtoehto.
5. Kirjoita Anna kuution laskennalle nimi -kenttään laskutoimituksen nimi, jolla
on merkitystä ja jonka tunnistat myöhemmin. Napsauta lopuksi OK-painiketta.
Oletusnimenä on kuution, riviulottuvuuden, rivijäsenen, sarakeulottuvuuden ja
sarakejäsenen nimi. Ulottuvuuden jäsenten valinta kontekstialueesta on jätetty
pois.
6. Varmista laskutoimituksen muokkausohjelmassa, että valitut jäsenet näkyvät
kontekstialueessa.
7. Kirjoita Lauseke-ruutuun lasketun kohteen määrittävä kaava. Voit käyttää kaavan luonnissa seuraavien elementtien yhdistelmää:
Tavoite

Toiminto

Anna ulottuvuuselementti

Napsauta Termit-välilehteä.
Kaikki kuution ulottuvuudet näkyvät rakenteessa. Jos hierarkia on olemassa, kuution tai
näkymän ulottuvuudet näkyvät
hierarkkisesti rakenteessa.
Sisällytä ulottuvuuden jäsen
kaavalausekkeeseen vetämällä ulottuvuuden
jäsen Lauseke-ruutuun.
Jäsenet näkyvät täydellisinä jäseninä. Jos nimessä on välilyönti, se on merkittävä
sulkeisiin.
Huomautus: Et voi vetää ulottuvuutta ja
kaikkia sen jäseniä Lauseke-ruutuun. Ulottuvuus on annettava manuaalisesti
merkitsemällä se hakasulkeisiin. Jos haluat
sisällyttää esimerkiksi ulottuvuuden nimeltä
Alue, kirjoita [Alue].

Lisää vakiofunktio

Napsauta Funktiot-välilehteä.
Saat näkyviin tekstipohjaisten funktioiden
luettelon laajentamalla Teksti-kansion.
Sisällytä funktio kaavalausekkeeseen vetämällä funktio Lauseke-ruutuun. Muodosta
ehtolauseke tekstifunktioiden tai loogisten
funktioiden avulla.
Lisätietoja tekstipohjaisista funktioista on
IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa.

8. Kun olet valmis, määritä, haluatko tarkastella tuloksia vai tallentaa laskutoimituksen.
v Voit ottaa muutokset käyttöön ja tarkastella laskutoimituksen tuloksia valitsemalla Käytä-vaihtoehdon.
v Voit tallentaa laskutoimituksen ja sulkea laskutoimitusten muokkaustoiminnon napsauttamalla OK-painiketta.
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Tulokset
Ryhmän jäsenet voivat käyttää soluja niiden solun suojausasetusten mukaisesti, jotka on määritetty kuution laskennan tuloksena.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Tietojen käyttö ja suojaus.” sivulla 88
Voit laajentaa tai rajoittaa käyttäjäryhmän käyttöoikeuksia yksittäisiin kuutioihin,
ulottuvuuksiin, prosesseihin, töihin ja jäseniin.

Kuution laskennan kontekstin muokkaus
Voit muuttaa yhtä tai useaa ulottuvuutta, jos haluat kohdistaa kuution laskennan
nopeasti tiettyyn tietoalueeseen. Hallitse kuution laskenta-aluetta kuutiossa suodattamalla kontekstia.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit muuttaa laskutoimituksen kontekstia yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:
v Lisää ulottuvuudet Cube Viewer -ohjelman kontekstialueeseen.
v Muuta ulottuvuuden jäseniä kuution laskentojen muokkaustoiminnon kontekstisuodattimissa.

Toimintaohjeet
1. Voit muuttaa laskenta-aluetta seuraavasti:
a. Napsauta kuution laskentojen muokkaustoiminnon kontekstialueessa valitun ulottuvuuden alanuolipainiketta ja valitse Muokkaa jäsentä -vaihtoehto.
b. Valitse Valitse alue kohteelle ulottuvuuden jäsen -valintaikkunassa ulottuvuuden jäsenen tai osajoukon poisto tai lisäys poistamalla valintaruudun
valinta tai valitsemalla valintaruutu.
c. Valinnainen: Voit poistaa alueen napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
ulottuvuuden kontekstisuodatinta ja valitsemalla Poista-vaihtoehdon.
Huomautus: Jos poistat kaikki ulottuvuudet kuution laskentojen muokkaustoiminnon kontekstialueesta, laskutoimitus koskee kaikkia kuution soluja.
2. Voit lisätä ulottuvuuden jäseniä tekemällä jommankumman seuraavista toimista:
v Vedä ulottuvuus Mallin suunnittelu -ruudusta kuution laskentojen muokkaustoiminnon kontekstialueeseen ja valitse tarvittavat jäsenet.
Yhtäkään ulottuvuuden jäsentä ei valita Valitse alue kohteelle ulottuvuuden
jäsen -valintaikkunassa, koska olet lisännyt ulottuvuuden, jota ei ole kuutionäkymässä. Jäsenet on lisättävä manuaalisesti valitsemalla niitä vastaavat
valintaruudut.
v Vedä ulottuvuus kuutiosta tai näkymästä kuution laskentojen muokkaustoiminnon kontekstialueeseen.
Uusi kontekstiulottuvuus lisätään muokkaustoiminnon kontekstialueeseen.

Kuution laskentojen muokkaus
Voit muuttaa kuution laskennan kaavaa milloin tahansa Cube Viewer -ohjelmassa.

Toimintaohjeet
1. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudussa Kuutio-kansio ja avaa kuutio tai näkymä, joka sisältää muutettavan laskennan.
Luku 5. Kuutioiden luonti
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2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua tai solualuetta ja valitse vaihtoehdot
Avaa kuution laskenta > Avaa laskutoimitus: laskutoimituksen_nimi.
Vihje: Selvitä, onko solu laskettu, viemällä kohdistin solun kohdalle.
Kaavalauseke tulee näkyviin kuution laskentojen muokkaustoimintoon.
3. Tee tarvittavat muutokset.
4. Kun olet valmis, määritä, haluatko tarkastella tuloksia vai tallentaa laskutoimituksen.
v Voit ottaa muutokset käyttöön ja tarkastella laskutoimituksen tuloksia valitsemalla Käytä-vaihtoehdon.
v Voit tallentaa laskutoimituksen ja sulkea laskutoimitusten muokkaustoiminnon napsauttamalla OK-painiketta.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Kuution laskennan luonti” sivulla 53
Voit luoda kuution laskennan yhdistämällä operaattoreita, funktioita, määritteitä ja
arvoja, kuten tekstimerkkijonoja ja lukuja, lausekkeeksi, joka arvioidaan yhdeksi arvoksi.
”Toisten kuutioiden tietoihin viittaavan kuution laskennan luonti” sivulla 55
Jos haluat määrittää kuution laskennan, voit viitata tietoihin, jotka ovat toisessa
kuutiossa, luomalla linkin kohdekuutioon.
”Kuution laskennan kontekstin muokkaus” sivulla 59
Voit muuttaa yhtä tai useaa ulottuvuutta, jos haluat kohdistaa kuution laskennan
nopeasti tiettyyn tietoalueeseen. Hallitse kuution laskenta-aluetta kuutiossa suodattamalla kontekstia.
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Luku 6. Linkkien luonti
Linkki määrittää suhteen, joka siirtää tietoja kuutiosta toiseen.
Kun luot linkin, määrität lähdekuution, josta tiedot ovat lähtöisin, ja kohdekuution,
joka vastaanottaa tietojen arvot.
Linkit voidaan ottaa käyttöön sääntöinä tai prosesseina. Kun linkki otetaan käyttöön sääntönä, tiedot tallentuvat vain lähdekuutioon, mutta niitä voidaan käyttää
ja näyttää kohdekuutiossa tarpeen mukaan. Jos lähdekuution tiedot muuttuvat,
muutosten vaikutus näkyy automaattisesti kohdekuutiossa. Koska kuitenkin tiedot
tallentuvat vain lähdekuutioon, kaikki muutokset tietojen arvoihin on tehtävä lähdekuutiossa. Et voi siis muokata tietoarvoja, jotka näkyvät kohdekuutioissa sääntölinkkien kautta.
Kun linkki otetaan käyttöön prosessina, lähdekuution tiedot kopioituvat kohdekuutioon. Kun olet kopioinut tiedot lähdekuutiosta kohdekuutioon ajamalla prosessin,
kuutioiden välillä ei enää ole yhteyttä. Voit vapaasti muokata lähde- tai kohdekuution tietoja.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Kuutioiden linkitys” sivulla 17
Mallin suunnittelu -ruudussa voit luoda linkkejä tietojen siirtoon kuutioiden välillä.

Lähde- ja kohdekuutioiden määritys
Kun luot linkin, sinun on määritettävä sekä lähdekuutio, josta tiedot ovat lähtöisin,
että kohdekuutio, joka vastaanottaa tietojen arvot.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa Linkit-kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten vaihtoehdot Uusi > Linkki.
2. Kirjoita uuden linkin nimi ja napsauta OK-painiketta. Linkille kannattaa antaa
kuvaava nimi. Jos esimerkiksi linkki siirtää tietoja lähdekuutiosta nimeltä Price
kohdekuutioon nimeltä Sales, voit antaa linkin nimeksi Price to Sales. Pääruudussa on kaksi ohjausobjektia: Lisää lähdekuutio ja Lisää kohdekuutio.
3. Aseta lähdekuutio tekemällä jompikumpi seuraavista toimista:
v Napsauta lähdekuutiota Mallin suunnittelu -ruudussa ja pudota kuutio Lisää
lähdekuutio -nimiöön.
v Napsauta lähdekuutiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Lisää
kuutio linkin lähteeseen, <linkin_nimi>.
4. Aseta kohdekuutio tekemällä jompikumpi seuraavista toimista:
v Napsauta kohdekuutiota Mallin suunnittelu -ruudussa ja pudota kuutio Lisää kohdekuutio -nimiöön.
v Napsauta kohdekuutiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Lisää
kuutio linkin kohteeseen, <linkin_nimi>.
5. Tallenna linkkimääritys tässä vaiheessa napsauttamalla Tallenna-painiketta. Voit
tallentaa myös keskeneräisen linkkimäärityksen, kunhan se on kelvollinen. Jos
linkkimääritys ei kelpaa, linkkikuvake näkyy punaisena
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Vastaavuussuhteiden ja ulottuvuuksien vastaavuuksien määritys
Kun linkki luodaan ja sille määritetään lähde- ja kohdekuutiot, järjestelmä selvittää,
onko kuutioilla yhteisiä ulottuvuuksia.
Jos kummassakin kuutiossa käytetään samaa ulottuvuutta, järjestelmä määrittää
automaattiset vastaavuudet näiden ulottuvuuksien kaikkien jäsenten välille. Kaikkien muiden ulottuvuuksien tapauksessa on joko määritettävä lähde- ja kohdekuution välinen vastaavuussuhde tai jaettava valittujen ulottuvuuksien jäsenet sektoreihin.

Toimintaohjeet
1. Tarkista sekä lähde- että kohdekuutio ja päätä, mitkä ulottuvuudet vastaavat
toisiaan. Määritä myös ulottuvuudet, joilla ei tulisi olla vastaavuussuhdetta
vaan jotka tulisi jakaa sektoreihin yhteen tai useaan jäseneen.
2. Tee seuraavat toimet ulottuvuuksille, joille haluat määrittää vastaavuussuhteen:
a. Napsauta ulottuvuutta lähdekuutiossa.
b. Paina Ctrl-näppäintä ja napsauta vastaavaa kohdekuution ulottuvuutta.
3. Valitse ulottuvuuden vastaavuussuhteeseen käytettäväksi vastaavuusmääritykseksi Automaattinen tai Manuaalinen.
Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, järjestelmä luo automaattisesti vastaavuusmääritykset samannimisten jäsenten välille. Nämä vastaavuusmääritykset
tulevat näkyviin Linkit-välilehden Vastaavuusmääritykset-ruutuun. Ulottuvuudet, joilla on automaattisesti luotu vastaavuusmääritys, ilmaistaan Linkit-välilehdessä kolmioon päättyvällä viivalla.
Jos valitset Manuaalinen-vaihtoehdon, sinun on luotava lähde- ja kohdeulottuvuuden jäsenten väliset vastaavuusmääritykset. Ulottuvuudet, joilla on manuaalisesti luotu vastaavuusmääritys, ilmaistaan Linkit-välilehdessä vinoneliöön
päättyvällä vihreällä viivalla.
Jos et valitse vastaavuusmäärityksen tyyppiä, vastaavuudessa käytettävä tyyppi
on Yleinen. Yleinen vastaavuusmääritys on paikkamerkki. Sen avulla voit määrittää lähdeulottuvuuden vastaamaan tiettyä kohdeulottuvuutta, kun käsittelet
linkin määritystä. Vastaavuus on valmis ja linkki toimii kuitenkin vasta sitten,
kun vastaavuudelle määritetään joko automaattinen tai manuaalinen vastaavuusmääritys.
On mahdollista yksinkertaistaa vastaavuuksien luontia määrittämällä vastaavuusmääritys ensin automaattiseksi ja muuntamalla se sen jälkeen manuaaliseksi. Toimimalla näin voit tunnistaa nopeasti kaikki automaattisen vastaavuusmäärityksen sisältävät vastaavuudet ja muuntaa sen jälkeen
vastaavuusmäärityksen manuaaliseksi ja säilyttää vain haluamasi vastaavuudet.
Voit muuntaa automaattisen vastaavuusmäärityksen manuaaliseksi napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella vastaavuusmääritystä ja valitsemalla sen jälkeen Muunna manuaaliseksi vastaavuusmääritykseksi -vaihtoehdon.
Automaattista vastaavuusmääritystä tulisi yleensä käyttää vastaavuuksissa, joissa on useita jäseniä, koska se on tehokkaampi. Manuaalisen vastaavuusmäärityksen käyttö vastaavuuksissa, joissa on useita jäseniä, voi johtaa erityisen suuriin sääntöihin.
4. Voit määrittää lähde- ja kohdeulottuvuuksien jäsenten vastaavuudet seuraavasti:
a. Napsauta lähdekuution Jäsenet-luettelossa näkyvää jäsentä.
b. Paina Ctrl-näppäintä ja napsauta jäsentä, jolle haluat määrittää vastaavuuden kohdekuution Jäsenet-luetteloon.
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Voit myös napsauttaa lähdekuution Jäsenet-luettelossa näkyvää jäsentä ja
pudottaa sen haluamaasi kohdekuution Jäsenet-luettelon jäseneen.
Voit määrittää haluamasi määrän vastaavuuksia lähde- ja kohdeulottuvuuksien jäsenten välille, jos vähintään yhdelle lähdeulottuvuuden jäsenelle määritetään vastaavuus kohdeulottuvuuden jäsenen kanssa. Voit myös määrittää
yhdelle lähdeulottuvuuden jäsenelle vastaavuuden useisiin kohdeulottuvuuden jäseniin. Kaikki luodut vastaavuusmääritykset näkyvät Linkit-välilehden Vastaavuusmääritykset-ruudussa.
On myös mahdollista liittää aiemmin määritetyt vastaavuusmääritysparit
laskentataulukosta tai tekstitiedostosta suoraan Vastaavuusmääritykset-ruutuun. Jos käytössäsi on esimerkiksi laskentataulukko, jossa vastaavuusmääritykset on määritetty vierekkäisiin sarakkeisiin, voit kopioida vastaavuusmääritykset laskentataulukosta ja liittää ne suoraan Vastaavuusmäärityksetruutuun. Voit vastaavasti kopioida vastaavuusmääritykset sarkaimin
erotellusta tiedostosta ja liittää ne Vastaavuusmääritykset-ruutuun. Vastaavuusmääritysparit on liitettävä Vastaavuusmääritykset-ruutuun. Et voi liittää ruutuun vain yhtä jäseniä sisältävää saraketta.
c. Jos teet virheen ja haluat poistaa vastaavuusmäärityksen, valitse vastaavuusmääritys Vastaavuusmääritykset-ruudusta ja valitse Poista valittu jäsenen
vastaavuusmääritys -vaihtoehto.
Kun manuaalinen vastaavuusmääritys on tehty, ulottuvuuden vastaavuussuhteet, joilla on manuaaliset vastaavuusmääritykset, ilmaistaan Linkki-välilehdessä vinoneliöön päättyvällä vihreällä viivalla.
5. Määritä kullekin ulottuvuudelle, jolla ei ole vastaavuutta ja vastaavuusmääritystä, ne jäsenet, joista sektorit muodostetaan:
a. Napsauta ulottuvuuden nimeä Ulottuvuudet-luettelossa.
b. Napsauta jäseniä, jotka haluat jakaa sektoreiksi, Jäsenet-luettelossa.
Jos jaat useita lähdeulottuvuuden jäseniä sektoreiksi, järjestelmä laskee näiden jäsenten tiedot yhteen ennen niiden siirtoa kohdekuutioon. Voit valita
kaikki lähdeulottuvuuden lehtisolmut napsauttamalla Jäsenet-luettelon yläreunassa olevaa Valitse kaikki -painiketta. Jos lähdeulottuvuus kuitenkin sisältää yksittäisiä ylätason yhdistelmiä, on tehokkaampaa jakaa tämä yksi
yhdistelmä sektoreiksi sen sijaan, että kaikki ulottuvuuden lehtisolmut laskettaisiin yhteen.
Jos jaat useita kohdeulottuvuuden jäseniä sektoreiksi, kukin valittu jäsen
vastaanottaa lähdekuutiosta siirretyt tiedot. Voit valita kaikki kohdeulottuvuuden lehtisolmut napsauttamalla Jäsenet-luettelon yläreunassa olevaa Valitse kaikki -painiketta. Jos kohdeulottuvuudesta valitaan useita lehtisolmuja, järjestelmä ei kuitenkaan tee solmujen yhteenlaskua, koska yhdistelmään
ei voi kirjoittaa tietoja.
6. Tallenna tehdyt toimet napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Tulokset
Jos luot linkin, jossa käytetään useita manuaalisia vastaavuusmäärityksiä tai jossa
on kohdeulottuvuuksia, joiden vastaavuuksia ei ole määritetty mutta jotka on jaettu sektoreihin useaan jäseneen, Performance Modeler saattaa luoda pitkiä feedertoimintoja. Äärimmäisessä tapauksessa TM1-palvelin ei ehkä voi käsitellä kaikkia
Performance Modeler -ohjelman luomia feeder-toimintoja. Jos haluat välttää tilanteen, joka estää palvelinta käsittelemästä feeder-toimintoja, kun Performance Modeler kääntää yli 1 000 riviä sisältävän feeder-toiminnon, ohjelma sijoittaa sen sijaan
seuraavan kommentin sääntömerkkijonoon: WARNING: Unable to create feeder it
would produce too many lines.
Luku 6. Linkkien luonti

63

Kun järjestelmässä ilmenee tilanne, jossa linkki luo poikkeuksellisen suuren määrän
feeder-toimintoja, määritä linkin kokoonpano uudelleen tai määritä linkin Muodostetaanko feeder-toiminnot? -ominaisuuden arvoksi Ei.

Sektorien luonti ulottuvuuden jäsenistä
Kun lähde- ja kohdeulottuvuuksien välille on luotu vastaavuus, kyseisten ulottuvuuksien tietyt tai kaikki jäsenet on määritettävä vastaamaan toisiaan. Jos kuitenkin jonkin kuution ulottuvuus ei vastaa toisen kuution mitään ulottuvuutta, ulottuvuudesta on muodostettava sektoreita valitsemalla vähintään yksi jäsen.
Ajattele esimerkiksi kuutiota, jonka Versiot-ulottuvuuteen sisältyvät jäsenet Toteutunut ja Budjetoitu. Kuutiossa on kaksi arvojoukkoa: toteutuneiden tuottojen arvojoukko ja budjetoitujen tuottojen arvojoukko. Sektoreiden luonti vaikuttaa eri tavalla sen mukaan, onko Versiot-ulottuvuus lähde- vai kohdekuutiossa.
Jos ulottuvuus on kohdekuutiossa, sektoreiden luonti kaikista jäsenistä aiheuttaa
sen, että lähdekuution tietoarvot siirtyvät kaikkiin jäseniin, joista on luotu sektoreita. Jos edellisessä esimerkissä Versiot-ulottuvuus olisi kohdekuutiossa, sekä Toteutunut-jäsen että Budjetoitu-jäsen saisivat saman arvojoukon. Jos lähdekuutio sisältää vain budjetoituja lukuja, haluat ehkä luoda sektoreita vain kohdekuution
Budjetoitu-jäsenestä.
Jos luot sektoreita lähdekuution ulottuvuuden kaikista jäsenistä, ohjelma laskee ne
yhteen, ennen kuin se antaa ne kohdekuution käytettäväksi. Jos edellisessä Versiotulottuvuutta koskevassa esimerkissä valittaisiin sekä Toteutunut-jäsen että Budjetoitu-jäsen, ohjelma laskisi niiden arvot yhteen, mikä ei todennäköisesti ole tavoitteena. Jos lähdekuutiossa toisaalta olisi Tuote-ulottuvuus, jolla ei ole vastaavaa
ulottuvuutta kohdekuutiossa, olisi erittäin loogista luoda sektoreita kaikista Tuoteulottuvuuden jäsenistä.

Vastaavuuden katkaisu
Voit katkaista aiemmin luodun ulottuvuuden vastaavuuden. Kun vastaavuus on
katkaistu, sekä lähdekuution että kohdekuution ulottuvuuksia voidaan käyttää uusien vastaavuuksien määrittämiseen.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella linkin muokkaustoiminnon ikkunassa riviä,
joka muodostaa lähdekuution ulottuvuuden ja kohdekuution ulottuvuuden välisen vastaavuuden.
2. Napsauta Katkaise yhteys -painiketta. Kahden ulottuvuuden välinen vastaavuus on katkaistu. Nyt voit käyttää kumpaakin ulottuvuutta eri vastaavuudessa.

Vastaavuusmäärityksen tyypin muutto
Voit muuttaa vastaavuuden aiemmin määritettyä vastaavuusmäärityksen tyyppiä.

Tietoja tästä tehtävästä
Vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissä vastaavuuden vastaavuusmäärityksen tyyppiä
muutettaessa, vaihtelevat nykyisen vastaavuusmäärityksen tyypin mukaan.
v Jos nykyinen vastaavuusmääritys on Automaattinen, vastaavuusmääritykseksi
voidaan muuttaa joko Manuaalinen tai Yleinen.
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v Jos nykyinen vastaavuusmääritys on Manuaalinen, vastaavuusmääritykseksi voidaan muuttaa joko Automaattinen tai Yleinen.
v Jos nykyinen vastaavuusmääritys on Yleinen, vastaavuusmääritykseksi voidaan
muuttaa joko Automaattinen tai Manuaalinen.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella linkin muokkaustoiminnon ikkunassa riviä,
joka muodostaa lähdekuution ulottuvuuden ja kohdekuution ulottuvuuden välisen vastaavuuden.
2. Napsauta vaihtoehtoa Siirry kohteeseen <new_mapping_type>. Jos vastaavuusmäärityksen tyypiksi muutetaan joko Automaattinen tai Yleinen, muita toimia ei tarvita.
3. Jos vastaavuusmäärityksen tyypiksi muutetaan Manuaalinen, toteuta manuaalinen vastaavuusmäärityksen toimintosarja, kuten on kuvattu kohdassa ”Vastaavuussuhteiden ja ulottuvuuksien vastaavuuksien määritys” sivulla 62.

Linkin käyttöönottotyypin valinta
Kun luot linkin, sinun on määritettävä, otetaanko linkki käyttöön sääntönä vai prosessina.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun linkki otetaan käyttöön sääntönä, tiedot tallentuvat vain lähdekuutioon, mutta
niitä voidaan käyttää ja näyttää kohdekuutiossa tarpeen mukaan.
Kun linkki otetaan käyttöön prosessina, lähdekuution tiedot kopioituvat kohdekuutioon, kun prosessi on muodostettu ja ajettu.

Toimintaohjeet
1. Avaa tarvittaessa linkki.
2. Napsauta Linkin toteutustyyppi -kentän vieressä olevaa nimiötä Ominaisuudet-välilehdessä. Tämä nimiö näyttää linkin nykyisen toteutustyypin. Kun linkki luodaan, sen oletustyyppi on Säännöt.
3. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Ota linkki käyttöön sääntönä valitsemalla Säännöt-vaihtoehto.
v Ota linkki käyttöön prosessina valitsemalla Prosessi-vaihtoehto.
4. Tallenna linkki napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Tulokset
Jos otat linkin käyttöön sääntönä ja linkki on kelvollinen tallennushetkellä, järjestelmä luo säännön heti ja ottaa sen käyttöön kohdekuutiossa.
Jos haluat ottaa linkin käyttöön prosessina, sinun on muodostettava ja ajettava prosessi, joka siirtää tiedot lähdekuutiosta kohdekuutioon.

Linkkiprosessien muodostus ja ajo
Kun otat linkin käyttöön prosessina, sinun on muodostettava prosessi ja siirrettävä
sitten tiedot lähdekuutiosta kohdekuutioon ajamalla prosessi.

Luku 6. Linkkien luonti
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Toimintaohjeet
1. Napsauta linkkiä hiiren kakkospainikkeella Mallin suunnittelu -ruudussa ja valitse vaihtoehto Muodosta prosessi.
Järjestelmä muodostaa uuden Turbo Integrator -prosessin ja tallentaa sen palvelimeen. Uusi prosessi näkyy Mallin suunnittelu -ruudun Prosessit-kansiossa.
Lisäksi järjestelmä luo prosessin edellyttämät uudet näkymät sekä lähde- että
kohdekuutioon. Lähdekuution näkymä saa saman nimen kuin linkki, josta prosessi luodaan. Linkin nimeen liittyy lähdenäkymän nimi. Kohdekuution näkymä saa saman nimen kuin linkki, josta prosessi luodaan. Linkin nimeen liittyy
kohdenäkymän nimi. Lähdekuution näkymän tiedot tulevat kohdekuution näkymään.
2. Napsauta prosessia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Suorita prosessi -vaihtoehto.

Prosessina käyttöön otetun linkin muutto
Jos muokkaat linkkiä, joka on jo otettu käyttöön prosessina, muodosta prosessi uudelleen, jotta voit sisällyttää siihen muokatut tiedot.

Toimintaohjeet
1. Napsauta muokattua linkkiä hiiren kakkospainikkeella Mallin suunnittelu -ruudussa ja valitse vaihtoehto Muodosta prosessi.
2. Valitse OK, kun ohjelma pyytää korvaamaan aiemmin muodostetun prosessin.
3. Voit myös napsauttaa hiiren kakkospainikkeella juuri korvattua prosessia ja valita vaihtoehdon Suorita prosessi, jos haluat heti suorittaa prosessin muokattuine tietoineen.

Poimintaluetteloiden käyttö linkkien näennäisulottuvuuksina
Voit käyttää poimintaluetteloita näennäisulottuvuuksina linkeissä. Näin voit muodostaa vastaavuuden joko lähde- tai kohdekuution toteutuneen ulottuvuuden ja
vastakkaisen kuution poimintaluettelon näennäisulottuvuuden välille.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun poimintaluettelon näennäisulottuvuutta käytetään linkin lähdekuutiossa, linkkiin viitataan koontilinkkinä. Kun poimintaluettelon näennäisulottuvuutta käytetään linkin kohdekuutiossa, linkkiin viitataan hakulinkkinä.
Poimintaluettelon näennäisulottuvuuksia voidaan käyttää linkin lähde- tai kohdekuutiossa. Tarvittaessa joko lähde- tai kohdekuutiossa voidaan käyttää useita näennäisulottuvuuksia. Näennäisulottuvuuksia ei voi kuitenkaan käyttää samanaikaisesti sekä lähde- että kohdekuutiossa.

Toimintaohjeet
1. Määritä linkin lähde- ja kohdekuutiot, kuten on kuvattu kohdassa Lähde- ja
kohdekuutioiden määritys.
2. Kun käsittelet joko lähde- tai kohdekuution Ulottuvuudet-luetteloa, napsauta
ulottuvuutta, joka sisältää näennäisulottuvuutena käytettävän poimintaluettelon. Ulottuvuuden jäsenet näkyvät valitun ulottuvuuden Jäsenet-luettelossa. Jos
jäseneen liittyy poimintaluettelo, jäsenen nimen kohdalla näkyy Poimintaluettelo-kuvake
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3. Kun käsittelet valitun ulottuvuuden Jäsenet-luetteloa, kaksoisnapsauta näennäisulottuvuutena käytettävän poimintaluettelon kuvaketta. Uusi näennäisulottuvuus näkyy Ulottuvuudet-luettelossa.
4. Täydennä vastaavuusmääritykset käyttämällä poimintaluettelon näennäisulottuvuutta.

Ulottuvuuksien määritteiden käyttö linkkien näennäisulottuvuuksina
Voit käyttää poimintaluetteloita näennäisulottuvuuksina linkkien kohdekuutiossa.
Näin voit muodostaa vastaavuuden lähdekuution toteutuneen ulottuvuuden ja
kohdekuution määritteen näennäisulottuvuuden välille. Kun määritteen näennäisulottuvuutta käytetään linkin kohdekuutiossa, linkkiin viitataan hakulinkkinä.

Tietoja tästä tehtävästä
Linkin näennäisulottuvuutena voi käyttää käyttäjän määrittämää tekstiulottuvuuden määritettä. Näennäisulottuvuuksina ei voi käyttää seuraavia määritteitä:
v järjestelmän luomat määritteet
v numeeriset määritteet
v valenimimääritteet.
Kun määritettä käytetään näennäisulottuvuutena linkissä, Performance Modeler
käyttää ATTRS-viitettä linkkiä varten luodussa feeder-toiminnossa. Tästä syystä
feeder-toimintoa ei arvioida uudelleen, jos määritteen arvot muuttuvat. Jos haluat
arvioida uudelleen määritteitä varten luodut feeder-toiminnot, sinun on muokattava linkkiä ja tallennettava se uudelleen tai käytettävä CubeProcessFeeders-funktiota Turbo Integrator -prosessissa linkin kohdekuution sääntöjen uudelleenkäsittelyä varten.
Jos haluat tuoda näennäisulottuvuuden näkyviin linkkiin, mutta näennäisulottuvuutta ei käytetä yhdessäkään vastaavuusmäärityksessä, näennäisulottuvuus poistetaan linkistä, kun linkki tallennetaan.

Toimintaohjeet
1. Määritä linkin lähde- ja kohdekuutiot, kuten on kuvattu kohdassa Lähde- ja
kohdekuutioiden määritys.
2. Kun käsittelet kohdekuution Ulottuvuudet-luetteloa, napsauta ulottuvuutta,
joka sisältää näennäisulottuvuutena käytettävän määritteen. Ulottuvuuden jäsenet näkyvät valitun ulottuvuuden Jäsenet-luettelossa.
3. Kun käsittelet valitun ulottuvuuden Jäsenet-luetteloa, napsauta hiiren kakkospainikkeella otsikkoaluetta, jossa näkyvät nimet Nimi ja Sektori. Luettelo ulottuvuuden käyttäjän määrittämistä tekstin määritteistä tulee näkyviin.
4. Napsauta määritettä, jota haluat käyttää linkin näennäisulottuvuutena. Ulottuvuudet-luettelossa näkyy uusi näennäisulottuvuus, jonka nimi on muodossa
ulottuvuuden_nimi [määritteen_nimi].
5. Täydennä vastaavuusmääritykset käyttämällä määritteen näennäisulottuvuutta.
Kaikki lähdeulottuvuuden ja näennäismääritteen kohdeulottuvuuden väliset
vastaavuusmääritykset on otettava käyttöön automaattisina vastaavuusmäärityksinä.

Sisäisten linkkien luonti
Sisäisen linkin avulla siirretään tietoja yksittäisen kuution jäsenten välillä. Sisäisessä linkissä sama kuutio on sekä lähde- että kohdekuutio.
Luku 6. Linkkien luonti
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Tietoja tästä tehtävästä
Sisäisistä linkeistä on hyötyä, kun tietoja on siirrettävä kaudelta toiselle. Haluat
ehkä siirtää tietyn kauden loppusaldon seuraavan kauden alkusaldoksi.

Toimintaohjeet
1. Aseta sekä lähde- että kohdekuutioksi sama kuutio, johon haluat siirtää tietoja,
kuten on kuvattu kohdassa ”Lähde- ja kohdekuutioiden määritys” sivulla 61
Koska sekä lähde- että kohdekuutio on sama, järjestelmä luo vastaavuusmääritykset automaattisesti kaikille ulottuvuuksien vastaavuuksille.
2. Jos haluat siirtää jäsenten välillä tietoja tietyssä ulottuvuudessa, katkaise jäsenen vastaavuus.
3. Määritä manuaalisesti vastaavuus niille jäsenille, joiden välillä haluat siirtää tietoja.

Porautumisobjektien luonti linkkeihin
Voit ottaa porautumistoiminnot käyttöön linkistä, jonka avulla käyttäjät voivat napsauttaa solua kuutionäkymässä ja porautua soluun liittyviin tietoihin. Näin voidaan tarjota lisää solun tietoja tai kontekstia.
Porautumistoiminnot määrittävät ja tuovat näkyviin soluun liittyvät tiedot prosessien ja sääntöjen avulla. Performance Modeler voi luoda nämä pakolliset porautumisobjektit automaattisesti.
Porautumiskäsitteiden kattavat kuvaukset löytyvät IBM Cognos TM1 -kehittäjän oppaasta.

Toimintaohjeet
1. Määritä linkin Ominaisuudet-ruudussa Muodostetaanko porautumisobjekteja?
-ominaisuuden arvoksi Kyllä.
2. Napsauta Porautumisasetukset-ominaisuuden vieressä olevaa Lisää-vaihtoehtoa. Porautumisasetukset-valintaikkuna avautuu.
3. Kirjoita porautumisprosessin nimi. Käyttäjät näkevät tämän nimen, kun he
käyttävät porautumisasetusta Cognos Insight- tai TM1 Application Web -ohjelmassa.
4. Määritä näkymä, joka avautuu, kun porautumistoiminto suoritetaan, siirtämällä
ulottuvuuksia haluttuun suuntaan. Voit siirtää ulottuvuuden napsauttamalla
sitä ja valitsemalla sen jälkeen Siirrä ylöspäin- tai Siirrä alaspäin -vaihtoehdon.
5. Napsauta OK-painiketta.

Porautumisprosessin lisäys sovellukseen
Sovellukseen on lisättävä porautumisprosessi, ennen kuin käyttäjät voivat käyttää
prosessia aiheeseen liittyviin tietoihin porautumisessa.

Toimintaohjeet
1. Avaa Sovelluksen suunnittelu -välilehti.
2. Napsauta Toiminnot-painiketta ja ota Näytä ohjausobjektit -vaihtoehto käyttöön.
3. Valitse TM1-objektit-ruudussa Ohjausobjektit-vaihtoehto ja valitse sen jälkeen
Prosessit-vaihtoehto.
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4. Napsauta porautumisprosessia ja vedä prosessi sen jälkeen Suunnittelu-ruudun
Porautumisprosessi-kansioon.
5. Määritä porautumisprosessin käyttöoikeudet.
6. Tallenna sovellus ja ota se uudelleen käyttöön.

Tulokset
Käyttäjät, jotka tarkastelevat tietoja Cognos Insight- tai TM1 Application Web -ohjelmassa, voivat porautua tarkkaan näkymään käyttämällä liittyvän solun Porauduasetusta.

Linkin tarkistus
Järjestelmä tarkistaa linkkejä jatkuvasti. Kun luot linkin, järjestelmä tarkistaa sen
kelpoisuutta edetessäsi linkin määritysvaiheissa. Vastaavasti, kun muutat objekteja,
joista linkki on riippuvainen, järjestelmä tarkistaa linkin kelpoisuuden.
Kun järjestelmä tunnistaa linkin virheelliseksi, Mallin suunnittelu -ruudun linkkikuvake päivittyy niin, että se osoittaa linkin tilan

.

Lisäksi järjestelmä raportoi tarkistuksessa ilmenneistä varoituksista tai virheistä linkin Tarkistusvirheet-ominaisuuden avulla.
Kaikki varoitukset ja virheet on korjattava, ennen kuin linkkiä voidaan käyttää.

Linkkien korjaus
Jos linkki ei enää toimi linkkiin liittyvän objektin poiston tai muutoksen jälkeen,
voit korjata linkin automaattisesti tällä menetelmällä.

Toimintaohjeet
1. Napsauta linkkiä hiiren kakkospainikkeella Mallin suunnittelu -ruudussa.
2. Napsauta Korjaa linkki -painiketta.

Tulokset
Järjestelmä korjaa linkin mahdollisimman hyvin. Ohjelma poistaa linkistä mahdolliset viittaukset poistettuihin objekteihin, mutta linkin palauttaminen toimivaksi
saattaa edellyttää sitä, että käyttäjä määrittää joidenkin ulottuvuuksien vastaavuudet manuaalisesti tai muokkaa linkkiä muulla tavoin.

Linkin ominaisuudet
Linkin ominaisuudet näkyvät Ominaisuudet-ruudussa.
Useimmat linkkien ominaisuudet on tarkoitettu vain lukukäyttöön. Ominaisuuksien arvot ilmenevät niistä, mutta ominaisuuksia ei voi muokata suoraan Ominaisuudet-ruudussa.
Taulukko 3. Linkin ominaisuudet
Ominaisuus

Kuvaus

Nimi

Linkin nimi.
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Taulukko 3. Linkin ominaisuudet (jatkoa)
Ominaisuus

Kuvaus

Linkkityyppi

Linkin tyyppi. Mahdollisia linkkityypin arvoja on kolme:
v Oletusarvo - Linkki, jolla on tavalliset ulottuvuuksien
vastaavuudet ja vastaavuusmääritykset.
v Haku - Linkki, joka käyttää joko poimintaluetteloihin tai
kohdekuution määritteisiin perustuvia
näennäisulottuvuuksia.
v Kumulointi - Linkki, joka käyttää lähdekuution
poimintaluetteloihin perustuvia näennäisulottuvuuksia.

Suojauksen omistaja

Omistaja on se henkilö, joka parhaillaan muokkaa ulottuvuutta tai linkkiä.

Lähdekuutio

Kuutio, josta linkin tiedot ovat peräisin. Tämä on
napsautettava ominaisuus: voit avata kuution napsauttamalla
lähdekuution nimeä.

Kohdekuutio

Kuutio, joka saa tiedot linkistä. Tämä on napsautettava ominaisuus: voit avata kuution napsauttamalla kohdekuution
nimeä.

Vastaavuudet

Ilmaisee linkille määritettyjen vastaavuuksien määrän. Kukin
vastaavuus on luettelossa peräkkäin.

Linkin toteutustyyppi

Aseta tämä ominaisuus, jos haluat määrittää, otetaanko linkki käyttöön sääntönä vai prosessina, kuten on kuvattu kohdassa ”Linkin käyttöönottotyypin valinta” sivulla 65.

Muodostetaanko feeder-toiminnot?

Ilmaisee, muodostetaanko feeder-toiminnot sääntönä
toteutetulle linkille. Luo feeder-toiminnot valitsemalla Kyllä
ja luo linkki ilman feeder-toimintoja valitsemalla Ei.

Luodaanko
porautumisobjektit?

Ilmaisee, luodaanko porautumissäännöt ja -prosessit linkille.

Tarkistusvirheet

Ilmaisee linkin tarkistuksessa ilmenneiden varoitusten ja virheiden määrän. Jokainen varoitus ja virhe on luettelossa peräkkäin.
Varoitukset osoittavat ongelmia, joihin voidaan puuttua toteuttamalla toimintoja suoraan linkin määrityksessä. Varoitus
saattaa osoittaa esimerkiksi, ettet ole vielä jakanut tiettyä
ulottuvuutta sektoreihin tai määrittänyt sen vastaavuutta.
Voit selvittää tämän varoituksen jakamalla ulottuvuuden
sektoreihin tai määrittämällä sen vastaavuuden linkkien
muokkaustoiminnon avulla.
Virheet osoittavat ongelmia, joihin ei voi puuttua linkkien
muokkaustoiminnon avulla. Selvitä virheet korjaamalla linkki.
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Luku 7. Mallin lokalisointi
IBM Cognos TM1 -ympäristössä on mekanismi, jonka avulla TM1-palvelimen objektit voi lokalisoida. Käyttäjät voivat siis tarkastella objektien nimiä omalla kielellään ilman erillisiä määrityksiä.
Lokalisointi suoritetaan Cognos TM1 -ympäristössä käyttämällä Kuvateksti-määritettä, jonka avulla voidaan määrittää lokalisoituja nimiä kaikille TM1-palvelimen
kuutioille, ulottuvuuksille, elementeille ja elementtien määritteille. Kuvateksti-määrite voidaan määrittää kaikille TM1-ympäristössä tuetuille kielipaikallistunnuksille,
jotka vastaavat ohjausulottuvuuden }Cultures elementtejä.
Kun käyttäjä käynnistää minkä tahansa lokalisointia tukevan TM1-työaseman, objektien niminä näkyy käyttäjän nykyiseen paikallistunnukseen liittyvän kielen mukainen Kuvateksti-määritteen arvo, vaikka mitään lisämäärityksiä ei olisi tehty.
Seuraavat TM1-työasemat tukevat lokalisointia:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
TM1 Web ja TM1 Application Web määrittävät käytettävän kielen käytössä olevan
selaimen kieliasetuksen perusteella.
Cognos Insight ja Cognos Analysis for Microsoft Excel määrittävät käytettävän kielen Windowsin Sijainti-asetuksen perusteella.
Huomautus: IBM Cognos Performance Modeler voi vaihtoehtoisesti näyttää TM1palvelimessa olevien objektien lokalisoidut nimet tai muuttumattomat nimet.
Muuttumaton nimi on nimi, joka objektille on määritetty alkuperäisen luonnin yhteydessä. Jos haluat lokalisoidut nimet näkyviin, napsauta hiiren kakkospainikkeella Mallin suunnittelu -ruutua ja napsauta sitten Näytä kuvatekstit -vaihtoehtoa. Jos
haluat muuttumattomat nimet näkyviin, napsauta hiiren kakkospainikkeella Mallin
suunnittelu -ruutua ja napsauta sitten Näytä muuttumattomat nimet -vaihtoehtoa.

Kuvateksti-määrite
Kuvateksti-määrite voidaan määrittää tyypiltään tekstiksi tai valenimeksi. Jos Kuvateksti-määritteen tyyppi on valenimi, määritteen arvoja käytetään lokalisoitujen
objektien nimien esittämiseen. Lisäksi TM1 pitää huolen Kuvateksti-määritearvojen
yksilöllisyydestä, ja Kuvateksti-arvon avulla voi etsiä liittyvää ulottuvuutta, kuutiota tai elementtiä. Kuvateksti-arvoa voi myös käyttää argumenttina funktioissa, jotka vastaanottavat tietoja TM1-palvelimesta tai lähettävät tietoja TM1-palvelimeen.
Jos Kuvateksti-määrite on tyypiltään tekstiä, määritteen arvoja käytetään vain lokalisoitujen objektien nimien esitykseen. Yksilöllisyyttä ei pakoteta, joten samaa arvoa
voi haluttaessa käyttää useiden määritteiden yhteydessä.
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Kielien paikallistunnuskoodit ja Kuvateksti-määritteen toiminta
TM1 määrittää pääkielet ISO 639-1 -standardissa määritettyjen kansainvälisten kielikoodien mukaisesti ja varsinaiset paikallistunnukset IETF-organisaation kielitunnisteiden mukaisesti. Esimerkiksi kielikoodi ”fr” määrittää, että kyseessä on ranska,
kun taas ”fr-CA” on paikallistunnus kohteelle ranska (Kanada).
Kuvateksti-määritearvoja voi määrittää pääkielikoodeille, kuten kielikoodille ”fr”,
sekä niihin liittyville tarkemmille paikallistunnuksille, joita ovat esimerkiksi ”fr-FR”
ja ” fr-CA”.
Jos tietylle paikallistunnukselle ei ole Kuvateksti-määritearvoa, TM1 noutaa automaattisesti paikallistunnukseen liittyvän pääkielikoodin. Jos esimerkiksi Kuvateksti-määritteen arvoa ei ole paikallistunnukselle ”pt-BR”, TM1 noutaa pääkielikoodin
”pt” arvon.
Jos Kuvateksti-määritteelle ei löydy arvoa, järjestelmä palauttaa oletusarvoisen perusmääritearvon.
Voit tutustua TM1-ympäristön tukemiin ISO 639-1/IETF-yhdistelmiin tarkastelemalla ohjausulottuvuuden }Cultures elementtiluetteloa.

Kuutioiden lokalisointi
Kuutioiden nimet lokalisoidaan luomalla tarvittava ohjauskuutio ja määrittämällä
sitten TM1-palvelimessa käytettävissä oleville kuutioille Kuvateksti-määritearvoja.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Performance Modeler -ohjelman Malli-ruudussa mallin päätasoa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Luo lokalisoidut kuutiomääritteet
-vaihtoehtoa. Toiminto lisää Kuvateksti-määritteen ohjausulottuvuuteen }CubeAttributes ja luo ohjauskuution }LocalizedCubeAttributes.
2. Määritä Kuvateksti-määritearvot TM1-palvelimen kuutioille. Voit määrittää arvoja käyttämällä jompaakumpaa seuraavista menetelmistä:
v Avaa ohjauskuutio }LocalizedCubeAttributes. Määritä kullekin TM1-palvelimen kuutiolle Kuvateksti-määritearvo niille kielien paikallistunnuksille, joita
haluat lokalisoida.
v Luo Turbo Integrator -ohjelmassa prosessi, joka määrittää CubeAttrPutSfunktion avulla arvot Kuvateksti-määritteelle.
Jos esimerkiksi haluat määrittää ranskankielisen Kuvateksti-määritteen kuutiolle plan_BudgetPlan, voit käyttää seuraavaa funktiota:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
Turbo Integrator -ohjelman CubeAttrPutS-funktio on kuvattu kokonaisuudessaan IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa.

Tulokset
Kun kuutioille on määritetty Kuvateksti-määritearvot, käyttäjät saavat lokalisoidut
kuutioiden nimet näkyviin käyttäessään lokalisointia tukevaa TM1-työasemaa.
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Ulottuvuuksien lokalisointi
Ulottuvuuksien nimet lokalisoidaan luomalla tarvittava ohjauskuutio ja määrittämällä sitten TM1-palvelimessa käytettävissä oleville ulottuvuuksille Kuvatekstimääritearvoja.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Performance Modeler -ohjelman Malli-ruudussa mallin päätasoa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Luo lokalisoidut ulottuvuusmääritteet -vaihtoehtoa. Toiminto lisää Kuvateksti-määritteen ohjausulottuvuuteen
}DimensionAttributes ja luo ohjauskuution }LocalizedDimensionAttributes.
2. Määritä Kuvateksti-määritearvot TM1-palvelimen kuutioille. Voit määrittää arvoja käyttämällä jompaakumpaa seuraavista menetelmistä:
v Avaa ohjauskuutio }LocalizedDimensionAttributes. Määritä kullekin TM1palvelimen ulottuvuudelle Kuvateksti-määritearvo niille kielien paikallistunnuksille, joita haluat lokalisoida.
v Luo Turbo Integrator -ohjelmassa prosessi, joka määrittää DimensionAttrPutS-funktion avulla arvot Kuvateksti-määritteelle.
Jos esimerkiksi haluat määrittää ranskankielisen Kuvateksti-määritteen ulottuvuudelle Plan Business Unit, voit käyttää seuraavaa funktiota:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’,
’fr’ )
Turbo Integrator -ohjelman DimensionAttrPutS-funktio on kuvattu kokonaisuudessaan IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa.

Tulokset
Kun ulottuvuuksille on määritetty Kuvateksti-määritearvot, käyttäjät saavat lokalisoidut ulottuvuuksien nimet näkyviin käyttäessään lokalisointia tukevaa TM1työasemaa.

Elementtien lokalisointi
Elementtien nimet lokalisoidaan luomalla tarvittava ohjauskuutio ja määrittämällä
sitten annetussa ulottuvuudessa käytettävissä oleville elementeille Kuvateksti-määritearvoja.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Performance Modeler -ohjelman Malli-ruudussa hiiren kakkospainikkeella ulottuvuutta, jonka sisältämiä elementtejä haluat lokalisoida, ja napsauta
sitten Luo lokalisoidut jäsenmääritteet -vaihtoehtoa. Toiminto lisää Kuvatekstimääritteen ohjausulottuvuuteen }ElementAttributes_<ulott.nimi> ja luo ohjauskuution }LocalizedElementAttributes_<ulott.nimi>.
2. Määritä Kuvateksti-määritearvot ulottuvuuden elementeille. Voit määrittää arvoja käyttämällä jompaakumpaa seuraavista menetelmistä:
v Avaa ohjauskuutio }LocalizedElementAttributes_<ulott.nimi>. Määritä kullekin ulottuvuuden elementille Kuvateksti-määritearvo niille kielien paikallistunnuksille, joita haluat lokalisoida.
v Luo Turbo Integrator -ohjelmassa prosessi, joka määrittää AttrPutS-funktion
avulla arvot elementtien Kuvateksti-määritteelle.
Jos esimerkiksi haluat määrittää ranskankielisen Kuvateksti-määritteen Koko
liiketoimintayksikkö -elementille, voit käyttää seuraavaa funktiota:
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AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business
Unit’, ’Caption’, ’fr’)
Turbo Integrator -ohjelman AttrPutS-funktio on kuvattu kokonaisuudessaan
IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa.

Tulokset
Kun elementeille on määritetty Kuvateksti-määritearvot, käyttäjät saavat lokalisoidut elementtien nimet näkyviin käyttäessään lokalisointia tukevaa TM1-työasemaa.

Aiemmin luotujen valenimien kopiointi Kuvateksti-määritteisiin
Jos malli käyttää valenimiä lokalisoitujen merkkijonojen esitykseen, aiemmin luodut valenimet voidaan muuntaa Kuvateksti-määritteiksi Turbo Integrator -ohjelman
avulla.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Performance Modeler -ohjelman Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren
kakkospainikkeella Prosessit-kohtaa ja napsauta sitten Uusi, Prosessi.
2. Kirjoita uuden prosessin nimi ja napsauta OK-painiketta.
3. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä.
4. Napsauta Esitoimet-välilehteä.
5. Luo Esitoimet-välilehdessä prosessi, joka noutaa valenimen arvon ja määrittää
sitten kyseisen arvon Kuvateksti-määritteeseen.
6. Tallenna ja suorita prosessi.

Esimerkki
Seuraava prosessi käyttää TM1-järjestelmän mukana toimitettua Planning Sample
-mallitietokantaa ja kopioi Total Business Unit -elementin BusinessUnit_Frenchkohteen valenimen arvon BusinessUnit-kohteen fr-paikallistunnuksen arvoksi.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Luku 8. Sääntöjen ja feeder-toimintojen hallinta
Sääntöjen muokkaustoiminnon avulla voit luoda ja hallita IBM Cognos TM1 -sääntöjä.
Cognos TM1 -sääntöjen avulla voidaan toteuttaa monimutkaisia kuutioiden arvojen
laskutoimituksia ulottuvuushierarkioiden yhdistelmille tehtyjen tavallisten yhdistämisten lisäksi. Sääntöjen avulla voit esimerkiksi laskea tuoton kertomalla myydyt
yksiköt yksikköhinnalla. Sääntöjen avulla voit myös johtaa kuution arvot viittaamalla toisen kuution arvoihin.
Feeder-toimintojen avulla voidaan rajoittaa sääntöjen avulla luotavien laskutoimitusten määrää. Näin voidaan parantaa esimerkiksi yhdistelmälaskutoimitusten suorituskykyä.
Sääntö liittyy yksittäiseen kuutioon, ja se laskee vain kyseisen kuution arvot. Säännöllä on aina sama nimi kuin kuutiolla, johon se liittyy. Säännön nimi näkyy kyseisen kuution nimen alapuolella Mallin suunnittelu -ruudussa ja kuution kaikkien
näkymien alaosassa. Kuvassa on kuutio sekä siihen liittyvä näkymä ja sääntö sellaisina kuin ne näkyvät Mallin suunnittelu -ruudussa.

Kuva 6. Kuutio, jossa on näkymä ja sääntö

Yleinen johdanto sääntöihin on IBM Cognos TM1 -kehittäjän oppaan liiketoimintatietojen edistyneitä laskutoimituksia (Advanced Calculations for Business Data)
koskevassa osassa. Tämä julkaisu antaa yleiskuvauksen Cognos TM1 -säännöistä ja
käsittelee muun muassa seuraavia aiheita:
v sääntösyntaksi
v sääntölauseiden järjestäminen
v sääntöjen laskentajärjestys.
Cognos TM1 -säännöt on selitetty kattavasti julkaisussa IBM Cognos TM1 Rules
Guide -opas, joka opastaa sääntöihin perustuvien monimutkaisten liiketoimintasovellusten luonnissa.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Sääntöjen ja prosessien luonti” sivulla 18
Voit luoda sääntöjä ja prosesseja Mallin suunnittelu -ruudussa.

Automaattisesti muodostetut säännöt ja feeder-toiminnot
IBM Cognos TM1 Performance Modeler helpottaa sovelluskehitystä muodostamalla
automaattisesti osan IBM Cognos TM1 -säännöistä, jotka ovat tarpeen tehtäessä
laskutoimituksia liiketoimintatiedoille.
Järjestelmä muodostaa säännöt ja feeder-toiminnot automaattisesti, kun jompikumpi seuraavista toimista on tehty:
v luodaan ulottuvuuden jäsenen laskutoimitus osassa ”Laskentaulottuvuuksien
luonti” sivulla 26 kuvatulla tavalla
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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v luodaan linkki ja toteutetaan se sääntönä osassa Luku 6, ”Linkkien luonti”, sivulla 61 kuvatulla tavalla.
Automaattisesti muodostetut säännöt näkyvät sääntöjen muokkaustoiminnossa varjostetulla pohjalla.
Automaattisesti muodostettuja sääntöjä ei voi muokata suoraan, mutta voit ottaa
niitä käyttöön tai poistaa niitä käytöstä valikoivasti. Voit myös muuttaa automaattisesti muodostettujen sääntöjen järjestystä.
Huomautus: Automaattisesti muodostettuja sääntöjä ei saa muokata Cognos TM1
Performance Modeler -ohjelmassa. Toisessa työkalussa muokatut automaattisesti
muodostetut säännöt korvautuvat, kun automaattisesti muodostetut säännöt ladataan seuraavan kerran.

Palvelintason feeder-toiminnon luontitoiminto
Riippumatta siitä, onko mallintaja määrittänyt säännöt manuaalisesti vai onko ne
luotu automaattisesti laskutoimituksista ja linkeistä, Performance Modeler voi luoda automaattisesti ehdotetun feeder-toimintojen joukon kaikille palvelimen kuutioille. Voit myös viedä feeder-toiminnon analyysiraportin, jos haluat nähdä feedertoiminnot, joita suositellaan malliasi varten, ennen feeder-toimintojen luonnin
vahvistusta.

Tietoja feeder-toimintojen luonnista
Kun feeder-toiminnot luodaan palvelintasolla joko automaattisesti tai pyydettäessä,
Performance Modeler tutkii kaikkien kuutioiden säännöt ja yrittää luoda optimaaliset feeder-toiminnot koko TM1-palvelinta varten. Feeder-toiminnot luodaan kaikille
säännöille niiden alkuperästä riippumatta. Säännöt voivat olla peräisin ulottuvuuksien laskutoimituksista, kuutioiden laskutoimituksista, linkeistä tai manuaalisesti
luoduista säännöistä.
Kun automaattiset feeder-toiminnot on luotu, ne lisätään yhtenä lohkona kuution
sääntömerkkijonoon. Aiemmin manuaalisesti luotuja feeder-toimintoja ei muuteta
feeder-toimintojen automaattisella luontitoiminnolla.
Kun automaattiset feeder-toiminnot on luotu, niitä ei voi poistaa, mutta ne voi valinnaisesti ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kohdassa Sääntöjen ja feeder-toimintojen käyttöönotto ja käytöstäpoisto kuvatulla tavalla.
Feeder-toiminnon automaattisen luonnin käyttöönotto tai käytöstä poisto
Performance Modeler voi yrittää luoda feeder-toimintoja kaikille TM1-palvelimen
kuutioille. Kun Performance Modeler on muodostanut yhteyden aiemmin luotuun
TM1-palvelimeen, se ei oletusarvon mukaan luo feeder-toimintoja automaattisesti.
Voit sen sijaan luoda feeder-toiminnot pyydettäessä. Tällä varmistetaan, että kun
muodostat yhteyden aiemmin luotuun TM1-palvelimeen, automaattisesti luodut
feeder-toiminnot eivät muuta mallin toimintaa odottamattomasti.
Kun muodostat uusia malleja, koerakennat tai muuten haluat, että Performance
Modeler luo feeder-toimintoja, voit ottaa käyttöön feeder-toimintojen automaattisen
luonnin. Kaikkien mallinnustoimintojen (kuten linkin muodostuksen, laskutoimituksen luonnin tai säännön manuaalisen luonnin) tuloksena on feeder-toimintojen
luonti, jolla varmistetaan, että kaikki säännöstä johdetut arvot yhdistetään oikein.
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Voit hallita feeder-toimintojen automaattista luontia määrittämällä TM1-palvelimen
Muodosta feeder-toiminnot automaattisesti -ominaisuuden.
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa Mallin suunnittelu -rakenteen yläreunan TM1-palvelinta.
2. Napsauta Ominaisuudet-ruudussa haluamaasi Muodosta feeder-toiminnot automaattisesti -ominaisuusarvoa.
3. Luo feeder-toiminnot automaattisesti palvelimen kaikille säännöille valitsemalla
Kaikki säännöt -vaihtoehto.
Poista feeder-toimintojen automaattinen luonti käytöstä palvelimessa valitsemalla Ei.
Luo feeder-toiminnot automaattisesti säännöille, jotka liittyvät ulottuvuuksien
laskutoimituksiin, kuution laskentoihin ja linkkeihin, valitsemalla Vain automaattisesti muodostetut säännöt -vaihtoehto. Feeder-toimintoja ei luoda manuaalisesti syötetyille säännöille. Tämä on oletusarvo.

Feeder-toimintojen luonti pyydettäessä
Jos feeder-toimintojen automaattinen luonti on poistettu käytöstä TM1-palvelimessa, voit luoda feeder-toiminnot pyydettäessä.
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella TM1-palvelinta Mallin suunnittelu -rakenteen yläreunassa.
2. Napsauta Muodosta feeder-toiminnot -vaihtoehtoa.

Feeder-toiminnon analyysiraportin luonti
Voit luoda raportin, joka analysoi mallin säännöt ja tuo näkyviin ehdotetut feedertoiminnot kullekin säännölle. Raportin luonti ei vahvista ehdotettuja feeder-toimintoja eikä muulla tavoin muuta mallia. Raportin avulla voit tarkastaa ehdotetut luodut feeder-toiminnot, ennen kuin otat feeder-toimintojen automaattisen luonnin
käyttöön palvelimessa tai luot feeder-toiminnot pyydettäessä.
Voit luoda feeder-toiminnon analyysiraportin seuraavasti:
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella TM1-palvelinta Mallin suunnittelu -rakenteen yläreunassa.
2.
3.
4.
5.

Valitse Luo raportti -vaihtoehto.
Valitse Sääntö / Feeder-toiminnon analyysi -vaihtoehto.
Määritä kansio, johon analyysiraportti tallennetaan.
Napsauta OK-painiketta.

Voit tarkastaa ehdotetut feeder-toiminnot seuraavasti:
1. Siirry kansioon, johon tallensit analyysiraportin.
2. Avaa index.html-tiedosto.
Feeder-toiminnon analyysiraportti sisältää neljä välilehteä.
Ongelmat - tässä välilehdessä näkyvät kaikki säännöt, joiden feeder-toimintoja ei
voitu luoda. Sääntöihin viitataan linkillä, jota napsauttamalla voi tarkastella sääntöä kontekstissa.
Vaikeat säännöt - tämä välilehti sisältää kaksi osaa. Tehottomat feeder-toiminnot
-osissa näkyvät feeder-toiminnot, jotka on luotu mutta jotka eivät ole kovin tehok-
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kaita. Feeder-toiminnot, jotka eivät ole dynaamisia -osassa näkyvät feeder-toiminnot, jotka on luotu mutta jotka eivät ehkä toimi dynaamisesti.
Ehdotetut feeder-toiminnot – tässä välilehdessä on lueteltu kaikki kuutiot, joiden
säännöt ovat palvelimessasi. Voit tarkastella ehdotettuja feeder-toimintoja napsauttamalla kuution nimeä. Jos haluat luoda feeder-toiminnot Performance Modeler
-ohjelmassa, nämä feeder-toiminnot kirjoitetaan malliin.
Sääntöjen analyysi – tässä välilehdessä on lueteltu kunkin kuution säännöt. Välilehdessä on myös kuvake ja hyperlinkki, joiden avulla saat näkyviin ehdotetun,
kyseiseen sääntöön liittyvän feeder-toiminnon.

Ulottuvuuden laskentasäännöt
Järjestelmä muodostaa ulottuvuuden laskentasäännöt automaattisesti, kun ulottuvuudessa on lehtitason tai yhdistetyn tason laskutoimitus.

Numeeriset laskentasäännöt
Järjestelmä muodostaa numeerisen laskentasääntölohkon automaattisesti, kun jollekin kuution ulottuvuudelle määritetään vähintään yksi lehtitason laskutoimitus. Jos
esimerkiksi kuutio sisältää ulottuvuuden account1 ja kyseisen ulottuvuuden Priceja Units-jäsenille määritetään lehtitason laskutoimituksia, järjestelmä muodostaa
seuraavantyyppisen sääntölohkon.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Huomaa, että kaikilla tämän sääntölohkon riveillä on ristikkomerkillä (#) merkitty
kommentti lukuun ottamatta rivejä 6 ja 12, joilla varsinaisen laskutoimituksen toteuttavat sääntökäskyt ovat. Kommenttirivit auttavat tunnistamaan ne kuution alueet, joita tämä sääntölohko koskee.
v Rivi 1 ilmaisee ulottuvuuden, jota koko laskentasääntölohko koskee, tässä tapauksessa ulottuvuuden account1.
v Rivi 2 ilmaisee, että kaikki lohkon säännöt ovat CALC NUMERIC -lajin sääntöjä
eli lehtitason laskutoimitusten sääntöjä. Tämä rivi sisältää järjestelmän muodostaman koko sääntölohkon yksilöllisen tunnisteen.
v Rivi 3 ilmaisee, että lohkon ensimmäinen sääntö koskee Units-jäsentä.
v Rivi 4 sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka järjestelmä on luonut lohkon ensimmäiselle säännölle.
v Rivi 5 sisältää tarkennetun alueen, jota ensimmäinen sääntö koskee (tässä tapauksessa account1: Units).
v Rivi 6 on lohkon ensimmäinen sääntölause. Se laskee Units-elementin arvon.
v Rivi 9 ilmaisee, että lohkon toinen sääntö koskee Price-jäsentä.
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v Rivi 10 sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka järjestelmä on luonut lohkon toiselle säännölle.
v Rivi 11 sisältää tarkennetun alueen, jota toinen sääntö koskee (tässä tapauksessa
account1: Units).
v Rivi 12 on lohkon toinen sääntölause. Se laskee Price-elementin arvon.

Yhdistelmälaskutoimitusten säännöt
Järjestelmä muodostaa yhdistelmälaskutoimitusten sääntölohkon automaattisesti,
kun jollekin kuution ulottuvuudelle määritetään vähintään yksi yhdistetyn tason
laskutoimitus. Jos esimerkiksi kuutio sisältää ulottuvuuden account1 ja kyseisen
ulottuvuuden Gross Margin -jäsenelle määritetään yhdistetyn tason laskutoimitus,
järjestelmä muodostaa seuraavantyyppisen sääntölohkon: (Ohjelma lisää tähän
muutaman rivinvaihdon ulkoasun takia.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Huomaa, että kaikilla tämän sääntölohkon riveillä on #-merkillä merkitty kommentti lukuun ottamatta riviä 6, jolla varsinaisen laskutoimituksen toteuttavat
sääntökäskyt ovat. Kommenttirivit auttavat tunnistamaan ne kuution alueet, joita
tämä sääntölohko koskee.
v Rivi 1 ilmaisee ulottuvuuden, jota koko laskentasääntölohko koskee, tässä tapauksessa ulottuvuuden account1.
v Rivi 2 ilmaisee, että kaikki lohkon säännöt ovat CALC CONSOLIDATED -lajin
sääntöjä eli yhdistetyn tason laskutoimitusten sääntöjä. Tämä rivi sisältää järjestelmän muodostaman koko sääntölohkon yksilöllisen tunnisteen.
v Rivi 3 ilmaisee, että lohkon ensimmäinen ja ainoa sääntö koskee Gross Margin
-jäsentä.
v Rivi 4 sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka järjestelmä on luonut lohkon ensimmäiselle säännölle.
v Rivi 5 sisältää tarkennetun alueen, jota ensimmäinen sääntö koskee (tässä tapauksessa account1: Gross Margin).
v Rivi 6 on lohkon ainoa sääntölause. Se laskee Gross Margin -elementin arvon.

Linkkisäännöt
Järjestelmä luo linkkien sääntölohkot automaattisesti, kun sovelluksessa on sääntönä käyttöön otettu linkki.
Järjestelmä muodostaa kohdekuutiolle sääntölohkon, joka laskee arvon ulottuvuuden vastaavuussuhteen ja linkille määritetyn vastaavuusmäärityksen perusteella.
Lähdekuutiolle järjestelmä muodostaa sääntölohkon, joka sisältää sovelluksen optimaalisen suorituskyvyn edellyttämän feeder-toiminnon lauseen.
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Kohdekuution linkkisäännöt
Kohdekuutiolle automaattisesti muodostetut säännöt laskevat aina numeerisen jäsenen arvon, sillä yhdistelmien arvoja laskevaa linkkiä ei voi määrittää.
Jos esimerkiksi sovellus sisältää Price to Sales -linkin, joka otetaan käyttöön sääntönä, ja linkki siirtää hintatietoja lähdekuutiosta (PriceCube) kohdekuutioon (SalesCube), kohdekuutiolle muodostettu sääntö näyttää seuraavalta:
1
2
3
4
5
6

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

v Rivi 1 ilmaisee, että tämä sääntölohko on muodostettu linkistä nimeltä Price to
Sales.
v Rivi 2 ilmaisee, että linkin lähdekuutio on PriceCube.
v Rivi 3 ilmaisee, että linkin kohdekuutio on SalesCube.
v Rivi 4 sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka järjestelmä on luonut säännölle.
v Rivi 5 on sääntölause, joka laskee Price-elementin arvon noutamalla vastaavan
arvon PriceCube-kuutiosta.

Lähdekuution linkkisäännöt
Automaattisesti muodostetut lähdekuution säännöt sisältävät sen kohdekuution sijainnin syöttävät feeder-toiminnot, jota linkkisääntö koskee.
Feeder-toiminnot ovat mekanismi, jota käyttämällä IBM Cognos TM1 varmistaa
sääntöjä käyttävien sovellusten optimaalisen suorituskyvyn. Feeder-toimintojen periaate ja toteutus kuvataan IBM Cognos TM1 Rules Guide -oppaan osassa Improving
performance with feeders.
Jos sovellus sisältää Price to Sales -linkin, joka otetaan käyttöön sääntönä, ja linkki
siirtää hintatietoja lähdekuutiosta (PriceCube) kohdekuutioon (SalesCube), PriceCube-kuution sääntöihin muodostetut feeder-toiminnot näyttävät seuraavilta:
1
2
3
4
5
6

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

v Rivi 1 ilmaisee, että tämä sääntölohko on muodostettu linkistä nimeltä Price to
Sales.
v Rivi 2 ilmaisee, että linkin lähdekuutio on PriceCube.
v Rivi 3 ilmaisee, että linkin kohdekuutio on SalesCube.
v Rivi 4 sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka järjestelmä on luonut sääntölauseelle
ja joka ilmaisee, että kyseessä on feeder-toiminnon lause.
v Rivi 5 on feeder-toiminnon lause, joka syöttää kaikki Price-jäsenen määrittämät
SalesCube-kuution sijainnit.

Manuaalisesti muodostetut säännöt ja feeder-toiminnot
Voit luoda manuaalisesti sääntöjä, jotka vastaavat liiketoimintasovelluksen yksilöllisiä vaatimuksia.
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Sääntöjen muokkaustoiminnon avulla voit kirjoittaa sääntölauseita suoraan muokkaustoiminnon ikkunassa käyttämällä funktioita, jotka ovat käytettävissä IBM Cognos TM1 -sääntöjen yhteydessä. Manuaalisesti luodut säännöt näkyvät sääntöjen
muokkaustoiminnon ikkunassa ilman varjostettua taustaa. Manuaalisesti luotuja
sääntöjä voidaan muokata vapaasti. Ne eivät ole suojattuja, kuten automaattisesti
luodut säännöt.
Cognos TM1 -sääntöfunktioiden avulla voidaan viitata ulkoisten kuutioiden arvoihin, noutaa jäsentietoja, määrittää aika-arvoja ja käyttää ehdollista logiikkaa. Nämä
funktiot, joiden kattava kuvaus on IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa, jaetaan seuraaviin yleisiin luokkiin:
v kuution tiedot
v päivämäärä ja kellonaika
v ulottuvuuden tiedot
v
v
v
v
v

jäsenen tiedot
taloudellinen
looginen
matemaattinen
teksti.

Sääntöjen ja feeder-toimintojen muokkaus
Sääntöjen muokkaustoiminnon avulla voit muokata sääntöjä ja feeder-toimintoja.
Voit avata säännön ja feeder-toiminnon muokkausta varten kaksoisnapsauttamalla
Mallin suunnittelu -ruudussa näkyvää sääntöä.
Sääntöjen muokkaustoiminto avautuu uuteen välilehteen. Voit muokata tai luoda
manuaalisia sääntöjä ja feeder-toimintoja kirjoittamalla niitä suoraan muokkaustoiminnon avulla ja käyttämällä sisällönhallinnan aputoimintoa. Voit hallita myös automaattisesti luotuja sääntöjä käyttämällä useita sääntöjen muokkaustoiminnon
ominaisuuksia, joiden avulla voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä sääntöjä ja feeder-toimintoja sekä muuttaa niiden järjestystä.

Sääntö- ja feeder-lohkojen laajennus ja tiivistys
Oletusarvona on, että automaattisesti luodut sääntö- ja feeder-lohkot esiintyvät tiivistettyinä sääntöjen muokkaustoiminnossa. Voit laajentaa ja tiivistää lohkoja yksitellen tai voit laajentaa tai tiivistää ne kaikki samanaikaisesti.

Tietoja tästä tehtävästä
Joissakin sääntölohkoissa voi olla useita alueita. Oletusarvon mukaan ne kaikki näkyvät tiivistettyinä sääntöjen muokkaustoiminnossa. Voit laajentaa tai tiivistää
sääntölohkoon kuuluvia alueita samalla tavalla kuin sääntölohkoa.

Toimintaohjeet
1. Jos haluat laajentaa sääntölohkoon kuuluvaa yksittäistä sääntölohkoa tai aluetta, napsauta Laajenna-kuvaketta
.
2. Jos haluat tiivistää sääntölohkoon kuuluvan yksittäisen sääntölohkon tai alueen,
napsauta Tiivistä-kuvaketta
.
3. Jos haluat laajentaa kokonaan kaikki sääntölohkot ja alueet, napsauta hiiren
kakkospainikkeella pystypalkkia ja valitse sitten Laajenna kaikki -vaihtoehto.
Luku 8. Sääntöjen ja feeder-toimintojen hallinta
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4. Jos haluat tiivistää kokonaan kaikki sääntölohkot ja alueet, napsauta hiiren kakkospainikkeella pystypalkkia ja valitse sitten Tiivistä kaikki -vaihtoehto.

Sääntölohkojen ja lauseiden järjestäminen uudelleen
Voit muuttaa automaattisesti luotujen sääntölohkojen ja manuaalisesti luotujen lauseiden järjestystä sääntöjen muokkaustoiminnossa.

Tietoja tästä tehtävästä
Sääntölohkojen tai lauseiden arviointijärjestys vaikuttaa suoraan laskutoimituksiin,
joita tietoihin kohdistetaan. Kuution tiettyä aluetta koskeva ensimmäinen lause saa
etusijan samaan alueeseen sovellettavien myöhempien lauseiden suhteen. Ennen
kuin yrität järjestää sääntöjä uudelleen, sinun tulee tuntea hyvin omat tiedot ja
säännön laskentalauseen odotetut tulokset.
Lisätietoja säännön laskentalauseiden käsittelyjärjestyksestä on IBM Cognos TM1
Rules Guide -oppaassa.
Voit siirtää sääntölohkoja tai sääntölauseita sääntöjen muokkaustoiminnon
SKIPCHECK-alueella, mutta et voi siirtää niitä FEEDERS-alueelle. Vastaavasti voit
siirtää feeder-lohkoja tai feeder-lauseita FEEDERS-alueella, mutta et voi siirtää niitä
SKIPCHECK-alueelle.
Voit järjestää feeder-lohkoja, mutta siitä ei ole mitään hyötyä.

Toimintaohjeet
1. Valitse siirrettävä lohko tai lause napsauttamalla lohkon tai lauseen nimen ensimmäisen kirjaimen edessä ja vetämällä lohko tai lause koko lohkon tai lauseen poikki.
2. Napsauta valittua lohkoa tai lausetta.
3. Vedä ja pudota lohko tai lause uuteen paikkaan sääntöjen muokkaustoiminnon
ikkunassa. Kohteen on oltava tyhjä rivi. Et voi pudottaa lohkoa tai lausetta aiemmin määritettyyn lohkoon tai lauseeseen. Kun lohkon tai lauseen uusi sijainti kelpaa, kohteen tausta on harmaa.

Koodirivien kommentointi ja kommenttien poisto
Sääntöjen muokkaustoiminnon kommentointiominaisuuden avulla voit lisätä ja
poistaa kommentteja, jotka liittyvät manuaalisesti kirjoitettuihin koodiriveihin tai
kommentteihin.

Tietoja tästä tehtävästä
Kommentointiominaisuus lisää rivin alkuun merkin #, joka osoittaa, että ohjelma
ohittaa rivin säännön käsittelyn aikana. Vastaavalla tavalla voit poistaa kommentoidun rivin ja sisällyttää rivin säännön käsittelyyn. Sääntöjä kuvaavaa kommenttia
on aina kommentoitava sääntöjen muokkaustoiminnon avulla. Jos sääntöjen muokkaustoiminnossa esiintyy kommentoimattomia tekstejä, jotka eivät laskentalauseita,
tarkistus epäonnistuu.
Kommentointiominaisuuden avulla ei voi lisätä tai poistaa kommentteja, jotka liittyvät automaattisesti luotuihin sääntöihin. Automaattisesti luotuja sääntöjä voi kui-
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tenkin ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valikoivasti.

Toimintaohjeet
1. Jos haluat kommentoida rivejä, valitse rivit napsauttamalla ja vetämällä ja napsauta sitten Lisää / poista kommentti -kuvaketta .
2. Jos haluat poistaa kommentteja riveiltä, valitse rivit napsauttamalla ja vetämällä
ja napsauta sitten Lisää / poista kommentti -kuvaketta .

Sääntöjen ja feeder-toimintojen käyttöönotto ja käytöstäpoisto
Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä automaattisesti luotuja sääntöjä ja feedertoimintoja valikoivasti sääntöjen muokkaustoiminnossa.

Tietoja tästä tehtävästä
Automaattisesti luotuja sääntöjä ei voi kommentoida tai poistaa. Jos yrität poistaa
automaattisesti luodun säännön, aluksi näyttää siltä, että se on poistettu sääntöjen
muokkaustoiminnosta, mutta järjestelmä luo säännön automaattisesti uudelleen,
kun se ladataan seuraavan kerran.
Automaattisesti luotuja sääntöjä ja feeder-toimintoja voi kuitenkin ottaa käyttöön ja
poistaa käytöstä valikoivasti. Kun poistat automaattisesti luodun säännön käytöstä,
ohjelma ei laske automaattisesti luodun säännön määrittämiä arvoja.

Toimintaohjeet
1. Jos haluat poistaa käytöstä automaattisesti luodun säännön tai feeder-toiminnon, napsauta sääntöä tai feeder-toimintoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse
sitten Poista käytöstä.
2. Jos haluat ottaa käyttöön automaattisesti luodun säännön tai feeder-toiminnon,
joka on poistettu käytöstä, napsauta sääntöä tai feeder-toimintoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ota käyttöön.

Sisällön kopiointi automaattisesti luodusta säännöstä ja feeder-toiminnosta
Vaikka et voi suoraan muokata automaattisesti luotua lausetta, voit kopioida haluamasi osan lauseesta. Kopioitu osa voidaan sitten liittää sääntöjen muokkaustoimintoon, jonka avulla sitä voidaan käyttää manuaalisesti luodussa sääntölauseessa.

Toimintaohjeet
1. Vie osoitin tiivistetyn sääntölausekkeen Laajenna-kuvakkeen kohdalle
.
Koko lause näkyy valintaikkunassa.
2. Valitse haluamasi osa lauseesta valintaikkunassa.
3. Kopioi valittu teksti napsauttamalla Kopioi-kuvaketta .
4. Napsauta haluamaasi lisäyskohtaa sääntöjen muokkaustoiminnon ikkunassa ja
liitä kopioitu valinta napsauttamalla Liitä-kuvaketta .

Sisällönhallinnan aputoiminnon käyttö
Sisällönhallinnan aputoiminnon avulla voit luoda lauseita valitsemalla luetteloista
ulottuvuuksien jäseniä ja sääntöfunktioita samalla, kun luot tai muokkaat sääntöjä
ja feeder-toimintoja manuaalisesti.
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Tietoja tästä tehtävästä
Sisällönhallinnan aputoiminto näyttää luetteloita sääntöelementeistä, jotka sopivat
sääntölauseen tiettyyn kontekstiin. Kun määrität esimerkiksi alueen, jota laskentalause tai feeder-toiminto koskee, tai viittaat muutoin ulottuvuuden jäseniin, sisällönhallinnan aputoiminto näyttää luettelon palvelimessa käytettävissä olevista ulottuvuuden jäsenistä. Kun toteutat säännön laskentalauseita lisäämällä funktioita,
sisällönhallinnan aputoiminto näyttää luettelon kaikista käytettävissä olevista sääntöfunktioista. Kun luot DB-funktion, sisällönhallinnan aputoiminto näyttää luettelon palvelimessa käytettävissä olevista kuutioista.
Sisällönhallinnan aputoiminto tunnistaa automaattisesti, että olet kirjoittamassa
ulottuvuuden jäsenen viitettä. Kun olet kirjoittanut merkit [’ (vasen hakasulje, jonka perässä on heittomerkki), sisällönhallinnan aputoiminto näyttää luettelon palvelimessa käytettävissä olevista ulottuvuuden jäsenistä. Napsauttamalla haluamaasi
jäsentä voit lisätä sen kohdistimen kohdalle sääntöjen muokkaustoiminnon ikkunaan.
Sisällönhallinnan aputoiminto tunnistaa automaattisesti myös, että olet kirjoittamassa DB- eli tietokantafunktiota. Kun olet kirjoittanut merkit db(’ , sisällönhallinnan aputoiminto näyttää luettelon palvelimessa käytettävissä olevista kuutioista.
Napsauttamalla haluamaasi kuution nimeä voit lisätä kelvollisen DB-funktion, joka
viittaa valittuun kuutioon.

Toimintaohjeet
Sisällönhallinnan aputoiminnon käyttö:
1. Napsauta sisällönhallinnan aputoiminnon kuvaketta
telmää Ctrl+Välinäppäin

tai paina näppäinyhdis-

2. Napsauta haluamaasi kohdetta, joka näkyy sisällönhallinnan aputoiminnon luettelossa.

Sääntöjen ja feeder-toimintojen tyhjennys
Sääntöjä ei voi poistaa, mutta niiden sisällöt voi tyhjentää.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sääntöä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tyhjennä.
2. Vahvista säännön tyhjennys Sääntöjen tyhjennyksen vahvistus -ikkunassa.

Sääntöjen ja feeder-toimintojen tarkistus
Järjestelmä tarkistaa säännöt ja feeder-toiminnot, kun ne on tallennettu. Jos jokin
osa ei kelpaa, näkyviin tulee sanoma, jossa on ensimmäisen virheellisen lauseen sijainti ja lyhyt kuvaus virheen luonteesta.
Jotta säännön laskentalause toimisi kunnolla, korjaa kaikki säännön raportoimat
virheet.
Voit tallentaa virheellisen säännön. Tämän ansiosta voit jatkaa mallin tai sovellusten kehittämistä ja puuttua säännön virheisiin, kun siihen on aikaa. Jos kuitenkin
säännön SKIPCHECK-osassa on yksikin virhe, se estää kaikkien säännöistä johdettujen arvojen laskennan. Jos säännön FEEDERS-osassa on virhe, sääntö toteuttaa
SKIPCHECK-alueen laskentalauseet, muttei feeder-toiminnon lauseita.
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Sääntöjen ominaisuudet
Säännön ominaisuudet näkyvät Ominaisuudet-ruudussa.
Useimmat sääntöjen ominaisuudet on tarkoitettu vain lukukäyttöön. Ominaisuuksien arvot ilmenevät niistä, mutta ominaisuuksia ei voi muokata suoraan Ominaisuudet-ruudussa. Poikkeus on Onko säännöistä johdettujen solujen täyttö pakollista? -ominaisuus, joka voidaan asettaa suoraan Ominaisuudet-ruudussa.
Taulukko 4. Sääntöjen ominaisuudet
Ominaisuus

Kuvaus

Nimi

Säännön nimi. Säännöllä on aina sama nimi kuin kuutiolla, johon
se liittyy. Esimerkiksi AlueellinenMyynti-nimisen kuution sääntö
olisi myös AlueellinenMyynti.

Tyyppi

Ominaisuudet-ruudussa näkyvät arvojen objektityyppi. Kun
tarkastelet sääntöä, tyyppi on aina Sääntö.

Manuaaliset osat

Osoittaa, sisältääkö sääntö manuaalisesti luotuja osia.
Ominaisuuden arvo on Kyllä, jos säännössä on manuaalisesti
luotuja osia.
Ominaisuuden arvo on Ei, jos sääntö koostuu pelkästään automaattisesti luoduista säännöistä.

Sääntöosat

Osoittaa säännön laskentaosien määrän.
Kukin laskentaosa on luettelossa peräkkäin. Kustakin
laskentaosasta ilmenee, laskeeko se numeerisen vai yhdistetyn
arvon. Jos osa liittyy linkkiin, linkin nimi näkyy napsautettavana
objektina. Avaa linkki napsauttamalla linkin nimeä.

Feeder-toiminnon osat

Osoittaa säännön feeder-osien määrän.
Kukin feeder-osa on luettelossa peräkkäin, ja kunkin osan otsikkona on FEEDER. Jos feeder-osa liittyy linkkiin, linkin nimi näkyy linkkinä. Avaa linkki napsauttamalla sen nimeä.
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Taulukko 4. Sääntöjen ominaisuudet (jatkoa)
Ominaisuus

Kuvaus

Onko säännöistä
Aseta tämä ominaisuus, jos haluat määrittää, sisältyykö sääntöön
johdettujen solujen täyt- FEEDERS-osa.
tö pakollista?
Jos annat arvoksi NO, sääntöön ei sisälly FEEDERS-osaa ja sinun
ei tarvitse määrittää feeder-toimintoja säännöistä johdetuille kuution soluille. Jos asetat säännön tämän ominaisuuden arvoksi NO
ja jos sääntö sisältää jo feeder-toimintoja, aiemmin määritetyt
feeder-toiminnot säilyvät säännössä.
Jos annat arvoksi YES, sääntöön sisältyy FEEDERS-osa ja sinun
on määritettävä feeder-toimintoja säännöistä johdetuille kuution
soluille.
Huomautus:
Jos linkin sisältäville kuutioille määritetään sääntöjä, niiden on
sisällettävä feeder-toimintoja. Järjestelmä luo automaattisesti
feeder-toimintoja ja lisää niitä sääntöön Onko säännöistä
johdettujen solujen täyttö pakollista? -asetuksesta riippumatta.
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Luku 9. Käyttäjäryhmien suojaus- ja valvontaoikeuksien määritys
Ennen kuin sovelluksen voi ottaa käyttöön, käyttäjäryhmät sekä niiden ominaisuudet ja jäsenet on määritettävä suojattua käyttöä varten.
Suojauksen käsittelyreitti on seuraava:
v Määritä uusi käyttäjäryhmä.
v Määritä käyttäjäryhmän ominaisuudet.
v Määritä käyttäjäryhmän käyttäjät.
v Määritä käyttäjäryhmän tiedonkäyttö- ja suojausvaltuudet.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
Luku 9, ”Käyttäjäryhmien suojaus- ja valvontaoikeuksien määritys”
Ennen kuin sovelluksen voi ottaa käyttöön, käyttäjäryhmät sekä niiden ominaisuudet ja jäsenet on määritettävä suojattua käyttöä varten.
”Suojauksen määritys” sivulla 22
Sovellukselle määritetty suojaus antaa käyttäjien käyttää vain sitä tietojen osaa, jota
he tarvitsevat työnsä tekemiseen.

Käyttäjäryhmien ominaisuudet ja suojaus
Kunkin käyttäjäryhmän suojausominaisuus ja suojauksen käyttöoikeudet on oltava
määritettynä, ennen kuin käyttäjäryhmä voi käyttää IBM Cognos TM1 Performance
Modeler -ohjelmaa.
Suojausominaisuus ja suojauksen käyttöoikeudet kuvataan seuraavien tehtävien
avulla:
v Ominaisuuksien määritys
v Tietojen käyttö ja suojaus.

Ominaisuuksien määritys
Kullekin käyttäjäryhmälle voidaan asettaa joitakin ominaisuuksia Ominaisuuksien
määritys -valikossa.
Kunkin ominaisuuden voi myöntää käyttäjäryhmälle tai evätä siltä. Ominaisuudet
ovat seuraavat:
v RunServerExplorer (Aja palvelimen selausnäkymä): käyttäjäryhmä saa käyttää
palvelimen selausnäkymää. Kun myönnät tämän ominaisuuden, kyseinen ryhmä
voi käyttää palvelimen selausnäkymää.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode (Käytä oman työtilan päällekirjoitustilaa): määrittää, miten käyttäjäryhmä käsittelee tietojen muutoksia.
Kun valtuus on myönnetty, käyttäjät voivat säilyttää tietojen muutoksia yksityisessä työtilassa, kunnes he päättävät vahvistaa muutokset perustietoihin. Käyttäjät voivat myös luoda ja hallita useita yksityisiä skenaarioita eli hiekkalaatikoita
(lisätietoja on Hiekkalaatikkovaltuus-osassa).
– Käyttäjät voivat muuttaa tietojen arvoja yksityisesti, ennen kuin muutokset
saatetaan koko yhteisön käytettäviksi. Hiekkalaatikon avulla käyttäjät voivat
kokeilla erilaisia tietomuutoksia ilman monimutkaisia nimettyjä hiekkalaatikoita.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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– Uudet tiedot näkyvät erivärisinä kuin perustietoihin sisältyvät tiedot. Kun
oman työtilan tietojen muutokset on vahvistettu, solun väri muuttuu takaisin
mustaksi, koska tiedot kuuluvat tällöin jo perustietoihin.
– Käyttäjien on tuotava tietojen muutokset muiden käyttäjien käyttöön vahvistamalla muutokset manuaalisesti.
– Oma työtila -tilassa työskentely voi parantaa suorituskykyä suoraan päällekirjoitustilaan verrattuna. Tällöin perustiedot muuttuvat harvemmin kuin tilanteessa, jossa jokainen tietomuutos olisi yhdistettävä perustietoihin heti.
Jos tämä on estetty, käyttäjien on käsiteltävä perustietoja suoraan. Tämä on ominaisuuden oletusarvoinen toimintatapa. Tämän asetuksen etuna on, että tietojen
muutokset näkyvät heti.
v UseSandbox (Käytä hiekkalaatikkoa) -asetuksen avulla käyttäjäryhmä voi luoda
nimettyjä hiekkalaatikoita, joita voidaan käyttää entä jos -tilanteiden muodostukseen.
v ManageDataReservation (Hallitse tietojen varausta) on palvelimeen liittyvä ominaisuus, jonka avulla yksittäisille käyttäjille voidaan määrittää yksinomainen kirjoitusoikeus kuution alueisiin. Varauksen jälkeen vain määritetty käyttäjä voi
muokata alueen tietoja siihen asti, että varaus vapautetaan.
v DataReservationOverride (Tietojen varauksen ohitus) on palvelimeen liittyvä
ominaisuus, joka antaa käyttäjäryhmän jäsenten ohittaa tietojen varauksen omalta ja muiden käyttäjien osalta.
Ominaisuudet UsePersonalWorkspaceWritebackMode (Käytä oman työtilan päällekirjoitustilaa) ja UseSandbox (Käytä hiekkalaatikkoa) toimivat yhdessä seuraavasti:
Käyttäjäryhmä voi

käyttää oman työtilan
päällekirjoitustilaa.

käyttää hiekkalaatikkotilaa.

käsitellä perustietoja suoraan Estä
ja luoda useita
hiekkalaatikoita.

Myönnä

työskennellä yksittäisellä,
Myönnä
yksityisellä työalueella ilman
nimettyjä hiekkalaatikoita.

Estä

työskennellä yksityisellä
työalueella ja nimetyssä
hiekkalaatikossa.

Myönnä

Myönnä

työskennellä käyttämällä
Estä
suoraa päällekirjoitusta ilman
hiekkalaatikoita. Tämä asetus
estää hiekkalaatikoiden käytön ja siirtää kaikki käyttäjät
suoraan päällekirjoitustilaan.

Estä

Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Ominaisuuksien määritys käyttäjäryhmille” sivulla 92
Kun käyttäjäryhmä on määritetty, sille voi määrittää ominaisuuksia. Kaikki määritykset ovat oletusarvon mukaan tyhjiä.

Tietojen käyttö ja suojaus.
Voit laajentaa tai rajoittaa käyttäjäryhmän käyttöoikeuksia yksittäisiin kuutioihin,
ulottuvuuksiin, prosesseihin, töihin ja jäseniin.
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Kun laajennat tai rajoitat käyttäjäryhmän käyttöoikeuksia, voit suojata nämä objektit asettamalla seuraavat valtuudet:
v READ, Ryhmä voi tarkastella kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta, prosessia tai
työtä, mutta se ei voi toteuttaa muita toimintoja objektille.
v WRITE - Ryhmä voi tarkastella ja päivittää kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta,
prosessia tai työtä.
v LOCK - Ryhmä voi tarkastella ja muokata kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta tai
muuta objektia, ja se voi lukita objekteja pysyvästi estääkseen muita käyttäjiä
päivittämästä niitä.
v NONE - Ryhmä ei voi tarkastella kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta, prosessia tai
työtä, eikä se voi toteuttaa muita toimintoja objektille.
v RESERVE - Ryhmä voi tarkastella ja muokata kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta
tai muuta objektia, ja se voi tilapäisesti varata objekteja estääkseen muita käyttäjiä päivittämästä niitä.
v ADMIN - Ryhmällä on täydet oikeudet kuutioon, elementtiin, ulottuvuuteen tai
muuhun objektiin.
Kun luot uuden kuution, muilla ryhmillä ei aluksi ole käyttöoikeuksia uuteen kuutioon. Muille ryhmille on määritettävä suojausoikeudet, jotta niiden jäsenet voivat
tarkastella kuutiota.
Kun uusi ulottuvuus luodaan, sen käyttöoikeudet ovat seuraavat:
v Vain ADMIN- ja DataAdmin-ryhmien jäsenet voivat luoda ja poistaa ulottuvuuksia.
v Ryhmät, joilla on lukuoikeudet (READ) ulottuvuuteen, voivat tarkastella ulottuvuutta ja jäsenmääritteitä mutta eivät muokata määritteiden arvoja.
v Muilla ryhmillä ei aluksi ole käyttöoikeuksia (NONE-käyttöoikeus) uusiin ulottuvuuksiin.
v Kun ulottuvuuden jäsenelle ei ole tehty suojausmäärityksiä, ryhmillä on kirjoitusoikeudet (WRITE) kyseisen ulottuvuuden uusiin jäseniin.
v Kun määrität suojausoikeuksia vähintään yhteen ulottuvuuden jäseneen, ryhmillä ei ole käyttöoikeuksia (NONE-käyttöoikeus) kyseisen ulottuvuuden uusiin jäseniin. Nykyiset jäsenet säilyttävät alkuperäiset kirjoitusoikeudet (WRITE), ellet
muuta niitä.
Prosesseille ja töille määrittämäsi suojausoikeudet määrittävät ryhmän mahdollisuuden toteuttaa prosessi työstä. Jos käyttäjällä ei ole prosessin käyttöoikeuksia
mutta hänellä on tehtävän lukuoikeudet, ryhmä voi ajaa prosessin tehtävästä.
Voit määrittää käyttöoikeudet useille jäsenille tai useille ryhmille valitsemalla jäsenalueen. Voit määrittää eri suojaustasoja yhdistetylle jäsenelle ja lehtijäsenille, jotka
sisältyvät yhdistelmään.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu suojausoikeudet ja valtuudet, jotka voit määrittää ryhmille.
Taulukko 5. Jäsenobjektien valtuuksien kuvaukset
Käyttöoikeus

Kuvaus

READ

Käyttäjäryhmän jäsenet näkevät jäsenen
määrittämät solut mutta eivät voi muuttaa
niiden tietoja.
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Taulukko 5. Jäsenobjektien valtuuksien kuvaukset (jatkoa)
Käyttöoikeus

Kuvaus

WRITE

Käyttäjäryhmän jäsenet voivat lukea ja
päivittää jäsenen määrittämiä soluja sekä
muokata jäsenen määritteitä.

LOCK

Käyttäjäryhmän jäsenillä on kaikki
kirjoitusoikeuksien (WRITE) mukaiset oikeudet. Lisäksi he voivat lukita jäsenen. Kun
jäsen on lukittu, kukaan ei voi päivittää jäsenen määrittämiä kuution soluja. Vain käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet (ADMIN)
jäseneen, voivat poistaa lukituksen. Lukitus
säilyy etäpalvelimen lopputoimien toteutuksen jälkeen.

NONE

Ryhmän jäsenet eivät pääse näkemään jäsentä osajoukon muokkaustoiminnossa tai ulottuvuuden muokkaustoiminnossa, eivätkä he
näe jäsenen määrittämiä soluja kuutiota
selatessaan.

RESERVE

Ryhmän jäsenillä on kaikki oikeudet, joita
kirjoitusoikeuksiin (WRITE) sisältyy. He voivat myös varata jäsenen estääkseen muita
käyttäjiä päivittämästä jäsenen määrittämiä
kuution soluja. Varauksen voi poistaa joko
jäsenen varannut käyttäjä, tai sen voivat
poistaa käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet (ADMIN) jäseneen. Varaus umpeutuu automaattisesti, kun elementin varannut
käyttäjä katkaisee yhteyden etäpalvelimeen,
tai kun palvelimen lopputoimet tehdään.

Taulukko 6. Ulottuvuusobjektien valtuuksien kuvaukset
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Otsikko

Otsikko

READ

Käyttäjäryhmän jäsenet näkevät ulottuvuuden jäsenet mutta eivät voi lisätä tai poistaa
jäseniä eivätkä järjestää niitä uudelleen.

WRITE

Käyttäjäryhmän jäsenet voivat muokata jäsenten määritteitä ja muotoja sekä luoda
ulottuvuudelle yksityisiä osajoukkoja. Jäsenet voivat myös muokata ulottuvuuden
määritteitä.

LOCK

Ryhmän jäsenillä on kaikki oikeudet, joita
kirjoitusoikeuksiin (WRITE) sisältyy. He voivat myös lukita ulottuvuuden. Kun ulottuvuus on lukittu, kukaan ei voi muokata
ulottuvuuden rakennetta. Vain käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet (ADMIN) ulottuvuuteen, voivat poistaa lukituksen.
Lukitus säilyy etäpalvelimen lopputoimien
toteutuksen jälkeen.

NONE

Ryhmän jäsenet eivät pääse näkemään ulottuvuutta palvelimen selausnäkymässä, eivätkä he voi selata kuutiota, joka sisältää
ulottuvuuden.
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Taulukko 6. Ulottuvuusobjektien valtuuksien kuvaukset (jatkoa)
Otsikko

Otsikko

RESERVE

Ryhmän jäsenillä on kaikki oikeudet, joita
kirjoitusoikeuksiin (WRITE) sisältyy. He voivat myös varata ulottuvuuden estääkseen
muita käyttäjiä määrittämästä sitä uudelleen.
Varauksen voi poistaa joko ulottuvuuden
varannut käyttäjä tai sen voivat poistaa
käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet
(ADMIN) ulottuvuuteen. Varaus umpeutuu
automaattisesti, kun elementin varannut
käyttäjä katkaisee yhteyden etäpalvelimeen,
tai kun palvelimen lopputoimet tehdään.

Taulukko 7. Kuutio-objektien valtuuksien kuvaukset
Käyttöoikeus

Kuvaus

READ

Käyttäjäryhmän jäsenet näkevät kuution solut mutta eivät voi muuttaa niiden tietoja.

WRITE

Käyttäjäryhmän jäsenet voivat lukea ja
päivittää soluja. He voivat tallentaa yksityisen kuution näkymiä. Kirjoitusoikeus ei koske yhdistettyjen jäsenten yksilöimiä soluja
tai säännöistä johdettuja soluja.

LOCK

Käyttäjäryhmän jäsenillä on kaikki
kirjoitusoikeuksien (WRITE) mukaiset oikeudet. Lisäksi he voivat lukita kuution. Kun
kuutio on lukittu, kukaan ei voi päivittää
sen tietoja. Vain käyttäjät, joilla on
pääkäyttäjän oikeudet (ADMIN) kuutioon,
voivat poistaa lukituksen. Lukitus säilyy
etäpalvelimen lopputoimien toteutuksen jälkeen.

NONE

Ryhmän jäsenet eivät näe kuutiota
palvelimen selausnäkymässä, eivätkä siten
voi selata kuutiota.

RESERVE

Ryhmän jäsenillä on kaikki oikeudet, joita
kirjoitusoikeuksiin (WRITE) sisältyy. He voivat myös varata kuution estääkseen muita
käyttäjiä muokkaamasta sitä. Varauksen voi
poistaa joko kuution varannut käyttäjä tai
sen voivat poistaa käyttäjät, joilla on
pääkäyttäjän oikeudet (ADMIN) kuutioon.
Varaus umpeutuu automaattisesti, kun kuution varannut käyttäjä katkaisee yhteyden
etäpalvelimeen tai kun palvelimen
lopputoimet tehdään.

Taulukko 8. Prosessiobjektien valtuuksien kuvaukset
Otsikko

Otsikko

READ

Käyttäjäryhmän jäsenet näkevät prosessin ja
voivat ajaa sen manuaalisesti mutta eivät voi
muokata sitä. Järjestelmä ohittaa prosesseille
määritetyt valtuudet, kun prosessi ajetaan
työstä.
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Taulukko 8. Prosessiobjektien valtuuksien kuvaukset (jatkoa)
Otsikko

Otsikko

NONE

Ryhmän jäsenet eivät näe prosessia
palvelimen selausnäkymässä, eivätkä siten
voi toteuttaa prosessia. Prosessiin määritetyt
valtuudet ohitetaan, kun prosessi suoritetaan
työstä.

Taulukko 9. Työobjektien valtuuksien kuvaukset
Otsikko

Otsikko

READ

Käyttäjäryhmän jäsenet näkevät työn ja voivat ajaa sen manuaalisesti mutta eivät voi
muokata sitä.

NONE

Ryhmän jäsenet eivät näe työtä palvelimen
selausnäkymässä, eivätkä siten voi toteuttaa
työtä.

Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Suojaus- ja käyttöasetusten määritys” sivulla 93
Voit määrittää IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa määritettyjen
objektien käyttöoikeudet käyttäjäryhmälle.
”Solun suojauskuution luonti” sivulla 94
Luomalla solun suojauskuution voit määrittää käyttäjäryhmälle valtuudet tiettyjen
kuution solujen käyttöön.

Uuden käyttäjäryhmän määritys
Jotta voit lisätä uuden käyttäjän, sinun on ensin määritettävä IBM Cognos TM1
Performance Modeler -käyttäjäryhmä.

Toimintaohjeet
1. Valitse Mallin suunnittelu -ruudun mallirakenne.
2. Napsauta mallirakennetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Määritä suojausasetukset > Määritä käyttäjät ja ryhmät > Käyttäjät ja ryhmät.
ClientGroups-taulukko avautuu.
3. Napsauta ClientGroups-taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää
ryhmä -vaihtoehto.
4. Kirjoita uuden ryhmän nimi. Napsauta OK-painiketta.
Uusi käyttäjäryhmä tulee näkyviin ClientGroups-taulukon sarakkeena.
5. Sulje taulukko.
6. Jotta voit käyttää suojausasetuksiin tehtyjä muutoksia, tee Päivitä suojaus -toiminto IBM Cognos TM1 -ohjelmassa.

Tulokset
Voit lisätä valtuusmäärityksiä uudelle käyttäjäryhmälle.

Ominaisuuksien määritys käyttäjäryhmille
Kun käyttäjäryhmä on määritetty, sille voi määrittää ominaisuuksia. Kaikki määritykset ovat oletusarvon mukaan tyhjiä.
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Toimintaohjeet
1. Valitse Mallin suunnittelu -ruudun mallirakenne.
2. Napsauta rakennetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Määritä
suojausasetukset > Määritä käyttäjät ja ryhmät > Määritä ominaisuudet. Ominaisuudet-taulukko avautuu.
3. Valitse Konteksti-kentässä käyttäjäryhmä, jolle haluat määrittää ominaisuudet.
4. Kaksoisnapsauta solua kunkin valtuuden EXECUTE-sarakkeessa ja valitse vaihtoehto GRANT (Myönnä) tai DENY (Epää).
5. Näihin määrityksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun kirjaudut ulos IBM
Cognos TM1 -ohjelmasta ja kirjaudut sitten takaisin sisään.
6. Sulje taulukko.
7. Jotta voit käyttää suojausasetuksiin tehtyjä muutoksia, tee Päivitä suojaus -toiminto IBM Cognos TM1 -ohjelmassa.

Tulokset
Voit lisätä käyttäjäryhmiin käyttäjiä.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Ominaisuuksien määritys” sivulla 87
Kullekin käyttäjäryhmälle voidaan asettaa joitakin ominaisuuksia Ominaisuuksien
määritys -valikossa.

Uuden käyttäjän määritys käyttäjäryhmään
Voit lisätä yksittäisen käyttäjän suojauskäyttäjiin ja -ryhmiin.

Toimintaohjeet
1. Valitse Mallin suunnittelu -ruudun mallirakenne.
2. Napsauta rakennetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Määritä
suojausasetukset > Määritä käyttäjät ja ryhmät > Käyttäjät ja ryhmät. ClientGroups-taulukko avautuu.
3. Napsauta käyttäjäsaraketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää käyttäjä
-vaihtoehto.
4. Kirjoita uuden käyttäjän nimi sekä salasana ja vahvista sitten salasana. Napsauta OK-painiketta.
5. Vieritä uuden käyttäjämerkinnän kohdalle ClientGroups-taulukossa. Valitse
käyttäjäryhmät, joihin haluat myöntää uudelle käyttäjälle oikeudet.
6. Sulje taulukko.
7. Jotta voit käyttää suojausasetuksiin tehtyjä muutoksia, tee Päivitä suojaus -toiminto IBM Cognos TM1 -ohjelmassa.

Tulokset
Uusilla käyttäjillä on niiden käyttäjäryhmien käyttöoikeudet, joiden jäseniä ne ovat.

Suojaus- ja käyttöasetusten määritys
Voit määrittää IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa määritettyjen
objektien käyttöoikeudet käyttäjäryhmälle.

Toimintaohjeet
1. Valitse Mallin suunnittelu -ruudun mallirakenne.
Luku 9. Käyttäjäryhmien suojaus- ja valvontaoikeuksien määritys
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2. Napsauta mallirakennetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Määritä suojausasetukset > Määritä käyttöoikeudet kohteelle. Valitse sitten jokin
seuraavista objekteista: Ulottuvuudet, Kuutiot, Prosessit, Työt tai Elementit.
3. Kaksoisnapsauta tietolajin ja käyttäjäryhmän leikkauspistettä siinä solussa, jonka objektilajin suojausasetukset haluat ottaa käyttöön.
4. Valitse avattavasta valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista Ominaisuuksien
määritys -kohdan taulukon mukaisesti:
v READ
v WRITE
v LOCK
v NONE
v RESERVE.
5. Sulje taulukko.
6. Jotta voit käyttää suojausasetuksiin tehtyjä muutoksia, tee Päivitä suojaus -toiminto IBM Cognos TM1 -ohjelmassa.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Tietojen käyttö ja suojaus.” sivulla 88
Voit laajentaa tai rajoittaa käyttäjäryhmän käyttöoikeuksia yksittäisiin kuutioihin,
ulottuvuuksiin, prosesseihin, töihin ja jäseniin.

Solun suojauskuution luonti
Luomalla solun suojauskuution voit määrittää käyttäjäryhmälle valtuudet tiettyjen
kuution solujen käyttöön.

Tietoja tästä tehtävästä
Solun suojauskuutio on yksi ohjauskuution laji. IBM Cognos TM1 -palvelin muodostaa ohjauskuutioita toteuttamaan erityisiä tehtäviä.
Voit määrittää solutason suojausasetukset seuraavasti:
v Sellaisen solun suojauksen ohjauskuution luominen, joka sisältää kuution ulottuvuudet, joiden solutason suojauksen voit määrittää. Cognos TM1 -ohjelman versiosta 10.2 lähtien vain ne ulottuvuudet, joita tarvitaan suojauksen määrityksessä, lisätään ohjauskuutioon.
v Suojauksen määritys asianmukaisille soluille suojauksen ohjauskuutiossa määrittämällä suojausoikeudet TM1-suojausryhmille.
Solun suojauskuution avulla voit määrittää käyttöoikeudet, jotka kullakin käyttäjäryhmällä on tiettyihin soluihin. Käyttöoikeus voi olla jokin seuraavista:
v READ - ryhmän jäsenet voivat vain tarkastella solua.
v WRITE - ryhmän jäsenet voivat kirjoittaa soluun ja lukea sen tietoja.
v LOCK - ryhmän jäsenet voivat tarkastella ja muokata solua tai lukita solun pysyvästi, jolloin muut käyttäjät eivät voi päivittää sitä.
v NONE - ryhmän jäsenet eivät näe solua.
v RESERVE - ryhmän jäsenet voivat tarkastella ja muokata solua tai varata sen tilapäisesti, jolloin muut käyttäjät eivät voi päivittää sitä.
v ADMIN - ryhmän jäsenillä on täydet käyttöoikeudet soluun.
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Solutason suojaus koskee lehtijäseniä mutta yleensä ei yhdistelmiä. Voit kuitenkin
käyttää None- ja Read-suojausoikeuksia yhdistelmien näytön tai muokkauksen ohjaamiseen.

Toimintaohjeet
1. Jos ohjauskuutiot eivät jo ole näkyvissä, napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
ja valitse vaihtoehto Näytä ohjausobjektit. Ohjausobjektit-kansio tulee
näkyviin.
2. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudun Kuutiot-kansio.
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuutiota, jossa haluat ottaa solutason suojauksen käyttöön, ja valitse sitten vaihtoehdot Määritä suojausasetukset, Määritä
käyttöoikeudet kohteelle ja Kuution solut.
4. Valitse Luo solun suojauskuutio -ruudun Kyllä-vaihtoehto. Solun suojauskuutio tulee näkyviin objektien tarkasteluohjelman välilehtenä.
Huomautus: Suojauskuutionäkymä näyttää samanlaiselta kuin siihen liittyvän
kuution näkymä, seuraavia eroja lukuun ottamatta:
v objektien tarkasteluohjelman erot
näkyy kohdan Solun suojauksen muutos kohteelle
– avainkuvake
<kuution_nimi> vieressä
ei näy työkalurivillä
– Järjestä ulottuvuudet uudelleen -kuvake
– Optimoi kuution ulottuvuudet -kuvake ei näy työkalurivillä
v ominaisuusruudun erot
– Nimi-ominaisuuden arvo on }CellSecurity_kuution_nimi
– uusi ulottuvuus }Groups näkyy ulottuvuusluettelossa.
5. Vedä ne solut jakavat ulottuvuudet, joille haluat määrittää suojausasetukset, Rivit- ja Sarakkeet-alueille.
6. Kaksoisnapsauta solua ja valitse sitten käyttöoikeus, jonka haluat määrittää.
7. Määritä muiden solujen suojausasetukset toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

Tulokset
Ryhmän jäsenet voivat käyttää soluja määritettyjen solun suojausasetusten mukaisesti.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Tietojen käyttö ja suojaus.” sivulla 88
Voit laajentaa tai rajoittaa käyttäjäryhmän käyttöoikeuksia yksittäisiin kuutioihin,
ulottuvuuksiin, prosesseihin, töihin ja jäseniin.

Poimintaluettelokuution luonti
Luomalla poimintaluettelokuution voit määrittää kuution soluissa näkyviä poimintaluetteloita.

Tietoja tästä tehtävästä
Poimintaluettelokuutio on yksi ohjauskuution laji. IBM Cognos TM1 -palvelin
muodostaa ohjauskuutioita toteuttamaan erityisiä tehtäviä.
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Voit luoda poimintaluetteloita ohjauskuutioiden avulla. Tämän menetelmän avulla
voit hallita tehokkaasti sitä, mitkä kuution solut sisältävät poimintaluettelon, ja yksittäisten solujen poimintaluetteloiden määritysmahdollisuudet ovat monipuoliset.
Voit myös luoda poimintaluettelon ohjauskuutioon sääntöjä, joiden avulla voit
määrittää poimintaluetteloita mihin tahansa kuution osaan yksittäisestä solusta
koko kuutioon.
Poimintaluettelon ohjauskuutio sisältää samat ulottuvuudet kuin kuutio, johon se
on liitetty, ja lisäulottuvuuden nimeltä }Picklist. }Picklist-ulottuvuus sisältää yhden
merkkijonon jäsenen nimeltä Value (Arvo).
Voit määrittää poimintaluetteloita ohjauskuution yksittäisille soluille noudattamalla
seuraavia vaiheita. Ohjelma käyttää ohjauskuutioon määrittämiäsi poimintaluetteloita kuution poimintaluetteloiden arvojen näyttämiseen siinä normaalissa kuutiossa, johon ohjauskuutio on liitetty.

Toimintaohjeet
1. Jos ohjauskuutiot eivät jo ole näkyvissä, napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
ja valitse vaihtoehto Näytä ohjausobjektit. Ohjausobjektit-kansio tulee
näkyviin.
2. Laajenna Mallin suunnittelu -ruudun Kuutiot-kansio.
3. Napsauta kuutiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Aseta kuution poimintaluettelo.
4. Valitse Luo poimintaluettelon kuutio -ruudun Kyllä-vaihtoehto. Poimintaluettelokuutio tulee näkyviin objektien tarkasteluohjelman välilehtenä.
Huomautus: Poimintaluettelokuutionäkymä näyttää samanlaiselta kuin siihen
liittyvän kuution näkymä, seuraavia eroja lukuun ottamatta:
v objektien tarkasteluohjelman erot
näkyy kohdan Poimintaluettelon
– poimintaluettelokuution kuvake
kuutio kohteelle <kuution_nimi> vieressä.
– Järjestä ulottuvuudet uudelleen -painike
– Optimoi kuution ulottuvuudet -painike
v ominaisuusruudun erot

ei näy työkalurivillä
ei näy työkalurivillä

– Nimi-ominaisuuden arvo on }PickList_kuution_nimi
– uusi ulottuvuus }PickList näkyy ulottuvuusluettelossa.
5. Määritä ohjauskuution näkymä niin, että ne solut ovat näkyvissä, joihin haluat
määrittää poimintaluettelot.
6. Syötä poimintaluettelomääritys kaikkiin soluihin, joihin haluat luoda poimintaluettelon. Voit käyttää ohjauskuutiossa kaikkia poimintaluettelolajeja: staattisia
poimintaluetteloita tai osajoukon tai ulottuvuuden poimintaluetteloita.
7. Napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
ehto.
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ja valitse Tallenna tiedot -vaihto-

Tulokset
Luodut poimintaluettelon arvot tulevat näkyviin liittyvän tavallisen kuution soluun.
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Luku 10. Tietojen tuonti ja siirto
Tiedot voidaan tuoda joko ohjatun tuonnin tai tietolähteen tuonnin avulla. Aiemmin luotu kuutio tai sovellus voidaan myös päivittää siirtämällä tiedot.

Tietojen tuonti
Voit tuoda lähdetiedot, määrittää ne vastaamaan kohdetietoja ja lisätä heti uudet
objektit Mallin suunnittelu -ruutuun. Tämän ansiosta voit aloittaa heti mallinnuksen uusien objektien avulla.
Kun tuot tietoja, ohjattu tuonti tallentaa toiminnot prosessina. Prosessi näkyy objektina Mallin suunnittelu -ruudussa. Jos haluat toistaa toiminnot myöhemmin, voit
ajaa prosessin, jolloin sinun ei tarvitse määrittää samoja asetuksia uudelleen.
Voit myös luoda prosessin, jota ajamalla voit tuoda lähdetiedot, määrittää ne vastaamaan kohdetietoja ja lisätä uudet objektit Mallin suunnittelu -ruutuun. Prosessi
näkyy objektina Mallin suunnittelu -ruudussa. Prosessin ajo alkaa vain, jos kutsut
sitä. Tämän ansiosta voit jatkaa prosessin muokkausta prosessin muokkaustoiminnon avulla ennen prosessin ajoa. Voit myös ajoittaa prosessit toteuttamaan hallintotehtäviä automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa ”Prosessien hallinta” sivulla 137.
Voit myös siirtää ulottuvuuksia IBM Cognos TM1 Performance Modeler- ja IBM
Cognos Business Viewpoint -ohjelmien välillä.

Tietolähteen määritys
Kun lähdetiedoissa on paljon sarakkeita, tutki lähdetiedot ja määritä, mitkä sarakkeet on määritettävä ulottuvuuksiksi, tasoiksi, määritteiksi tai lukuarvoiksi. Voit
tuoda kuutioon vain ulottuvuuksia tai sekä ulottuvuuksia että lukuarvoja. Lähdetietoja voi olla tiedosto, luetteloraportti, kuutionäkymä, ulottuvuuden osajoukko tai
relaatiotietolähde.

Ennen aloitusta
Ota seuraavat seikat huomioon ennen tuontia:
v Joitakin Microsoft Excel -työkirjoissa käytettäviä kaavoja ja funktioita ei tuoda.
Ratkaisu on luoda Microsoft Excel -työkirjaan kopio sarakkeesta, johon muutos
vaikuttaa, ja liittää sarakkeen arvot Liitä määräten -komennolla. Voit myös tallentaa työkirjan .csv-tiedostona ja tuoda sen jälkeen .csv-tiedoston.
v Raporttien on oltava yksinkertaisia sarkainluetteloita, joissa ei ole ratkaisemattomia kehotteita.
v Jos olet tuomassa kuutiota, joka sisältää käyttöön otetun sovelluksen ulottuvuuden, sinulla on ensin oltava hyväksyntähierarkian omistajuus tai sovellus on
poistettava käytöstä.

Toimintaohjeet
1. Voit ajaa ohjatun tuonnin toteuttamalla jommankumman seuraavista toimista:
v Jos tuot vain ulottuvuuksia, napsauta hiiren kakkospainikkeella mallin päätasoa Mallin suunnittelu -ruudussa ja valitse sitten vaihtoehdot Ohjattu tuonti
> Ulottuvuudet.
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v Jos tuot uuden kuution, napsauta hiiren kakkospainikkeella mallin päätasoa
Mallin suunnittelu -ruudussa ja valitse sitten vaihtoehdot Ohjattu tuonti >
Kuutio.
2. Luotu tuontitoiminto tallentuu Turbo Integrator -prosessina. Kirjoita nimi Prosessin nimi -ruutuun.
3. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
Taulukko 10. Lähteen tyypit
Tavoite

Toiminto

Microsoft Excel -tiedoston tuonti

Valitse tiedosto Lähteen tyyppi -kentästä.
Hae tuotava tiedosto selaamalla.
Laajenna Tiedoston tiedot -osa.
Määritä, onko tietojen rakenteena luettelo
vai ristiintaulukointi.
Määritä, sisältävätkö tiedot sarakkeiden nimiä.
Valinnainen: määritä käytettävä
laskentataulukko ja käytettävät rivit ja
sarakkeet.

Erotellun tekstitiedoston tuonti

Valitse tiedosto Lähteen tyyppi -kentästä.
Hae tuotava tiedosto selaamalla.
Laajenna Tiedoston tiedot -osa.
Määritä lähdetiedostossa käytetty Sarakeerotin.
Jos haluat käyttää tietyn paikallistunnuksen
yhteydessä desimaalierotinta ja tuhatluvun
erotinta, valitse paikallistunnus Muoto-kentästä.
Määritä Tekstin rakenne (lainausmerkki).
Vaihtoehtoisesti voit muokata
Desimaalierotin- ja Tuhaterotin-arvoja.
Jos työskentelet yhteys muodostettuna ja haluat ajoittaa tietojen
uudelleentuontiprosessin, määritä IBM
Cognos TM1 -etäpalvelimen käyttämän
tiedoston sijainti.

Tuo raportin tiedot IBM Cognos Business
Intelligence -ohjelmassa luodusta yksinkertaisesta sarkainluettelosta, joka ei sisällä
ratkaisemattomia kehotteita.

Valitse IBM Cognos -raportin tiedot Lähteen tyyppi -kentästä.
Määritä raportin yhteystiedot Järjestelmän
yhdyskäytävän URI-osoite -kenttään. Voit
testata yhteyttä.
Syötä tuotavan raportin sijainti ja nimi Raportin sijainti -kenttään tai valitse raportti
napsauttamalla Valitse-vaihtoehtoa.
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Taulukko 10. Lähteen tyypit (jatkoa)
Tavoite

Toiminto

Cognos TM1 -kuutionäkymän tuonti

Valitse Lähteen tyyppi -kentän IBM Cognos
TM1 -kuutionäkymä -vaihtoehto.
Valitse tuotava kuutio ja näkymä.

Cognos TM1 -ulottuvuuden osajoukon tuon- Valitse Lähteen tyyppi -kentän IBM Cognos
ti
TM1 -ulottuvuuden osajoukko -vaihtoehto.
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain Tuo
ulottuvuudet -komennon yhteydessä.

Valitse tuotava ulottuvuus ja osajoukko.

Voit tuoda tietoja myös relaatiotietolähteestä. Lisätietoja on kohdassa ”Tuonti
relaatiotietolähteestä” sivulla 105.
4. Valitse Seuraava.
Oletusarvon mukaan järjestelmä lisää tekstitietosarakkeet ulottuvuuksina. Järjestelmä lisää numerotietosarakkeet vain lukuarvoina, kun kuutio tuodaan. Voit
muuttaa vastaavuusmäärityksen tyypiksi ulottuvuuden, tason, määritteen tai
lukuarvon.
Ulottuvuus on tiettyyn liiketoiminnan tärkeään osa-alueeseen liittyvien tietojen
laaja ryhmittely. Ulottuvuuden nimi voi olla esimerkiksi Products (Tuotteet).
Taso edustaa hierarkian toisiinsa liittyviä tietoja. Products (Tuotteet) -ulottuvuus
sisältää esimerkiksi tasot Product Line (Tuotelinja) ja Product Type (Tuotteen
tyyppi).
Määrite on jäsenen ominaisuus, jota yritys haluaa mitata. Products (Tuotteet)
-ulottuvuus sisältää esimerkiksi määritteet Color (Väri) ja Size (Koko).
Lukuarvo on suorituskykyindikaattori, joka on mitattavissa ja jonka avulla
määritetään, miten hyvin yritys toimii. Hyödyllisiä lukuarvoja ovat esimerkiksi
Quantity Sold (Myyntimäärä) tai Revenue (Tuotto).
5. Suorita ohjattu tuonti loppuun jonkin seuraavan toimintosarjan mukaisesti:
v ”Ulottuvuuksien yksinkertainen tuonti”
v ”Kuutioiden yksinkertainen tuonti” sivulla 102
v ”Ulottuvuuksien ja kuutioiden edistynyt tuonti” sivulla 103
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Prosessien hallinta” sivulla 137
Prosessien hallinnan avulla voidaan luoda, muokata ja ajoittaa tietoja, joita tuodaan
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaan ja käytetään siinä.

Ulottuvuuksien yksinkertainen tuonti
Kun määrität ohjatun tuonnin tietolähteen, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
-ohjelma analysoi lähdetiedot ja luo vastaavuusmääritykset, joiden avulla voit nopeasti luoda ulottuvuuksia.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun tietolähteesi on määritetty, Performance Modeler tuo näkyviin lähdetiedoissa
olevien sarakkeiden luettelon Sarakkeet-ruudussa sekä esikatselun kunkin sarakkeen sisällöstä Tietojen esikatselu -ruudussa.

Luku 10. Tietojen tuonti ja siirto
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Toimintaohjeet
1. Oletusarvon mukaan kaikki tietolähteen sarakkeet on valittu tuotaviksi. Poista
Sarakkeet-ruudun Tuo-valintaruutujen valintoja tai lisää valintoja, niin että valittuina ovat vain ne sarakkeet, jotka haluat tuoda.
2. Napsauta Lopeta-painiketta.

Tulokset
Performance Modeler luo uuden ulottuvuuden kutakin valittua saraketta varten.
Jos lähdetiedot sisältävät sarakkeiden nimiä, niitä käytetään ulottuvuuksien niminä. Jos lähdetiedot eivät sisällä sarakkeiden nimiä, järjestelmä antaa ulottuvuuksille
nimet column1, column2, column3 ja niin edelleen.
Ohjattu tuonti tallentuu Turbo Integrator -prosessina, jossa käytetään tietolähteen
määrityksen yhteydessä määritettyä nimeä.

Kuutioiden yksinkertainen tuonti
Kun määrität ohjatun tuonnin tietolähteen, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
-ohjelma analysoi lähdetiedot ja luo vastaavuusmääritykset, joiden avulla voit nopeasti luoda ulottuvuuksia ja kuutioita sekä tuoda tietoja kuutioon.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun tietolähteesi on määritetty, Performance Modeler näyttää lähdetiedoissa olevien sarakkeiden luettelon Sarakkeet-ruudussa sekä esikatselun kunkin sarakkeen sisällöstä Tietojen esikatselu -ruudussa. Performance Modeler yrittää määrittää kunkin sarakkeen sisällön. Järjestelmä olettaa, että merkkijonoja sisältävät sarakkeet
ovat perusulottuvuuksia, kun taas numeroarvoja sisältävät sarakkeet käsitellään
mittatietoulottuvuuksina.
Oletusarvon mukaan kaikki tietolähteen sarakkeet on valittu tuotaviksi.

Toimintaohjeet
1. Poista Sarakkeet-ruudun Tuo-valintaruutujen valintoja tai lisää valintoja, niin
että valittuina ovat vain ne sarakkeet, jotka haluat tuoda.
2. Jos sarake on virheellisesti määritetty mittaulottuvuudeksi tai vakioulottuvuudeksi, poista Lukuarvo-valintaruudun valinta tai merkitse valintaruutu valituksi. Jos Lukuarvo-valintaruutu on valittu, järjestelmä käsittelee saraketta mittatietoulottuvuutena ja kuutio täytetään sarakkeen tiedoilla. Jos Lukuarvovalintaruutua ei ole valittu, saraketta käsitellään perusulottuvuutena.
3. Napsauta Lopeta-painiketta.

Tulokset
Performance Modeler luo uuden ulottuvuuden kutakin valittua saraketta varten.
Jos lähdetiedot sisältävät sarakkeiden nimiä, niitä käytetään ulottuvuuksien niminä. Jos lähdetiedot eivät sisällä sarakkeiden nimiä, järjestelmä antaa ulottuvuuksille
nimet column1, column2, column3 ja niin edelleen.
Performance Modeler luo myös kuution, täyttää sen tiedoilla ja avaa kuution Cube
Viewer -ohjelmassa.
Ohjattu tuonti tallentuu Turbo Integrator -prosessina, jossa käytetään tietolähteen
määrityksen yhteydessä määritettyä nimeä.
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Ulottuvuuksien ja kuutioiden edistynyt tuonti
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman ohjattuun tuontiin liittyy edistyneitä asetuksia, joiden avulla voit mukauttaa vastaavuusmäärityksiä sekä luoda
useita ulottuvuuksia, lisätä tasoja ulottuvuuksiin, määrittää määritteitä sekä määrittää tai luoda lukuarvoja. Voit myös luoda kuution luomistasi vastaavuusmäärityksistä.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun tietolähteesi on määritetty, Performance Modeler näyttää lähdetiedoissa olevien sarakkeiden luettelon Sarakkeet-ruudussa sekä esikatselun kunkin sarakkeen sisällöstä Tietojen esikatselu -ruudussa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Lisäasetukset-vaihtoehtoa.
2. Napsauta Näytä ominaisuudet -kohtaa. Tuo ulottuvuudet -ikkunassa näkyvät
seuraavat ruudut:
v Tietojen esikatselu - Näyttää tietolähteen sarakkeet ja sisällön.
v Vastaavuusmääritys - Näyttää tuotavat sarakkeet (Lähdekohteet) ja antaa tilaisuuden määrittää sarakkeen sisällön joko ulottuvuudeksi, tasoksi tai määritteeksi. Vastaavuusmääritys-ruudussa näkyy myös, kuinka lähteen sarakkeet (Lähdekohteet, joiden vastaavuus on määritetty) vastaavat objekteja
(Kohteet) TM1-palvelimessa.
v Ominaisuudet - Ominaisuudet-ruudussa voit tarkastella ja määrittää valitun
lähdeobjektin tai kohdeobjektin ominaisuuksia. Voit myös käyttää lisäasetuksia valitun objektin yhteydessä.
Performance Modeler yrittää tunnistaa sarakkeet, jotka tulee tuoda, ja luo sarakkeiden vastaavuusmääritykset. Voit muokata kaikkia luotuja vastaavuusmäärityksiä.
Ohjatun tuonnin yhteydessä voit milloin tahansa poistaa kaikki vastaavuusmääritykset napsauttamalla Lähdekohteet, joiden vastaavuus on määritetty -painiketta. Tämän jälkeen kaikki vastaavuusmääritykset on luotava manuaalisesti.
3. Jos haluat muokata vastaavuusmäärityksiä, vedä kohde Vastaavuusmääritysruudun Lähdeobjektit-osasta uuteen paikkaan Kohdeobjektit-osassa. Vastaavasti
voit vetää objektin Kohdeobjektit-osassa paikasta toiseen. Kun vedät kohdetta,
kohdistin osoittaa, minne ja miten objekti pudotetaan. Objektin voi pudottaa
uudeksi ulottuvuudeksi, aiemmin luodun ulottuvuuden tasoksi tai määritteeksi.
4. Jos haluat lisätä lasketun sarakkeen, tee seuraavat toimet:
a. Napsauta Lisää laskettu sarake -painiketta.
b. Kirjoita Ominaisuudet-ruudun Lähdekohde-osaan sarakkeen Lähdekohdenimi ja valitse sarakkeen Tietolaji.
c. Määritä lasketun sarakkeen Vastaavuusmääritys.
d. Kirjoita lasketun sarakkeen määrittävä lauseke Lauseke-kenttään. Lausekkeiden on päätyttävä puolipisteeseen (;).
Voit esimerkiksi lisätä lasketun Työntekijän nimi -sarakkeen, joka ketjuttaa
arvot Sukunimi ja Etunimi, määrittämällä seuraavan lausekkeen:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Lasketun sarakkeen avulla voit myös nimetä uudelleen jäseniä. Voit määrittää esimerkiksi lähteen nimet vastaamaan kohteen nimiä tai voit poistaa
lähteestä ylimääräisiä merkkejä.
Lisätietoja lausekkeissa käytettävistä kaavoista on IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa.
Luku 10. Tietojen tuonti ja siirto
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e. Esikatsele lausekkeen tuloksia napsauttamalla Esikatselu-vaihtoehtoa.
5. Jos haluat mukauttaa ulottuvuuden ominaisuuksia, valitse ulottuvuus Vastaavuusmääritykset-ruudun Kohteet-osassa ja tee sitten seuraavat toimet:
a. Muokkaa Ominaisuudet-ruudun Kohde-osassa Ulottuvuuden nimi- ja Ulottuvuustyyppi-arvoja tarpeen mukaan.
b. Määritä Päivitä ulottuvuudet -toiminto. Jos haluat liittää lähteen uudet elementit aiemmin luotuun ulottuvuuteen, valitse Lisää uudet elementit -vaihtoehto. Jos haluat muodostaa ulottuvuuden täysin uudelleen ja käyttää vain
lähteessä olevia elementtejä, valitse Täytä ulottuvuus uudelleen -vaihtoehto. Jos haluat jättää ulottuvuuden sellaisekseen ilman lähteestä tehtyjä päivityksiä, valitse Älä päivitä -vaihtoehto.
c. Jos olet tuomassa monitasoista ulottuvuutta eivätkä jäsenten nimet ole yksilöllisiä, valitse Sisällytä pääelementtien nimet -valintaruutu ja määritä erotinmerkki.
Esimerkki saman tason ei-yksilöllisistä jäsenistä on Years (Vuodet) -ulottuvuus. Kuhunkin vuoteen sisältyy ensimmäinen vuosineljännes, johon sisältyy tammikuu.
Esimerkki eri tasojen ei-yksilöllisistä jäsenistä on Pohjois-Amerikka-ulottuvuus. Ontario on luettelon mukaan Kaliforniassa sijaitseva kaupunki ja Kanadassa sijaitseva provinssi.
d. Jos haluat luoda kullekin elementille oletuskuvatekstin, valitse Käytä elementtien nimiä kuvateksteinä, jos nimet ovat yksilöllisiä -vaihtoehto.
e. Jos haluat luoda jäsenen, jossa näkyy ulottuvuuden summa, varmista, että
Luo summaelementti -valintaruutu on valittu.
f. Jos haluat siirtää ulottuvuutta rakenteessa, muuta Ulottuvuusindeksi-kenttää.
Voit myös vetää ulottuvuuden uuteen paikkaan.
g. Määritä komponentin jäsenten lajittelutapa.
h. Määritä lehti- tai alielementtien lajittelutapa.
6. Jos haluat muokata tasoa, valitse haluamasi taso Vastaavuusmääritykset-ruudun
Kohteet-osasta.
a. Kirjoita tason nimi Ominaisuudet-ruudun Kohde-osassa olevaan Tason nimi
-ruutuun.
b. Jos haluat määrittää ulottuvuuden, johon taso kuuluu, valitse Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osassa Omistajaulottuvuus-vaihtoehto.
c. Jos haluat siirtää tasoa rakenteessa, muuta Tasoindeksi-arvoa.
7. Jos haluat muokata määritettä, valitse haluamasi määrite Vastaavuusmääritykset-ruudun Kohteet-osasta.
a. Valitse Ominaisuudet-ruudun Kohde-osassa haluamasi Määritetyyppi. Jos
määritettä vastaavaksi määritetty sarake sisältää numeroarvoja, Määritetyyppi-arvon on oltava Numeerinen.
Jos määritettä vastaavaksi määritetty sarake sisältää tekstiä, Määritetyyppiarvo voi olla jompikumpi seuraavista.
v Teksti - Kuvaavia tietoja.
v Kuvateksti - Objektin lokalisoitu nimi; lokalisointi kuvataan kohteessa
Luku 7, ”Mallin lokalisointi”, sivulla 71. Kuvatekstin nimen ei tarvitse
olla yksilöllinen.
v Valenimi - Valenimeä voidaan käyttää vaihtoehtoisena nimenä. Kunkin
valenimen on oltava yksilöllinen.
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b. Jos valitset Kuvateksti-vaihtoehdon, valitse seuraavaksi asianmukainen Paikallistunnus. Jos Kuvateksti-määritteen vastaavuudeksi on esimerkiksi määritetty sarake, joka sisältää tuotenimiä brasilianportugalin kielellä, valitse
paikallistunnukseksi portugali (Brasilia).
c. Valitse Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osassa Omistaja-ulottuvuus ja
Omistaja-taso, joihin määrite kuuluu.
8. Jos aloitit Ohjatun tuonnin napsauttamalla Ohjattu tuonti > Kuutio, määritä
kuutio suorittamalla seuraavat toiminnot. Muussa tapauksessa jatka vaiheeseen
9.
a. Valitse kuutio Vastaavuusmääritys-ruudun Kohteet-osan yläosassa.
b. Kirjoita kuution nimi Kohdekuution nimi -ruutuun. Nimi voi olla aiemmin
luotu kuution nimi tai uusi kuution nimi.
c. Jos vastaavuusmäärityksissä ei määritetä tietolähteen mittaulottuvuuksia,
napsauta Luo mittaulottuvuus -vaihtoehtoa. Jos mittaulottuvuus on jo määritetty, vaihtoehto ei ole käytettävissä.
d. Valitse tuonnille Tietojen päivitystapa -toimintatapa.
v Lisää tiedot -vaihtoehto lisää tietolähteen arvot järjestelmässä jo oleviin
kuutioarvoihin.
v Korvaa tiedot -vaihtoehto korvaa järjestelmässä olevat kuutioarvot lähteen arvoilla.
e. Voit muuttaa lukuarvon ulottuvuudeksi valitsemalla Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta Jäsenmäärite-vaihtoehdon. Objektista tulee kuution
ulottuvuus.
f. Jos haluat lisätä kuutioon aiemmin luotuja ulottuvuuksia, napsauta Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osassa Valitse ulottuvuudet -vaihtoehtoa.
g. Valitse lisättävät ulottuvuudet ja napsauta sitten Lisää kuutioon -painiketta.
9. Napsauta Lopeta-painiketta.

Tulokset
Performance Modeler luo ohjatun tuonnin yhteydessä määritetyt ulottuvuudet, tasot ja määritteet. Jos päätit luoda kuution, järjestelmä luo kuution ja saattaa täyttää
sen tiedoilla.
Tuonnin määritys tallentuu Turbo Integrator -prosessina, jossa käytetään tietolähteen määrityksen yhteydessä määritettyä nimeä.

Tuonti relaatiotietolähteestä
Ennen kuin tuot tietoja relaatiotietolähteestä, varmista, että ymmärrät, mistä käyttämässäsi relaatiotietolähteessä on kysymys, ja osaat muodostaa SQL-kyselyitä. Varmista, että ODBC-yhteydet on määritetty. Kun työskentelet yhteys muodostettuna,
voit käyttää palvelimessa määritettyjä ODBC-relaatiotietolähteitä.

Toimintaohjeet
1. Jos ajat ohjatun tuonnin, toteuta jokin seuraavista toimista:
v Jos tuot vain ulottuvuuksia, valitse vaihtoehdot Ohjattu tuonti > Ulottuvuudet.
v Jos tuot uuden kuution, valitse vaihtoehdot Ohjattu tuonti > Kuutio.
v Jos luot prosessin, siirry seuraavaan vaiheeseen.
2. Valitse Lähteen tyyppi -kentässä vaihtoehto Relaatiotietolähde (ODBC) ja
määritä sitten yhteyden tiedot.
Luku 10. Tietojen tuonti ja siirto
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3. Valitse ODBC-relaatiotietolähde järjestelmälle määritetystä luettelosta.
4. Avaa kyselyjen muodostustoiminto.
Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa kyselyn SQL-koodin.
5. Voit määrittää sarakkeet, joita käytetään tietojen noutoon kyselyssä, napsauttamalla Tietonäkymä-välilehteä ja vetämällä sarakkeet tai taulukot Metatietojen
selausnäkymä -kentästä ruudukkoon.
Voit lisätä sarakkeet tai taulukot. Kysely käyttää ruudukkoon suoraan lisättyjä
sarakkeita tietojen noutoon. Lisäksi kysely käyttää ruudukkoon lisättäviin taulukoihin kuuluvia sarakkeita.
6. Voit luoda liitoksia taulukon sarakkeiden välisten suhteiden perusteella napsauttamalla Kyselykaavio-välilehteä ja tekemällä seuraavat toimet:
a. Vedä taulukot Metatietojen selausnäkymä -kentästä kaavioon.
Kysely muodostaa yhteyden toisiin taulukoihin käyttämällä kaavioon lisäämiäsi taulukoita. Kysely ei käytä näihin taulukoihin kuuluvia sarakkeita
tietojen noutoon.
.
b. Valitse suhteen kohteet ja napsauta Luo suhde -kuvaketta
c. Määritä suhteen kardinaliteetti.
Kardinaliteetin avulla voidaan välttää tosiotietojen laskeminen kahteen kertaan, tukea tähtiskeemamalleissa yleisiä silmukkaliitoksia, optimoida pääsy
pohjana olevaan tietolähdejärjestelmään ja määrittää kohteet, jotka ovat tosiasioita tai ulottuvuuksia.
Lisätietoja suhteista ja kardinaliteetista on IBM Cognos Framework Manager -ohjelman käyttöoppaassa, joka on käytettävissä IBM Knowledge Center -sivustolla
Cognos Business Intelligence -ohjelman aloitussivulla (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSEP7J/welcome) PDF-osiossa.
7. Muokkaa SQL-kyselyä manuaalisesti napsauttamalla SQL-näkymä-välilehteä.
Tietonäkymä- tai Kyselykaavio-välilehdessä tehdyt toimet näkyvät SQL-näkymä-välilehdessä.
8. Jos olet tyytyväinen kyselyyn, napsauta OK-painiketta.
9. Jos haluat tarkastella manuaalisesti tai kyselyjen muodostustoiminnon avulla
muodostamasi kyselyn palauttamia tietoja esikatselunäytössä, napsauta Päivitä-painiketta.
10. Jos haluat määrittää ulottuvuuksien vastaavuudet, napsauta Seuraava-painiketta.
Lisätietoja vastaavuusmäärityksistä on kohdassa ”Tietolähteen määritys” sivulla 99.
11. Jos olet tyytyväinen asetuksiin, napsauta Valmis-painiketta.

Tulokset
Jos ajoit ohjatun tuonnin, lähdetiedot on tuotu ja määritetty vastaamaan kohdetietoja sekä lisätty Mallin suunnittelu -ruutuun. Lisäksi toimintosi on tallennettu prosessiksi, joka näkyy Mallin suunnittelu -ruudussa.
Jos loit prosessin, se näkyy objektina Mallin suunnittelu -ruudussa. Prosessin ajo
alkaa vain, jos kutsut sitä.
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Seuraavat toimet
Voit muokata prosessia muokkaamalla sen toimintosarjoja tai voit ajoittaa prosessin
työn osaksi.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Prosessien hallinta” sivulla 137
Prosessien hallinnan avulla voidaan luoda, muokata ja ajoittaa tietoja, joita tuodaan
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaan ja käytetään siinä.

Tuonti osajoukon tietolähteestä
Osajoukkoa voi käyttää uuden prosessin tietolähteenä.

Toimintaohjeet
1. Valitse Lähteen tyyppi -kentästä IBM Cognos TM1 -ulottuvuuden osajoukko
-vaihtoehto.
2. Valitse ulottuvuus Ulottuvuus-kentän käytettävissä olevien ulottuvuuksien luettelosta.
3. Valitse osajoukko Osajoukko-kentän käytettävissä olevien osajoukkojen luettelosta.
4. Napsauta Vastaavuudet-välilehteä ja valitse Tuo vain ulottuvuudet -vaihtoehto.
5. Jos haluat mukauttaa ulottuvuuden ominaisuuksia, valitse objektin otsikko Tietojen esikatselu -kentästä ja tee seuraavat toimet:
a. Tuo kaikki ominaisuudet näkyviin laajentamalla Tarkennettu vastaavuusmääritys -ruudukko.
b. Jos haluat muuttaa ulottuvuuksien nimiä, napsauta ulottuvuutta Tarkennettu vastaavuusmääritys -kohdassa ja kirjoita uusi nimi Ulottuvuuden nimi
-kenttään.
c. Jos olet tuomassa monitasoista ulottuvuutta ja jäsenten nimet eivät ole yksilöllisiä, valitse Tarkenna jäsenten nimet -valintaruutu ja määritä erotinmerkki.
Jos kaikki jäsenten nimet ovat yksilöllisiä, poista valinta Tarkenna jäsenten
nimet -valintaruudusta.
Esimerkki saman tason ei-yksilöllisistä jäsenistä on Years (Vuodet) -ulottuvuus. Kuhunkin vuoteen sisältyy ensimmäinen vuosineljännes, johon sisältyy tammikuu.
Esimerkki eri tasojen ei-yksilöllisistä jäsenistä on Pohjois-Amerikka-ulottuvuus. Ontario on luettelon mukaan Kaliforniassa sijaitseva kaupunki ja Kanadassa sijaitseva provinssi.
d. Jos haluat luoda jäsenen, jossa näkyy ulottuvuuden summa, varmista, että
Luo summaelementti -valintaruutu on valittu.
e. Jos haluat siirtää ulottuvuutta rakenteessa, muuta Ulottuvuusindeksi-kenttää.
Voit myös vetää ulottuvuuden uuteen paikkaan.
f. Määritä yhdistettyjen jäsenten lajittelutapa.
g. Määritä lehti- tai alijäsenten lajittelutapa.
h. Määritä kuution päivitystapa. Voit lisätä uudet arvot nykyisiin arvoihin tai
korvata vanhat arvot uusilla.
6. Jos haluat kääntää prosessin komentosarjan, napsauta Lisäasetukset-välilehteä
ja valitse Esitoimet-välilehti.
7. Tallenna ja sulje prosessi.
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8. Napsauta juuri luomaasi prosessia hiiren kakkospainikkeella, valitse Suorita
prosessi ja napsauta OK-painiketta.

Tulokset
Uusi ulottuvuus näkyy päähakemiston alla.

Malliobjektien ja sovellusten siirto
Voit esimerkiksi päivittää aiemmin luodun kuution tai sovelluksen siirtämällä mallielementtejä. Voit myös siirtää ulottuvuuksia IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmasta IBM Cognos TM1 -ympäristöön ja päinvastoin.
Siirtomääritysten muokkaustoiminnon avulla voit kopioida malliobjekteja yhdestä
IBM Cognos TM1 -ympäristöstä toiseen ja hallita kaikkia sovelluksiin tai mallielementteihin tehtyjä muutoksia. Voit esimerkiksi siirtää mallin objektit, kun käytössäsi on suorituskyvyn testaukseen tarkoitettu valmisteluympäristö ja haluat siirtää
objektit kyseisestä ympäristöstä tuotantoympäristöön. Voit vaihtoehtoisesti luoda
mallista toisen version, jota jaetaan yrityskäyttäjille tai suunnittelijoille.

Siirtomääritysten luonti
Objektien välisten suhteiden ymmärtäminen ja lähdeympäristöstä siirrettävien objektien määrittäminen voi olla vaikeaa käyttäjille, jotka eivät ole mallintajia. Kun
aloitat siirtotoiminnon, objektien valinta voidaan tallentaa siirtomääritykseen siirtotoiminnon myöhempää toistoa varten. Muut käyttäjät kuin mallintajat voivat ajaa
tämän määrityksen ja välttää samojen malliobjektien valintatehtävän toiston.

Siirron vaikutusanalyysi
Jos malliobjektit on aiemmin täytetty kohdeympäristöön, mallin rakenne-ero näkyy
siirtomäärityksen muokkaustoiminnon esikatselun Toiminto-sarakkeessa, kun siirrät malliobjektin lähdeympäristöstä kohdeympäristöön. Tässä esikatselussa on tiivistelmä siitä, miten malliobjektit sopivat IBM Cognos TM1 -kohdeympäristöön.
Voit esimerkiksi tunnistaa nopeasti, mitkä objektit lisätään ulottuvuuteen tai kuutioon ja mitkä objektit päivitetään tai poistetaan alkuperäisestä valinnasta.

Kuution tietojen siirto
Kun siirrät tietoja IBM Cognos TM1 -ympäristöstä, voit siirtää vain mallien objektit
tai sekä objektit että niihin liittyvät kuution tiedot. Vaikka voit siirtää tiedot, älä
käytä Siirrä tiedot -ominaisuuden asetusta siirtomäärityksen muokkaustoiminnossa
suurten tietomäärien, kuten myyntitapahtumien siirtoon ympäristöjen välillä. Käytä
sen sijaan TI-prosessia tai ohjattua tuontitoimintoa lähdetietojen tuonnissa kohdejärjestelmään. Siirrä tiedot -ominaisuudesta on eniten hyötyä, kun haluat siirtää
metatietoja, kuten valuuttakursseja, joita käytetään muiden tietojen johtamiseen
kuutiossa.

Siirtoprosessin automatisointi
Kun siirtoa varten valitut objektit on tallennettu siirtomääritykseen, voit luoda eräajotiedoston, joka ajaa määrityksen tiettynä ajoitettuna ajankohtana ilman käyttäjän
toimia.
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Malliobjektien siirto IBM Cognos TM1 -ympäristöjen välillä
Siirrä ulos -komennon avulla voit kopioida mallielementit valitsemalla objektit IBM
Cognos TM1 -lähdeympäristöstä ja kopioimalla ne IBM Cognos TM1 -kohdeympäristöön. Voit hallita kohdeympäristöön siirrettävien malliobjektien tyyppiä ja määrää.
Siirtomääritys sisältää valitut objektit sekä niiden edellyttämät objektit.
Jos käytät kehitysympäristöä sovelluksen muokkaukseen ja testaukseen, voit siirtää
kohdehakemistoon tekemäsi muutokset. Kohdehakemiston sisältö on valmis siirrettäväksi tuotantoympäristöön, kun muutokset on tehty.
Valikoivassa siirrossa on seuraavat edut:
v Palvelinta ei keskeytetä.
v Voit valita vain objektit, joiden tiedät muuttuneen. Sovelluksen liiketoimintalogiikan ymmärtäminen vähentää siirtoprosessin aikana mahdollisesti luotavien virheiden määrää.

Malliobjektien siirto IBM Cognos TM1 -ympäristöstä
Siirrä ulos -komennon avulla voit kopioida valitut objektit IBM Cognos TM1 -kehitysympäristöstä kohdejärjestelmän tuotantoympäristöön.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit kopioida lähdeympäristössä sovellukseen tai mallielementteihin tehdyt muutokset kohdehakemistoon ennen kyseisten muutosten siirtoa kohdeympäristöön.
Voit siirtää seuraavat malliobjektit:
v kuutiot
v
v
v
v
v
v
v

näkymät
ulottuvuudet
osajoukot
linkit
prosessit
työt
tuloskortit

Kun siirrät kuution laskentoja, ne eivät ole TM1-lähteestä valittavia ensisijaisia malliobjekteja. Laskutoimitukseksi katsotaan metatiedot, jotka siirretään kuution tai
näkymän mukana.
Voit sisällyttää muihin objekteihin liittyvät objektit Lisää riippuvuudet -komennolla. Ulottuvuus on esimerkiksi kuution rakenteen osa. Jos ulottuvuus lisätään, se
vaikuttaa kuution rakenteeseen. Jos et tunne objekteihin liittyviä käsitteitä, voit
varmistaa tämän komennon avulla, että kaikki pakolliset objektit kopioidaan kohdeympäristöön. Riippuvuuksien lisäys lisää onnistuneen päivityksen todennäköisyyttä.

Toimintaohjeet
1. Valitse Mallin suunnittelu -ruudussa kaikki siirrettävät objektit.
Vihje: Valitse useita kohteita painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla tai
painamalla vaihtonäppäintä ja napsauttamalla.
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2. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirrä ulos -vaihtoehto.
3. Voit kopioida mallielementit hakemistoon ennen siirtoa kohdeympäristöön valitsemalla Siirron kohde -ikkunassa vaihtoehdon Tiedosto.
4. Siirry Valitse kansio -ikkunassa hakemistoon, johon haluat tallentaa siirtomäärityksen, ja napsauta OK-painiketta.
Oletushakemisto on kohdeasema:\Users\oma_käyttäjätunnuksesi\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Siirron esikatselu tulee näkyviin siirtomääritysten muokkaustoimintoon. Siirrä
ulos -toiminto analysoi pakolliset valittujen objektien alisteiset objektit ja tuo ne
näkyviin Kohde-ruutuun. Lähde-ruudussa näkyvät malliobjektit, jotka voit lisätä objektien alkuperäiseen valintaan.
Kohde-ruudun rakenne sisältää uuden, päivitetyn ja aiemmin luodun sisällön
yhdistelmän. Jos kohdeympäristö sisältää aiemmin luotua sisältöä, Toimintosarakkeessa on tietoja siitä, miten muutokset vaikuttavat kohdeympäristöön.
Oletusarvon mukaan näkyviin tulee muutosten tiivis näkymä. Jos haluat nähdä
kaikki malliobjektit, napsauta Näytä kaikki -vaihtoehtoa.
5. Jos haluat lisätä elementtejä lähdejärjestelmästä, napsauta Lähde-ruudussa rakenteen objektia ja napsauta Lisää-painiketta.
Vihje: Napsauta Lisää-painiketta vain, jos olet tutustunut mallin rakenteeseen
ja tiedät tarkalleen, mitkä objektit haluat siirtää, tai jos haluat siirtää vain muuttuneet objektit. Jos olet muuttanut esimerkiksi suuren ulottuvuuden osajoukon
määritystä, voit siirtää kyseisen muutoksen siirtämättä koko ulottuvuutta.
6. Jos haluat lisätä kaikki Lähde-ruudun alisteiset objektit, jotka liittyvät malliobjektiin, valitse siirrettävä objekti ja napsauta Lisää riippuvuudet -vaihtoehtoa.
Objekti ja sen alisteiset objektit lisätään kohderakenteeseen.
7. Jos haluat siirtää näkymän solun tiedot, valitse näkymä ja määritä Ominaisuudet-ruudussa Siirrä tiedot -ominaisuuden arvoksi Kyllä.
8. Jos haluat tallentaa valinnan vaiheessa 4 määrittämääsi kansioon, valitse Siirrävaihtoehto.

Seuraavat toimet
Voit joko siirtää nämä objektit kohdeympäristöön kohdehakemistosta tai voit automatisoida siirtoprosessin luomalla siirtomäärityksen.
”Malliobjektien siirto IBM Cognos TM1 -ympäristöön”
Kun malliobjektit on siirretty lähdeympäristöstä säilytyshakemistoon, voit siirtää objektit hakemistosta kohdeympäristöön. Aiemmin luodut kuutiot ja sovellukset voidaan päivittää siirtämällä objekteja ympäristöjen välillä.
”Siirtomäärityksen luonti” sivulla 116
Tallenna malliobjektivalintasi siirtomääritykseen, jotta muut pääkäyttäjät voivat
osallistua siirtoprosessiin.

Malliobjektien siirto IBM Cognos TM1 -ympäristöön
Kun malliobjektit on siirretty lähdeympäristöstä säilytyshakemistoon, voit siirtää
objektit hakemistosta kohdeympäristöön. Aiemmin luodut kuutiot ja sovellukset
voidaan päivittää siirtämällä objekteja ympäristöjen välillä.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun siirrät siirtomäärityksen siirtoarkistosta, siirron vaikutukset kohdeympäristöön
näkyvät Kohde-ruudun Toiminnot-sarakkeessa.
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Oletetaan esimerkiksi, että kolme malliobjektia on poistettu ja neljä objektia on lisätty sen jälkeen, kun siirtomääritys on siirretty lähdeympäristöstä. Kun siirrät saman määrityksen siirtoarkistosta, Toiminto-sarake ilmaisee, että kolme objektia on
lisätty ja neljä uutta objektia on poistettu kohderakenteesta. Tämän automaattisen
analyysin avulla voit ymmärtää, miten muutokset vaikuttavat kohdeympäristöön,
ja voit mahdollisesti muuttaa valintoja, ennen kuin jatkat siirtoa.

Toimintaohjeet
1. Voit muodostaa yhteyden kohdepalvelimeen napsauttamalla Toiminnot-valik-

2.
3.

4.
5.

ja valitsemalla Muodosta yhteys -vaihtoehdon.
ko-kuvaketta
Valitse kohdeympäristö Valitse TM1-palvelin ikkunassa.
Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ylimmän tason pääkäyttäjän_pääkone:palvelimen_nimi-objektia ja valitse Siirrä sisään -vaihtoehto.
Napsauta Siirron lähde -ikkunassa Tiedostot-vaihtoehtoa.
Siirry Valitse kansio -ikkunassa kansioon, joka sisältää siirtomäärityksen, ja napsauta OK-painiketta.

Vihje: Oletushakemisto on kohdeasema:\Users\oma_käyttäjätunnuksesi\
AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Siirron esikatselu tulee näkyviin siirtomääritysten muokkaustoimintoon. Siirrä
sisään -toiminto analysoi pakolliset valittujen objektien alisteiset objektit ja tuo
ne näkyviin Kohde-ruutuun. Lähde-ruudussa näkyvät malliobjektit, jotka voit
lisätä objektien alkuperäiseen valintaan.
Kohde-ruudun rakenne sisältää uuden, päivitetyn ja aiemmin luodun sisällön
yhdistelmän. Jos kohdeympäristö sisältää aiemmin luotua sisältöä, Toimintosarakkeessa on tietoja siitä, miten muutokset vaikuttavat kohdeympäristöön.
Oletusarvon mukaan näkyviin tulee muutosten tiivis näkymä. Jos haluat nähdä
kaikki malliobjektit, napsauta Näytä kaikki -vaihtoehtoa.
6. Jos haluat muuttaa malliobjekteja, tee vähintään yksi seuraavista toimista:
v Voit lisätä lisää elementtejä TM1-lähdeympäristöstä valitsemalla elementin
Lähde-ruudusta ja napsauttamalla Lisää-painiketta.
v Voit poistaa elementin valinnasta, joka on valmis siirtoa varten, valitsemalla
Kohde-ruudusta elementin ja napsauttamalla Poista-painiketta.
v Voit siirtää näkymän solun tiedot valitsemalla Lähde- tai Kohde-ruudussa
päivitettävän kuutionäkymän ja määrittämällä Ominaisuudet-ruudussa Siirrä
tiedot -ominaisuuden arvoksi Kyllä.
Tärkeää: Jos olet muuttanut solun tietoja kohdeympäristössä, tekemäsi muutokset korvautuvat sen solun tiedoilla, joka sisältyy meneillään olevaan siirtotoimintoon.
7. Kun olet tyytyväinen tekemiisi muutoksiin, napsauta Siirrä-vaihtoehtoa.
Tuodut objektit ja niihin liittyvät päivitykset tulevat näkyviin Mallin suunnittelu -ruutuun.

Sovellusten siirto IBM Cognos TM1 -ympäristöjen välillä
Voit siirtää sovelluksen ympäristöstä toiseen.
Kun sovellus siirretään, seuraavat kohteet siirtyvät:
v IBM Cognos TM1 -palvelimen objektit
v IBM Cognos TM1 -sovellusmääritys
Luku 10. Tietojen tuonti ja siirto
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Sovelluksen siirto IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmasta tapahtuu eri
tavalla kuin sovelluksen vienti ja tuonti Cognos TM1 -sovellusportaalista. Kun sovellus viedään portaalista, vain sovellusmääritys siirtyy. Cognos TM1 -palvelimen
objekteja ei viedä sovelluksen mukana.
Kun sovellus siirretään, kuution tietoja ei siirretä. Voit kuitenkin siirtää tietoja valitsemalla kuutionäkymiä.

Sovellusten siirto IBM Cognos TM1 -ympäristöstä
Siirrä sovellus IBM Cognos TM1 -ympäristöstä toiseen ympäristöön.

Ennen aloitusta
Ennen kuin voit siirtää sovelluksen, sinun on suunniteltava sovellus ja otettava se
käyttöön toteuttamalla seuraavat tehtävät:
v Luo sovellus

.

.
v Määritä sovellusnäkymät
v Määritä tarvittaessa hyväksyntähierarkia.
v Valitse sovelluksen kanssa käytettävät oletustyöasemajärjestelmät.
v Tarkista

sovellus ja ota se käyttöön

v Määritä käyttäjäryhmien käyttöoikeudet

.
sovellukseen.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella Sovelluksen suunnittelu -ruu.
dussa ja valitse Siirrä sovellus -vaihtoehto
2. Valitse Valitse kansio -ikkunassa kohdehakemisto, johon haluat tallentaa sovellusmäärityksen, ja napsauta OK-painiketta.
Siirtomääritysten muokkaustoiminto tuo näkyviin sen sovellusmäärityksen esikatselun, joka on valmis siirrettäväksi. Voit jatkaa määrityksen tarkennusta.
3. Jos haluat muuttaa sovellusmääritystä, tee vähintään yksi seuraavista toimista:
v Voit lisätä objektin TM1-lähdeympäristöstä valitsemalla objektin Lähde-ruudusta ja napsauttamalla Lisää-painiketta.
v Voit poistaa objektin valinnasta, joka on valmis siirtoa varten, valitsemalla
Kohde-ruudusta objektin ja napsauttamalla Poista-painiketta.
v Voit tuoda kuution tiedot valitsemalla Lähde- tai Kohde-ruudussa päivitettävän kuutionäkymän ja määrittämällä Ominaisuudet-ruudussa Siirrä tiedot
-ominaisuuden arvoksi Kyllä.
Tärkeää: Jos olet muuttanut solun tietoja kohdejärjestelmässä, tekemäsi muutokset korvautuvat sen solun tiedoilla, joka sisältyy meneillään olevaan siirtoon.
4. Kopioi tietokoneessa olevan kohdekansion sisältö IBM Cognos TM1 -kohdeympäristöön.
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Sovellusten siirto IBM Cognos TM1 -ympäristöön
Siirtämällä sovelluksen voit ylentää mallin muutokset toisesta IBM Cognos TM1
-ympäristöstä.

Ennen aloitusta
Sovellus on ensin suunniteltava, otettava käyttöön ja lopulta siirrettävä IBM Cognos TM1 -ympäristöstä. Kun siirrät sovelluksen TM1-lähdeympäristöstä, tuot mallin muutokset ympäristöösi ilman palvelimen lopputoimien toteutusta. Kohdeympäristön sovellukset on kuitenkin poistettava käytöstä, ennen kuin aloitat.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ylimmän tason pääkäyttäjän_pääkone:palvelimen_nimi-objektia ja napsauta Siirrä sisään -ku.
vaketta
2. Valitse Siirron lähde -kohdassa Tiedostot-vaihtoehto.
3. Valitse Valitse kansio -ikkunassa Siirtoarkisto-kansio ja napsauta OK-painiketta.
Siirtomääritysten muokkaustoiminto tuo näkyviin sen sovellusmäärityksen esikatselun, joka on valmis siirrettäväksi. Voit jatkaa määrityksen tarkennusta.
4. Jos haluat muuttaa sovellusmääritystä, tee vähintään yksi seuraavista toimista:
v Voit lisätä objektin TM1-lähdeympäristöstä valitsemalla objektin Lähde-ruudusta ja napsauttamalla Lisää-painiketta.
v Voit poistaa objektin valinnasta, joka on valmis siirtoa varten, valitsemalla
Kohde-ruudusta objektin ja napsauttamalla Poista-painiketta.
v Voit tuoda kuution tiedot valitsemalla Lähde- tai Kohde-ruudussa päivitettävän kuutionäkymän ja määrittämällä Ominaisuudet-ruudussa Siirrä tiedot
-ominaisuuden arvoksi Kyllä.
Tärkeää: Jos olet muuttanut solun tietoja kohdejärjestelmässä, tekemäsi muutokset korvautuvat sen solun tiedoilla, joka sisältyy meneillään olevaan siirtoon.
5. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Siirrä-vaihtoehtoa.
Tuodut objektit ja niihin liittyvät päivitykset tulevat näkyviin Mallin suunnittelu -ruutuun. Aktivoi sovellus, jotta käyttäjät voivat aloittaa sen käytön.

Seuraavat toimet
Voit aloittaa mallinnuksen käyttämällä tuotuja objekteja.

Hierarkioiden siirto IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmaan ja IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmasta
Haluat ehkä hallita IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmassa säännöllisesti päivittyvien ulottuvuuksien osalta joitakin muutoksia ulkoisessa järjestelmässä, esimerkiksi IBM Cognos TM1 -järjestelmässä. IBM Cognos Performance Modeler -ohjelman siirtotoiminnon avulla voit siirtää ulottuvuuden objektit, kuten hierarkiat,
IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmaan tai siitä takaisin IBM Cognos Performance Modeler -ohjelmaan.
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Cognos TM1 Application Service -ohjelman määritys Cognos Business Viewpoint -ohjelmaa varten
Tietojen siirto IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmasta edellyttää IBM Cognos
TM1 Application Service -ohjelman kokoonpanotiedoston muokkausta. Kun määrität Cognos Business Viewpoint -ohjelman käytön ja sijainnin, se on käytettävissä
siirron lähteenä ja kohteena.

Ennen aloitusta
Käytettävän Windows-käyttöjärjestelmän version mukaan kokoonpanotiedoston
muokkaus edellyttää sitä, että olet pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän
valtuudet.

Toimintaohjeet
1. Avaa tekstinmuokkausohjelmassa hakemiston Program Files\ibm\cognos\tm1\
webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration fpmsvc_config.xml-kokoonpanotiedosto.
2. Määritä parametrin businessViewpoint enabled arvoksi tosi.
3. Määritä IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelman URL-osoite parametriin
uri="http://localhost:9410/bv"/, jossa localhost on sen palvelimen nimi, johon
IBM Cognos Business Viewpoint on asennettu.
4. Tallenna kokoonpanotiedosto.
5. Aloita TM1-sovelluspalvelu uudelleen.
6. Aloita Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelma.

Tulokset
Kun käytät Siirrä sisään- tai Siirrä ulos -komentoa, IBM Cognos Business Viewpoint on käytettävissä lähde- tai kohdejärjestelmänä.

Hierarkioiden siirto IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmasta
Kun siirrät hierarkioita IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmasta, hierarkiat
tuodaan aiemmin luotuihin IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman
ulottuvuuksiin.

Ennen aloitusta
Käytössä on oltava Cognos Business Viewpoint -ohjelman versio 10.1.1 tai uudempi versio.
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman on muodostettava yhteys Cognos
Business Viewpoint -palvelimeen. Cognos Business Viewpoint -ohjelman URL-osoite on määritetty kokoonpanotiedostossa fpmsvc_config.xml.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ylimmän tason kansiota ja valitse Siirrä sisään -vaihtoehto.
2. Valitse Siirron lähde -kohdassa IBM Cognos Business Viewpoint -vaihtoehto ja
napsauta OK-painiketta.
IBM Cognos Business Viewpoint -asetus on käytettävissä vain, jos järjestelmän
URL-osoite on määritetty.
3. Anna suojauksen valtuustiedot pyydettäessä, jotta voit käyttää IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmaa.
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Siirron esikatselu tulee näkyviin siirtomääritysten muokkaustoimintoon. Lähderuudussa näkyvät hierarkiat, jotka voit lisätä kohdevalintaan.
4. Jos haluat muuttaa hierarkioiden valintaa, tee vähintään yksi seuraavista toimista:
v Jos haluat lisätä lisää hierarkioiden versioita lähteen IBM Cognos Business
Viewpoint -ohjelmasta, valitse Lähde-ruudussa yksi hierarkian versio, myös
mahdolliset aliobjektien osajoukot, ja napsauta Lisää-painiketta.
Voit valita useita hierarkioita, mutta voit valita vain yhden hierarkian ulottuvuutta kohti.
v Voit poistaa version valinnasta, joka on valmis siirtoa varten, valitsemalla
Kohde-ruudusta version ja napsauttamalla Poista-painiketta.
5. Tarkasta tekemäsi valinta ja siirrä hierarkiat IBM Cognos Business Viewpoint
-ohjelmasta IBM Cognos TM1 -kohdeympäristöön napsauttamalla Siirrä-vaihtoehtoa.

Hierarkioiden siirto IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmaan
Voit siirtää ulottuvuuksia IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmaan hierarkioina.

Ennen aloitusta
Käytössä on oltava Cognos Business Viewpoint -ohjelman versio 10.1.1 tai uudempi versio.
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman on muodostettava yhteys Cognos
Business Viewpoint -palvelimeen. Cognos Business Viewpoint -ohjelman URL-osoite on määritetty kokoonpanotiedostossa fpmsvc_config.xml.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ylimmän tason kansiota ja valitse Siirrä ulos -vaihtoehto.
2. Valitse Siirron kohde -kohdassa IBM Cognos Business Viewpoint -vaihtoehto
ja napsauta OK-painiketta.
IBM Cognos Business Viewpoint -asetus on käytettävissä vain, jos järjestelmän
URL-osoite on määritetty.
3. Anna suojauksen valtuustiedot pyydettäessä, jotta voit käyttää IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmaa.
Siirron esikatselu tulee näkyviin siirtomääritysten muokkaustoimintoon. Lähderuudussa näkyvät hierarkiat, jotka voit lisätä alkuperäiseen valintaan.
4. Jos haluat muuttaa hierarkioiden valintaa, tee vähintään yksi seuraavista toimista:
v Jos haluat lisätä lisää hierarkioiden versioita TM1-lähdeympäristöstä, valitse
Lähde-ruudussa yksi hierarkian versio, myös mahdolliset aliobjektien osajoukot, ja napsauta Lisää-painiketta.
Voit valita useita hierarkioita, mutta voit valita vain yhden hierarkian ulottuvuutta kohti.
v Voit poistaa version valinnasta, joka on valmis siirtoa varten, valitsemalla
Kohde-ruudusta version ja napsauttamalla Poista-painiketta.
5. Tarkasta tekemäsi valinta ja siirrä hierarkiat IBM Cognos TM1 -järjestelmästä
IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmaan napsauttamalla Siirrä-vaihtoehtoa.
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Seuraavat toimet
Voit tuoda hierarkiat uuteen ulottuvuuteen IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmassa.

Siirtomääritykset
Siirtomääritys on kokoelma malliobjekteja, kuten mallielementtejä ja sovellusmäärityksiä, joiden avulla voidaan siirtää sisältöä IBM Cognos TM1 -järjestelmien tai
IBM Cognos Business Viewpoint -ohjelmien välillä. Siirtomääritykset tallennetaan
tulevaa käyttöä varten, jotta muut TM1-pääkäyttäjät voivat päivittää kohdeympäristön kuutiot tai sovellukset ajamalla määrityksen.
Käyttäjät, jotka eivät ole pääkäyttäjiä tai mallintajia, mutta joilla on oikeus ajaa siirto, voivat käyttää siirtomääritystä malliobjektien tai ulottuvuuksien siirrossa. Määritystä ajavien käyttäjien ei tarvitse tuntea sovelluksen liiketoimintalogiikkaa tai
objektien välisiä riippuvuussuhteita. Tästä syystä arkistoidun siirtomäärityksen
käyttö helpottaa siirtoprosessia.
Kun luot siirtomäärityksen, voit toteuttaa seuraavat tehtävät:
v Muokkaa siirtomääritystä siten, että siinä näkyvät kaikki malliobjektien tai sovellusten päivitykset.
v Automatisoi siirtomääritykseen perustuvaa siirtoa luomalla eräajotiedosto.

Siirtomäärityksen luonti
Tallenna malliobjektivalintasi siirtomääritykseen, jotta muut pääkäyttäjät voivat
osallistua siirtoprosessiin.

Tietoja tästä tehtävästä
Pääkäyttäjät voivat ajaa siirtomäärityksen, jotta heidän ei tarvitse valita toistuvasti
malliobjekteja tai sovelluksia rakenteen siirtoa varten. Kun käyttäjät käyttävät tätä
määritystä, heidän ei tarvitse ymmärtää täysin mallin liiketoimintalogiikkaa siirtäessään sisältöä järjestelmästä toiseen.

Toimintaohjeet
1. Valitse Mallin suunnittelu -ruudussa kaikki siirrettävät objektit, napsauta valittuja objekteja hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirrä ulos -vaihtoehto.
2. Napsauta Siirron kohde -ikkunassa Tiedostot-vaihtoehtoa.
3. Valitse Valitse kansio -ikkunassa hakemisto, johon haluat tallentaa siirtomäärityksen, ja napsauta OK-painiketta.
Oletushakemisto on \Users\oma_käyttäjätunnuksesi\AppData\Roaming\IBM\
Cognos Performance Modeler\Transfer.
Siirrä ulos -prosessi analysoi kuution edellyttämät valittujen objektien alisteiset
objektit. Prosessi luo esikatselun ja tuo tulokset näkyviin uuteen välilehteen nimeltä Nimeämätön siirto. Siirron esikatselussa Lähde-ruudussa näkyvät malliobjektit, jotka voit lisätä aiemmin valittuihin objekteihin.
Kohde-ruudussa näkyvät objektit ja niiden alisteiset objektit, jotka ovat valmiina siirtoon. Kohderakenne sisältää uuden, päivitetyn ja aiemmin luodun sisällön yhdistelmän. Toiminto-sarakkeessa näkyy se, miten muutokset vaikuttavat
kohdeympäristöön. Oletusarvon mukaan näkyviin tulee muutosten tiivis näkymä. Jos haluat nähdä kaikki malliobjektit, napsauta Näytä kaikki -vaihtoehtoa.
4. Voit tallentaa siirtomäärityksen valitsemalla Tallenna-vaihtoehdon.
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5. Kirjoita Tallenna siirto kansioon -kohtaan sen kansion nimi, johon siirtomääritys
tallennetaan.
Siirtomääritys tulee näkyviin Siirron suunnittelu -ruutuun.

Seuraavat toimet
Tämän tiedoston avulla muut pääkäyttäjät tai mallintajat voivat ajaa siirtoprosessin
milloin tahansa toistamatta objektien valintaa. Pääkäyttäjät voivat myös ajoittaa
siirtoprosessin ajon määritetyin välein luomalla eräajotiedoston, joka ajaa siirtomäärityksen.

Siirtomäärityksen muokkaus
Kun olet tallentanut siirron siirtomäärityksen, voit muuttaa sitä siten, että se on
mallielementtien ja sovellusten rakenteen päivitysten mukainen.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Siirron suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella kansiota, joka
sisältää muokattavan siirtomäärityksen, ja valitse Avaa-vaihtoehto.
Niiden malliobjektien esikatselu, jotka ovat valmiina siirtoa varten, näkyy siirtomääritysten muokkaustoiminnossa.
2. Tee vähintään yksi seuraavista muutoksista:
v Jos haluat lisätä elementtejä lähdeympäristöstä, napsauta Lähde-ruudussa rakenteen objektia ja napsauta Lisää-painiketta.
Vihje: Napsauta Lisää-painiketta vain, jos olet tutustunut mallin rakenteeseen ja tiedät tarkalleen, mitkä objektit haluat siirtää. Jos olet muuttanut esimerkiksi suuren ulottuvuuden osajoukon määritystä, voit siirtää kyseisen
muutoksen siirtämättä koko ulottuvuutta.
v Jos haluat lisätä kaikki Lähde-ruudun alisteiset objektit, jotka liittyvät malliobjektiin, valitse siirrettävä objekti ja napsauta Lisää riippuvuudet -vaihtoehtoa.
Objekti ja sen riippuvuudet lisätään kohderakenteeseen.
v Jos haluat siirtää näkymän solun tiedot, valitse näkymä ja määritä Ominaisuudet-ruudussa Siirrä tiedot -ominaisuuden arvoksi Kyllä.
3. Kun olet tyytyväinen tekemiisi muutoksiin, napsauta Tallenna-vaihtoehtoa.

Siirron automatisointi käyttämällä siirtomääritystä
Komentorivin avulla voit automatisoida malliobjektien siirron IBM Cognos TM1
-ympäristöjen välillä. Ennalta määritetyn siirtomäärityksen avulla ohjataan automatisoitua siirtotoimintoa.

Ennen aloitusta
Jos haluat ajaa siirtoprosessin komentorivillä, luo ensin siirtomääritys.

Tietoja tästä tehtävästä
Eräajotiedoston ajossa Performance Modeler -komponentit edellyttävät 32-bittistä
java.exe-tiedostoa, joka sijaitsee hakemistossa asennushakemisto\tm1_64\bin\jre\
6.0\bin.
Eräajotiedoston ajossa tarvittava .jar-tiedosto sijaitsee hakemistossa
asennushakemisto\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.

Luku 10. Tietojen tuonti ja siirto

117

Kun käytät Luo eräajotiedosto -komentoa, järjestelmä luo komentotiedoston, jotta
voit ajaa sen komentorivillä. Voit automatisoida siirtoprosessin käyttämällä ajoitusapuohjelmaa, kun haluat ajaa eräajotiedoston tiettynä päivänä tai tiettyyn kellonaikaan.

Toimintaohjeet
1. Voit luoda eräajotiedoston seuraavasti:
ja valitse Siirron suunnittelu
a. Napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
-vaihtoehto.
b. Napsauta Siirron suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella siirtomääritystä ja valitse Luo eräajotiedosto -vaihtoehto.
Komentotiedosto luodaan ja tallennetaan hakemistoon kohdeasema:\Users\
oma_käyttäjätunnuksesi\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer\siirtomäärityskansio\scripts\.
2. Voit ohittaa lähde- tai kohdeparametrit käyttämällä lähdeympäristön parametria -S ja kohdeympäristön parametria -T.
Esimerkiksi seuraavalla rivillä IBM Cognos TM1 -lähdepalvelimen tiedot ohitetaan: java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID
-Spwd=password -Sserver=source_server_name -file
"transfer_specification.json"
3. Voit ajaa eräajotiedoston kaksoisnapsauttamalla komentotiedostoa.
IBM Cognos TM1 -kohdeympäristö päivittyy siirtomääritykseen sisältyvien objektien perusteella.
”Siirtomäärityksen luonti” sivulla 116
Tallenna malliobjektivalintasi siirtomääritykseen, jotta muut pääkäyttäjät voivat
osallistua siirtoprosessiin.
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Luku 11. Sovellusten suunnittelu ja käyttöönotto sekä käyttöoikeuksien hallinta
Sovelluksen suunnittelu -ikkuna sisältää työkalun, joka opastaa niiden tietojen,
ryhmien ja roolien määrityksessä, joita suunnittelun käsittelyreitin jäsenet tarvitsevat edistäessään taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.
Ennen kuin sovellusta voi käyttää, on määritettävä käyttäjäryhmät ja niiden käyttöoikeudet raportointirakenteen ja sovelluksen lajin mukaan.
Jotta käyttäjä voi käsitellä käyttöönotettua sovellusta, IBM Cognos TM1 Applications -portaalissa on tehtävä joitakin lisätoimia.
IBM Cognos TM1 Applications -ohjelmaa kannattaa käyttää, kun kohteessa tarvitaan paljon muotoilua tai kun et halua asentaa IBM Cognos Insight -komponenttia
paikalliskoneeseen. Cognos TM1 Applications -ohjelmassa on sektoreiden ja kuutiotietojen muiden yksityiskohtaisten navigointitoimintojen lisäksi Web-taulukoiden
monipuolisia muotoilutoimintoja.
IBM Cognos Insight -ohjelma toimii hajautetussa tilassa tai yhteys muodostettuna
joustavasti ja vuorovaikutteisesti. Kun Cognos Insight -ohjelma on hajautetussa tilassa, suunnittelu- ja analysointisovellukset toimivat vuorovaikutteisella ja nopeasti
reagoivalla työalueella, jonka ansiosta tietojen haku ja navigointi on nopeaa. Koska
hajautetussa arkkitehtuurissa laskutoimituksia ja kyselyitä käytetään paikallisesti
vasta, kun tietosektorit on ladattu, pääkäyttäjät voivat antaa Cognos Insight -sovellusten käyttöoikeuden useille hajautetuille käyttäjille samasta keskuspalvelinlaitteistosta.

Sovelluksen suunnittelu ja käyttöönotto
Voit luoda ja muokata useita sovelluksia kerralla. Lisäksi voit luoda monenlajisia
sovelluksia.
Sovelluksen luonti edellyttää, että käytettävissä on kelvollinen kuutio.
Sovelluksen suunnittelu -ikkunassa voit määrittää sovelluksen lajin sekä sovellukseen sisällytettävät näkymät. Voit myös tarkastella ja määrittää sovelluksen, näkymien sekä sovelluksen lajin ominaisuuksia. Uusi sovellus -suunnitteluikkuna sisältää seuraavat sovelluksen luontivaiheet:
v Sovelluksen lajin määritys
v Näkymien ja Web-taulukoiden määritys
v Hyväksyntähierarkian määritys
v Käyttöoikeuksien määritys.
Voit luoda seuraavanlajisia sovelluksia:
v Hyväksyntä, yrityksen, osaston tai konsernin hyväksyntä- tai raportointirakenteen kuvaus. Hierarkkinen hyväksyntä auttaa käyttäjää käsittelyreitillä.
v Keskitetty, ei hyväksyntähierarkiaa. Pieni käyttäjäryhmä jakaa keskitetyn suunnittelun tai analyysin edellyttämät toimet tasapuolisesti. Omistajuuden ottami-
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nen on valinnainen, ei pakotettu kuten muissa sovelluksen lajeissa. Mallintajat
voivat myös estää sen, että omistajuuden ottamiseen liittyvää vaihtoehtoa tarjotaan.
v Vastuu, perustuu hyväksyntähierarkiaan, mutta käyttäjä ei voi lukita solmua lähettämällä sen. Laji on tarkoitettu asiakkaille, jotka käyttävät juoksevia ennusteita tai jatkuvia suunnitteluprosesseja, joilla ei ole määritettyä lopetuspäivämäärää.

Uuden sovelluksen luonti
Voit luoda kaikenlajisia sovelluksia käyttämällä IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Sovelluksen suunnittelu -ruudun Sovellus-kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Uusi > Uusi sovellus.
2. Kirjoita valitsemasi sovelluksen nimi.
3. Valitse sovelluksen laji avautuvasta valikosta.
Sovelluksen laji

Kuvaus

Hyväksyntä

Perustuu raportointirakenteeseen. Kun muutos on lähetetty, järjestelmä lukitsee raportin
uusilta muutoksilta siihen asti, kunnes
hyväksyjä on hylännyt muutoksen.

Keskitetty

Ei raportointirakennetta. Kaikilla käyttäjillä
on samat oikeudet, eikä muutoksia voi
lukita.

Vastuu

Perustuu raportointirakenteeseen. Muutosten
teko ei edellytä niiden lähetystä ja hyväksyntää.

4. Napsauta OK-painiketta.
5. Tallenna sovellus.

Seuraavat toimet
Voit lisätä sovellukseen näkymiä tai Web-taulukoita.

Sovellusnäkymien määritys
Kun olet luonut sovelluksen, voit määrittää sovelluksessa käytettävät näkymät.

Tietoja tästä tehtävästä
Sovelluksessa käytettävien näkymien tulee olla luotuina TM1-objektit-ruudussa, ennen kuin näkymät voidaan sisällyttää sovellukseen. Lisätietoja on IBM Cognos TM1
-kehittäjän oppaassa. Kullakin näkymällä on kaksi käyttäjää opastavaa ominaisuutta:
v Ohjeteksti näkyy, kun käyttäjä valitsee vaihtoehdot Näytä > Ohje käsitellessään
näkymää IBM Cognos Applications -ohjelmassa. Tämä ominaisuus näyttää ohjeita tai tietoja, jotka auttavat käyttäjää syöttämään tiedot näkymään. Kirjoittamasi
ohjeteksti on käytettävissä myös käsittelyreittisivulla.
v Välilehden nimi on työasemaohjelman näkymävälilehdessä näkyvä nimi. Muuta
tätä ominaisuutta, jos haluat, että välilehdessä näkyy jokin muu kuin näkymän
nimi.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta Suunnittelu-ruudun Näkymät-kansiota.
2. Laajenna TM1-objektit-ruudun Kuutiot-kansio sekä kuutio, jonka sisältämän
näkymän haluat lisätä sovellukseen.
3. Napsauta näkymää, jonka haluat lisätä sovellukseen. Voit valita useita ei-vierekkäisiä näkymiä painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla näkymiä tai useita
vierekkäisiä näkymiä painamalla vaihtonäppäintä ja napsauttamalla näkymiä.
4. Pudota näkymät sovelluksen Näkymät-kansioon. Voit nyt asettaa näkymien
ominaisuudet.
5. Napsauta näkymää Näkymät-kansiossa.
6. Voit muokata ohjetekstiä kirjoittamalla vaatimuksesi Ominaisuudet-ruudun
Ohjeteksti- ja Välilehden nimi -kenttiin.
7. Voit nimetä näkymän uudelleen napsauttamalla sitä Suunnittelu-ruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Nimeä uudelleen. Kirjoita
näkymän uusi nimi.
8. Tallenna sovellus.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Näkymien ja Web-taulukoiden määritys” sivulla 20
Tämän sovelluksen edellyttämät näkymät ja Web-taulukot määritetään sovelluksen
suunnitteluruudussa.

Sovelluksen Web-taulukoiden määritys
Kun olet luonut sovelluksen, voit määrittää sovelluksessa käytettävät Web-taulukot.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun Web-taulukko sisällytetään sovelluksen alueeseen, solmujen ja näkymien tietojen varaus edellyttää lisää toimia. Sovelluksessa käytettävien Web-taulukoiden tulee olla luotuina TM1-objektit-ruudussa, ennen kuin näkymät voidaan sisällyttää
sovellukseen. Lisätietoja on IBM Cognos TM1 -kehittäjän oppaassa. Kussakin Webtaulukossa on kaksi käyttäjää opastavaa ominaisuutta:
v Ohjeteksti näkyy, kun käyttäjä valitsee vaihtoehdot Näytä > Ohje käsitellessään
näkymää IBM Cognos Applications -ohjelmassa. Tämä ominaisuus näyttää ohjeita tai tietoja, jotka auttavat käyttäjää syöttämään tiedot näkymään. Kirjoittamasi
ohjeteksti on käytettävissä myös käsittelyreittisivulla.
v Välilehden nimi on työasemaohjelman näkymävälilehdessä näkyvä nimi. Muuta
tätä ominaisuutta, jos haluat, että välilehdessä näkyy jokin muu kuin näkymän
nimi.
Tärkeää: Web-taulukoita sisältävät sovellukset otetaan käyttöön vain suppeassa
IBM Cognos TM1 Applications -työasemassa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta juuri luomaasi sovellusta ja määritä Ominaisuudet-ruudussa Mallinnuksen lisätoiminnot-kohdan arvoksi Kyllä.
2. Laajenna TM1-objektit-ruudun Web-taulukot-kansio sekä kansio, jonka sisältämän Web-taulukon haluat lisätä sovellusnäkymiin.
3. Napsauta Web-taulukkoa, jonka haluat lisätä sovellukseen. Voit valita useita
ei-vierekkäisiä Web-taulukoita painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla
Web-taulukoita tai useita vierekkäisiä Web-taulukoita painamalla vaihtonäppäintä ja napsauttamalla Web-taulukoita.
Luku 11. Sovellusten suunnittelu ja käyttöönotto sekä käyttöoikeuksien hallinta
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4. Pudota Web-taulukot sovelluksen Näkymät-kansioon. Voit nyt asettaa Webtaulukoiden ominaisuudet.
5. Napsauta Web-taulukkoa Näkymät-kansiossa.
6. Voit muokata ohjetekstiä kirjoittamalla vaatimuksesi Ominaisuudet-ruudun
Ohjeteksti- ja Välilehden nimi -kenttiin.
7. Voit nimetä Web-taulukon uudelleen napsauttamalla sitä Suunnittelu-ruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Nimeä uudelleen.
Kirjoita Web-taulukon uusi nimi.
8. Tallenna sovellus.
9. Laajenna TM1-objektit-ruudun Kuutiot-kansio.
10. Napsauta Web-taulukon viittaamia kuutioita. Voit valita useita ei-vierekkäisiä
kuutioita painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla kuutioita tai useita vierekkäisiä kuutioita painamalla vaihtonäppäintä ja napsauttamalla kuutioita.
11. Pudota kuutiot sovelluksen Manuaaliset riippuvuudet -kansioon.
12. Tallenna sovellus.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Näkymien ja Web-taulukoiden määritys” sivulla 20
Tämän sovelluksen edellyttämät näkymät ja Web-taulukot määritetään sovelluksen
suunnitteluruudussa.

Hyväksyntähierarkian määritys
Hyväksyntähierarkia määrittää sovelluksen käsittelyreitin.

Tietoja tästä tehtävästä
Hyväksyntä- ja Vastuu-sovelluslajeille on määritettävä hyväksyntähierarkia. Hyväksyntähierarkia on IBM Cognos TM1 -palvelimessa oleva ulottuvuuden osajoukko. Osajoukon jäseniä kutsutaan hyväksyntähierarkian solmuiksi. Hyväksyntähierarkialla on seuraavat rajoitukset:
v Ainakin yhden sovelluksen näkymän täytyy sisältää ulottuvuus, johon hyväksyntähierarkian osajoukko kuuluu.
v Hyväksyntähierarkian osajoukko saa sisältää vain yhden ylätason jäsenen. Jos
osajoukko sisältää useita ylätason jäseniä, järjestelmä palauttaa virheen.
v Hyväksyntähierarkian osajoukko ei voi sisältää merkkijonon jäseniä.
v Kun osajoukko on määritetty hyväksyntähierarkiaksi, IBM Cognos TM1 Performance Modeler ohjaa kaikkia osajoukon ylätason ulottuvuuden suojausasetuksia.
Huomautus: Jos hyväksyntähierarkiana käytettyä osajoukkoa muokataan millään
tavoin sovelluksen käyttöönoton jälkeen eikä sovelluksen mitään muuta osiota
muuteta, käyttöoikeudet on tallennettava uudelleen. Näin varmistetaan, että suojaus ja muut sovellusartefaktit päivittyvät uuden hyväksyntähierarkian rakenteen
mukaisiksi. Kun käyttöoikeudet tallennetaan uudelleen, muutos välittyy myös äskettäin lisättyihin lehtisolmuihin. Käyttöoikeudet on tallennettava uudelleen muutoksen jälkeen, vaikka vasta määritetyt käyttöoikeudet määritettäisiin tarkastajan
tasolla. Jos sovelluksen uudelleenkäyttöönotto epäonnistuu, käyttäjät eivät voi ottaa
solmujen omistajuutta.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Suunnittelu-ruudun Hyväksyntähierarkia-kansiota.
2. Laajenna TM1-objektit-ruudun Ulottuvuudet-kansio ja sen osajoukot.
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3. Napsauta ulottuvuutta, joka sisältää osajoukon, jota haluat käyttää hyväksyntähierarkiana.
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella osajoukkoa, jota haluat käyttää hyväksyntähierarkiana, ja valitse vaihtoehto Lisää sovellukseen. Valitse sovellus, johon haluat lisätä hyväksyntähierarkian, tai vedä osajoukko Hyväksyntähierarkiakansioon.
5. Kun Lisää sovellukseen -varoitussanoma tulee näkyviin, hyväksy lisäys valitsemalla Kyllä-vaihtoehto.
6. Tallenna sovellus.

Seuraavat toimet
Sovelluksen tarkistus edellyttää, että sovelluksessa käytettävä oletustyöasemajärjestelmä on valittu.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Hyväksyntähierarkian määritys” sivulla 18
Jos hyväksyntähierarkiaa tarvitaan tässä sovelluksessa, käytettävä osajoukko linkitetään sovellukseen tässä vaiheessa.

Turbo Integrator -prosessin määritys käsittelyreitin toiminnon
suoritusta varten
Voit määrittää Turbo Integrator -prosessin suorituksen Cognos TM1 Application
Server -käsittelyreitin toiminnosta.

Toimintaohjeet
1. Luo mukautettu Turbo Integrator -prosessi, jonka haluat suorittaa.
Cognos TM1 Application Server tarvitsee käsittelyreitin toiminnon kontekstia,
käytettyä hyväksyntähierarkiasolmua ja sovellusta, jossa käsittelyreitin toiminto
on toteutettu. Turbo Integrator -prosessissa on oltava seuraavat parametrit tässä
järjestyksessä Lisäasetukset-välilehdessä:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Edustaa sovelluksen yksilöllistä GUID-tunnusta. GUID-tunnus määrittää toiminnon liipaisseen sovelluksen. Voit ottaa käyttöön useita sovelluksia samasta kuutiosta, joten toiminnon liipaissut sovellus on määritettävä täsmälleen.
pNodeId
Edustaa solmua, jossa käsittelyreitin toiminto on toteutettu. pNodeId on
aina yksittäinen arvo. Jos muokattavia solmuja on useita, pNodeId edustaa yhdistettyä solmua. Jos haluat palauttaa tämän yhdistelmäsolmun
alla olevien lehtisolmujen luettelon, voit kirjoittaa oman prosessilogiikan tai käyttää Cognos TM1 Application Server -palvelimen mukana
toimitettua apuohjelmaprosessia tp_custom_process_util_get_editable_leaf_children_subset.
pWorkflowAction
Palauttaa jonkin seuraavista arvoista:

Luku 11. Sovellusten suunnittelu ja käyttöönotto sekä käyttöoikeuksien hallinta
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Taulukko 11. pWorkflowAction-arvot
pWorkflow-toiminnon arvo

Kuvaus

ENTER (Enter-näppäin)

Avaa hyväksyntähierarkiasolmu joko Cognos
Insight- tai Cognos TM1 Application Web
-työasemaohjelmalla.

OWN (omista)

Ota solmun omistajuus.

SAVE (tallenna)

Vahvista solmun tiedot.

SUBMIT (lähetä)

Lähetä solmu.

REJECT (hylkää)

Hylkää solmu.

LEAVE (poistu)

Sulje Cognos Insight- tai Cognos TM1
Application Web -työasemaohjelma tietyn
solmun käytön jälkeen.

SUBMITCHILDREN (lähetä aliobjektit)

Lähetä yhdistetyn solmun lehtien aliobjektit
Cognos Insight- tai Cognos TM1 Application
Web -työasemaohjelmasta.

ANNOTATE (lisää huomautus)
RELEASE (vapauta)

Vapauta solmun omistajuus

OFFLINE (offline-tila)

Siirrä hyväksyntähierarkiasolmu offline-tilaan, kun käytät Cognos Insight
-työasemaohjelmaa hajautetussa tilassa.

ONLINE (online-tila)

Palauta hyväksyntähierarkiasolmu onlinetilaan, kun käytät Cognos Insight
-työasemaohjelmaa hajautetussa tilassa.

Kaikki käsittelyreittien toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa sovellustyypeissä. Esimerkiksi lähetys- ja hylkäystoimintoja ei voi käyttää
vastuusovelluksessa.
Et voi määrittää käsittelyreittiä edeltävää Turbo Integrator -prosessia
vahvistustoimintoa varten.
Tiettyjen sanomien palautus sovelluksen käyttäjälle oikean paikallistunnuksen mukaisina edellyttää sitä, että prosessi kutsuu erityistä järjestelmän luomaa Turbo Integrator -prosessia, joka luo ProcessError;-kutsun:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Päivitä vain kentät pErrorCode ja pErrorDetails tässä ExecuteProcess()käskyssä. Älä muokkaa muita kenttiä.
pProcess
Nykyisen prosessin nimi.
pErrorCode
Koodi, joka edustaa virheen tilaa, jonka perusteella käyttäjä saa varoituksen (OtherRevWarning tässä esimerkissä). Cognos TM1 Applications
Portal -portaalissa voidaan määrittää kuvaava merkkijono, jonka voi
lokalisoida tämän virhekoodin mukaisesti, tässä aiheessa kuvatulla tavalla.
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pErrorDetails
Voi olla mikä tahansa merkkijono, joka palauttaa lisätietoja, jotka haluat
palauttaa käyttäjälle, kun hän ottaa käsittelyreitin toiminnon käsittelyyn. Tässä tapauksessa on käytetty muuttujaa vErrorDetails, mutta
erityistä tekstimerkkijonoa voidaan myös käyttää. Tätä arvoa ei voi lokalisoida. Mukautetun prosessin on tuotava näkyviin ProcessError;-käsky, jotta Cognos TM1 Application Server voi tuoda näkyviin käyttäjälle
virheen tai varoituksen. Toiminnot, jotka aiheuttavat sen, että mukautettu prosessi palauttaa varoituksen tai virheen, kirjataan myös }tp_process_errors-kuutioon. Cognos TM1 Application Server ylläpitää tätä kuutiota, eikä sitä voi muokata.
2. Määritä käyttäjälle palautettavat sanomat.
Voit määrittää useita virhekoodeja Cognos TM1 Applications Portal -portaalissa
ja liittää ne tekstimerkkijonoihin tiettyjä käyttäjän paikallistunnuksia varten.
Voit määrittää myös virhetilanteen, joka lopettaa käsittelyreitin suorituksen heti.
Esimerkiksi virhekoodille nimeltä CheckPrices, CheckPrices on koodi, jota käytetään mukautetun prosessin parametrissa pErrorCode. Englanninkieliset ja
ranskankieliset merkkijonot voidaan tunnistaa käyttäjien järjestelmän paikallistunnuksen perusteella. Oikeiden merkkijonojen tuominen näkyviin edellyttää,
että kuvatekstien tuki on määritetty oikein Cognos TM1 -palvelimen kokoonpanoon, jotta asiaankuuluvat paikallistunnukset (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR ja niin
edelleen) on linkitetty asiankuuluviin kuvateksteihin Cognos TM1 -palvelimessa.
3. Voit määrittää koodit valitsemalla IBM Cognos TM1 Application -ohjelman Kokoonpano-valikosta Ylläpito-asetuksen.
4. Voit määrittää mukautetun toiminnon avaamalla sovelluksen Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Sovelluksen suunnittelu -välilehdessä.
5. Valitse sovellus ja tuo Ominaisuudet-välilehti näkyviin ruutuun.
6. Tuo näkyviin valintaikkuna, jossa voit määrittää esi- ja jälkiprosessien nimet ja
sen, onko prosessi käytössä, napsauttamalla Mukautetut prosessit -nimiön vieressä olevaa ...-painiketta.
7. Napsauta OK-painiketta.
Enabled
Submit
Yes
Reject
No
Annotate No

PreProcess
Enabled PostProcess
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No

Tässä esimerkissä Muiden tuottojen tarkistus -prosessi on määritetty ajettavaksi käsittelyreittiä edeltävänä toimintona, kun tapahtumana on Submit (Lähetä), Reject (Hylkää) tai Annotate (Lisää huomautus). Se on kuitenkin otettu
käyttöön vain käsittelyreitin lähetystoimintoa varten.
Voit määrittää saman toiminnon käsittelyreittiä edeltäviä ja sen jälkeisiä toimintoja varten. Voit kuitenkin määrittää vain yhden prosessin ajettavaksi kussakin
tapauksessa. Et voi esimerkiksi määrittää kolmea prosessia ajettavaksi prosessin
jälkeisinä toimintoina lähetystoiminnossa. Vain yksi prosessi on sallittu.
Sovellus on otettava käyttöön, jotta nämä asetukset tulevat voimaan.
Testaa mukautetun prosessin suoritusta kehitysympäristössä, ennen kuin otat
prosessin käyttöön tuotantoympäristössä. Jos mukautetun prosessin suorituksen
aikana ilmenee ongelmia, eristä mukautetut prosessit valikoidusti käyttämällä
Käytössä-merkkiä, jotta voit selvittää, jatkuvatko käsittelyreitin toiminnot normaalisti, kun mukautettu prosessi ei ole ajossa.

Luku 11. Sovellusten suunnittelu ja käyttöönotto sekä käyttöoikeuksien hallinta
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Sovelluksen kanssa käytettävien oletustyöasemajärjestelmien
valinta
Työasemaohjelman voi määrittää käytettäväksi IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmalla tehdyn sovelluksen kanssa.

Tietoja tästä tehtävästä
Työasemaohjelman voi määrittää Suunnittelu-ruudussa korostetun sovelluksen
ominaisuusikkunassa. Käytettävissä ovat seuraavat työasemaohjelmat:
v IBM Cognos TM1 Application Web - oletustyöasemaohjelma, joka käsittelee tietoja reaaliajassa palvelimen suhteen.
v IBM Cognos Insight - työasema, johon yhteys on muodostettu IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöä varten. Käsittely tapahtuu reaaliaikaisesti palvelimella.
v IBM Cognos Insight - hajautettu työasema, jossa tiedot käsitellään paikallisesti ja
vain vahvistetut tiedot päivittyvät palvelimeen.
Kun pohdit, mikä työasema on paras sovellukselle, ota huomioon seuraavat seikat:
v Cognos Insight -ohjelma, joko hajautetusti käytettynä tai yhteys muodostettuna,
ja Cognos TM1 Applications -ohjelma voidaan vaihtaa keskenään, jos sovellus
käyttää pelkästään kuutionäkymiä ja siinä on useita hiekkalaatikoita, jotka on
poistettu käytöstä. Käyttäjä voi valita näissä sovelluksissa käytettävät työasemat.
v Työalueasettelua käyttävissä sovelluksissa näkyy yksinkertainen monta välilehteä
sisältävä näkymä, kun sovellusta käytetään Cognos TM1 Applications -ohjelman
kanssa.
v Web-taulukoita sisältävät sovellukset voidaan avata vain Cognos TM1 Applications Web -ohjelmassa.

Toimintaohjeet
1.
2.
3.
4.
5.

Valitse sovellus Suunnittelu-ruudusta.
Valitse Ominaisuudet-ruudun Työasemat-vaihtoehto.
Napsauta ...-painiketta.
Valitse sovelluksen kanssa käytettävä oletustyöasemaohjelma.
Napsauta OK-painiketta.

Seuraavat toimet
Ennen kuin voit muokata sovelluksen käyttöoikeuksia, tarkista sovellus ja ota se
käyttöön.

Sovelluksen tarkistus ja käyttöönotto
Tarkistusprosessi varmistaa, että kaikki sovelluksen käyttöönoton edellytykset täyttyvät.

Tietoja tästä tehtävästä
Ennen kuin sovellusta voi käyttää, se on tarkistettava ja otettava käyttöön. Näiden
toimien avulla varmistetaan seuraavat seikat:
v Hyväksyntähierarkiassa käytetään oikeaa rakennetta.
v Kaikki sovellusmääritykseen sisältyvät objektit ovat käytettävissä IBM Cognos
TM1 -palvelimessa.
v Sovelluksessa käytetään oikeaa työasemaohjelmaa.
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v Sovelluksen lajeissa Hierarkkinen hyväksyntä ja Jatkuva hyväksyntähierarkian
sisältävä ulottuvuus sisältyy Hyväksyntähierarkia-kansioon.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sovellusta Suunnittelu-ruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse
vaihtoehto Tarkista sovellus. Näkyviin tulee Tarkistus onnistui -sanoma. Napsauta OK-painiketta.
2. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ota sovellus käyttöön
-vaihtoehto. Näkyviin tulee Käyttöönotto onnistui -sanoma. Napsauta OKpainiketta. Jos valitset Ota sovellus käyttöön -vaihtoehdon, järjestelmä tarkistaa
sovelluksen oletusasetuksen mukaan.
3. Napsauta OK-painiketta.

Seuraavat toimet
Käyttäjäryhmät ja oikeudet on määritettävä, ennen kuin sovellusta voi käyttää.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Sovelluksen käyttöönotto” sivulla 22
Ennen kuin tarkastajat tai osallistujat voivat käyttää sovellusta, se on otettava käyttöön IBM Cognos TM1 Application Service -palvelussa.

Edistynyt mallinnus
Edistyneen mallinnuksen avulla sovellussuunnittelija voi lisätä objekteja sovellussuunnitelmaan manuaalisesti.
Edistyneen mallinnuksen avulla sovellussuunnittelija voi sisällyttää sovellukseen
kohteita, jotka eivät sisälly siihen automaattisesti. Tämä auttaa sovelluksen näkymien, ulottuvuuksien ja hyväksyntähierarkian ymmärtämisessä. Ohjelma ei jäsennä
eikä havaitse automaattisesti tiettyjä riippuvuuspohjaisia mallinnustekniikoita, kuten ehdollisia sääntöjä. Tällaisten sovellusten suunnittelija voi varmistaa, että kyseiset objektit sisältyvät sovellukseen, kun se otetaan käyttöön hajautetussa työasemaohjelmassa. Kun sovellus otetaan käyttöön, järjestelmä tekee sovelluksen
sisältämistä objekteista riippuvuusanalyysin mutta jättää Manuaaliset riippuvuudet -kansion sisällön analyysin ulkopuolelle. Järjestelmä laatii täydelliset luettelot
Näkymät- ja Hyväksyntähierarkia-kohtien objekteista sekä Manuaaliset riippuvuudet -kansioon manuaalisesti lisätyistä objekteista ja sisällyttää ne sovellusmäärityksen osaan.

Edistyneen mallinnuksen käyttöönotto
Edistynyt mallinnus on otettava käyttöön, jotta manuaalisten riippuvuuksien kansioon voisi lisätä riippuvuuksia.

Tietoja tästä tehtävästä
TM1-objektien rakenteessa näkyviä riippuvuuksia voi lisätä Manuaaliset riippuvuudet -kansioon. Jotta riippuvuuksia voisi lisätä, tämä toiminto on otettava käyttöön.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Sovelluksen suunnittelu -painiketta.
2. Avaa tarvitsemasi sovellus suunnittelurakenteesta.
3. Valitse Edistynyt mallinnus -ominaisuus ja napsauta Kyllä-painiketta.
Luku 11. Sovellusten suunnittelu ja käyttöönotto sekä käyttöoikeuksien hallinta
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4. Tallenna sovellus.

Riippuvuuksien lisäys manuaalisesti
Sovellukseen voidaan lisätä manuaalisesti riippuvuuksia käyttöönottoa varten.

Tietoja tästä tehtävästä
Uuden Manuaaliset riippuvuudet -kansion avulla voidaan lisätä IBM Cognos TM1
-objekteja, esimerkiksi sääntöjen riippuvuuksia, töitä ja prosesseja.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Suunnittelu-ruudun Manuaaliset riippuvuudet -kansiota.
2. Laajenna TM1-objektit-ruudun kansio, jonka sisältämän riippuvuuden haluat lisätä sovellukseen.
3. Napsauta riippuvuutta, jonka haluat lisätä sovellukseen. Voit valita useita eivierekkäisiä riippuvuuksia painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla riippuvuuksia tai useita vierekkäisiä riippuvuuksia painamalla vaihtonäppäintä ja
napsauttamalla riippuvuuksia.
4. Pudota riippuvuudet sovelluksen Manuaaliset riippuvuudet -kansioon.
5. Tallenna sovellus.

Seuraavat toimet
Nyt voit tarkistaa ja ottaa käyttöön sovelluksen.

Sovelluksen käyttöoikeuksien hallinta
Kun sovellus on otettu käyttöön, on määritettävä käyttöoikeudet kaikille niille
käyttäjäryhmille, joiden haluat voivan käyttää sovellusta.
Jos sovelluksessa on hyväksyntähierarkia, jokaisen hyväksyntähierarkian solmun
käyttöoikeudet määritetään siihen palvelimeen luoduille käyttäjäryhmille, joka ylläpitää sovellusta. Määrittämäsi käyttöoikeudet määräävät toiminnot, joita käyttäjäryhmien jäsenet voivat suorittaa.
Jos sovelluksessa ei ole hyväksyntähierarkiaa, voit määrittää ryhmälle sovelluksen
täydet käyttöoikeudet. Keskussovellukset voidaan määrittää niin, että käyttäjä voi
joko ottaa omistajuuden tai vain muokata solmuja.

Hyväksyjän käyttöoikeuksien määritys
Tyypillisessä sovelluksessa hyväksyjälle määritetään hyväksyntähierarkian yhdistelmäsolmuihin Tarkistus- tai Lähetys-oikeudet. Sovelluksen suunnittelijana pohdi
seuraavia lisäkysymyksiä:
v Täytyykö hyväksyjän nähdä kaikki määritetyn yhdistelmän alapuolella olevat tasot?
Jos on, voit määrittää Lisää käyttöoikeuksia -ikkunassa Tarkistuksen syvyys- ja
Näkymän syvyys -asetusten avulla, miten monta hierarkiatasoa käyttäjä näkee.
v Täytyykö hyväksyjän muokata lehtisolmuja, vai riittääkö pelkkä lähetys tai hylkäys?
Jos muokkaus on tarpeen, voit myöntää hyväksyjälle lehtisolmujen muokkausoikeuden ottamalla Käyttöoikeudet-ikkunan Salli tarkastajalle muokkaus -asetuksen käyttöön.
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Kun määrität yhdistetyn solmun käyttöoikeudet, ohjelma ottaa samat oikeudet
käyttöön myös kaikissa yhdistetyn solmun jälkeläissolmuissa. Jälkeläissolmuja ovat
yhdistetyt solmut ja yhdistetyn solmun alaisuudessa olevat lehtisolmut. Käyttöoikeuksien vyörytys toimii seuraavasti sen mukaan, minkä käyttöoikeuden otat käyttöön alkuperäistä yhdistettyä solmua varten:
v Yhdistettyä solmua varten määritetyt tarkasteluoikeudet tulevat voimaan myös
kaikissa jälkeläissolmuissa.
v Yhdistettyä solmua varten määritetyt tarkastusoikeudet määrittävät tarkasteluoikeudet yhdistelmään sekä lähetysoikeudet kaikkiin jälkeläisiin.
v Yhdistettyä solmua varten määritetyt lähetyssoikeudet määrittävät lähetysoikeudet samaan yhdistelmään sekä lähetysoikeudet kaikkiin jälkeläisiin.
Lisää käyttöoikeuksia -ikkunan Salli tarkastajalle muokkaus-, Näkymän syvyysja Tarkistuksen syvyys -asetukset ohittavat yhdistelmäsolmun tarkastelu- ja lähetysoikeuksien vyörytyksen seuraavasti:
v Jos Salli tarkastajalle muokkaus -valintaruutua ei ole valittu, sovellus määrittää
tarkasteluoikeudet vain, jos muualla on määritetty lähetys- tai muokkausoikeudet.
v Jos määrität Tarkistuksen syvyys- ja Näkymän syvyys -asetusten arvoksi numeron (n), sovellus tuo näkyviin solmut, jotka ovat n-tasoa alkuperäisen solmun
alapuolella. Näitä asetuksia voi käyttää alatason solmujen piilotukseen johtajilta,
joiden on keskityttävä ylemmän tason yhdistelmiin.

Muun kuin hyväksyjän käyttöoikeuksien määritys
Jotta käyttäjä, joka ei ole hyväksyjä vaan osallistuja, voisi muokata useaa solmua,
hänelle on määritettävä vähintään tarkasteluoikeudet yhdistettyyn solmuun. Näiden vähimmäiskäyttöoikeuksien määritys tekee yhdistelmäsolmusta aloituspisteen,
josta käyttäjä pääsee käyttämään, muokkaamaan ja lähettämään kaikkia jälkeläissolmuja, kunhan hänellä on niihin oikeudet. Käyttäjien tulee ottaa yhdistelmäsolmun omistajuus, jotta he voivat käsitellä kaikkia yhdistelmään liittyviä lehtisolmuja
usean solmun muokkaustoimintojen avulla. Sovelluksen suunnittelijana sinun on
pohdittava seuraavia lisäkysymyksiä:
1. Onko muun kuin hyväksyjän voitava päivittää useampaa kuin yhtä solmua
kerralla monen solmun muokkaustoimintojen avulla?
Jos on, siirry kysymykseen 2.
Jos ei ole, voit määrittää muulle kuin hyväksyjälle muokkaus- tai lähetysoikeudet yksittäisiin lehtisolmuihin.
2. Onko muulla kuin hyväksyjällä oltava lähetysoikeudet kaikkiin solmuihin, jotka raportoivat ylätason yhdistetylle solmulle?
Jos on, siirry kysymykseen 3.
Jos on, määritä lähetysoikeudet määritettyihin alisolmuihin.
Huomautus: Kun määrität lähetysoikeudet lehtisolmuun, pohjana oleva TM1suojauskuutio sallii myös kirjoitusoikeudet lehtisolmun yhdistettyyn ylätason
solmuun. Tällä varmistetaan, että arvot voidaan levittää yhdistetystä päätason
solmusta lehtitason solmuihin, joihin käyttäjällä on lähetysoikeudet.
3. Onko muu kuin hyväksyjä vastuussa yhdistetyn solmun lähetyksestä?
Jos on, määritä muulle kuin hyväksyjälle yhdistelmäsolmun lähetysoikeudet.
Jos ei ole, siirry kysymykseen 4.
4. Onko toinen käyttäjä vastuussa yhdistetyn solmun lähetyksestä?
Jos on, määritä muulle kuin hyväksyjälle yhdistelmäsolmun tarkastusoikeudet.
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129

Käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien hallinta sovelluksessa,
jossa on hyväksyntähierarkia
Kun sovellus on otettu käyttöön, voit määrittää hyväksyntähierarkiaan käyttäjäryhmiä ja käyttöoikeuksia.

Tietoja tästä tehtävästä
Sovelluksen lajeissa Hyväksyntä ja Vastuu voit määrittää käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet kullekin hyväksyntähierarkian solmulle. Määrittämäsi käyttöoikeudet
määräävät toiminnot, joita käyttäjäryhmien jäsenet voivat suorittaa.
Käyttäjäryhmien on oltava luotuina sovellusta ylläpitävään IBM Cognos TM1 -palvelimeen. Sovelluksen palautus ei hylkää tietoihin tehtyjä muutoksia.

Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta Sovelluksen suunnittelu -ruudun Käyttöoikeudet-kohdetta.
2. Napsauta Lisää käyttöoikeuksia -ruudussa hierarkian solmua sarakkeessa Valitse solmu.
3. Valitse käyttäjäryhmä sarakkeesta Valitse ryhmä.
4. Valitse Oikeus-, Tarkistuksen syvyys- ja Näkymän syvyys -asetusten arvot sarakkeessa Määritä suojaus. Napsauta kunkin määritetyn käyttöoikeusjoukon
kohdalla Lisää-painiketta.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 jokaiselle sovelluksen edellyttämälle käyttäjäryhmälle.
Käyttäjäryhmällä voi olla useita käyttöoikeuksia.
6. Napsauta Oikeudet-ikkunan Tallenna-painiketta.

Keskussovelluksen käyttäjäryhmien hallinta
Kun sovellus on otettu käyttöön, voit määrittää keskussovelluksen käyttäjäryhmiä.

Tietoja tästä tehtävästä
Jos sovelluksen laji on Keskitetty, voit määrittää käyttäjäryhmän ja yksilöidä, voiko
käyttäjäryhmä ottaa solmun omistajuuden vai ainoastaan muokata solmua.

Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta Sovelluksen suunnittelu -ruudun Käyttöoikeudet-kohdetta.
2. Valitse käyttäjäryhmä Valitse ryhmä -sarakkeesta.
3. Napsauta Lisää-painiketta.
4. Napsauta Oikeudet-ikkunan Tallenna-painiketta.
5. Jos haluat käyttäjän voivan ottaa omistajuuden, valitse Määritä suojaus -kentässä OWN (Omista) -vaihtoehto. Jos haluat estää käyttäjää ottamasta omistajuutta,
valitse EDIT (Muokkaa). Käyttäjä voi molemmissa tapauksissa kirjoittaa soluihin, jos mallin suojaus antaa hänelle oikeuden käsittelyyn ilman omistajuutta.
Jos käyttäjällä on muokkausoikeudet, Ota omistajuus -painike on kuitenkin aina
poistettu käytöstä. Jos käyttäjällä on omistusoikeudet, Ota omistajuus -painike
on sellaiseen ryhmään kuuluvan käyttäjän käytettävissä, jolle omistusoikeudet
on määritetty.
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Kuva 7. Omistajuuden ja muokkauksen käyttöoikeudet keskussovelluksessa

IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman hallinta portaalissa
Jotta voit käsitellä käyttöönotettua IBM Cognos TM1 Performance Modeler -sovellusta, portaalissa on tehtävä joitakin lisätoimia.
Kaikki sovellukset ovat pääkäyttäjän nähtävissä sovellusportaalissa. Sovellus on
aktivoitava, ennen kuin sitä voi käyttää. Aktivoinnin jälkeen sovellus on käytettävissä. Sovellusta ja sen ominaisuuksia voidaan myös muokata.

Sovelluksen aktivointi portaalissa
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -sovellus on aktivoitava, ennen kuin käyttäjät voivat käyttää sitä Applications-portaalista.

Toimintaohjeet
1. Avaa portaali. Sovellukset on lueteltu Nimi-sarakkeessa.
2. Aktivoi sovellus napsauttamalla Toiminnot-sarakkeen Aktivoi sovellus -kuvaketta.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Sovelluksen aktivointi” sivulla 22
Viimeisessä vaiheessa sovellus aktivoidaan IBM Cognos -sovellusportaalissa. Kun
sovellus on aktivoitu, myös muut käyttäjät kuin pääkäyttäjä näkevät sen.

Sovelluksen vienti portaalista
Voit viedä IBM Cognos TM1 Performance Modeler -sovelluksen käytettäväksi uuden sovelluksen mallipohjana tai nykyisen sovelluksen varmistuskopiona.

Tietoja tästä tehtävästä
Sovellus tulee viedä vain sellaiseen palvelimeen, jossa ei ole kyseistä sovellusta tai
joka käyttää eri ulottuvuutta viedyn sovelluksen hyväksyntähierarkiana. Järjestelmä luo arkiston, joka sisältää sovelluksen rakenteen ja suojausasetukset kuvaavat
XML-tiedostot.
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Toimintaohjeet
1.
2.
3.
4.

Avaa IBM Cognos -sovellusportaali.
Napsauta Toiminnot-sarakkeen Vie sovellus -kuvaketta.
Valitse Tiedoston lataus -valintaikkunan Tallenna-vaihtoehto.
Siirry hakemistoon, johon haluat tallentaa vientitiedoston.

5. Napsauta Tallenna-painiketta.

Viedyn sovelluksen tuonti portaaliin
Voit tuoda viedyn sovelluksen takaisin Applications-portaaliin ja käyttää sitä uuden sovelluksen pohjana.

Toimintaohjeet
1. Avaa Applications-portaali.
2. Napsauta Tuo sovellus -painiketta.
3. Valitse palvelin, johon haluat tuoda sovelluksen.
4. Napsauta Sovellustiedosto-kentän vieressä olevaa Selaa-painiketta.
5. Etsi sovelluksen tiedosto (.zip) ja valitse Avaa.
6. Valitse Tuo sovelluksen suojaus -vaihtoehto, jos haluat tuoda suojausasetukset
sovelluksen mukana.
7. Valitse Tuo sovelluksen ominaisuudet -vaihtoehto, jos haluat tuoda ominaisuusasetukset sovelluksen mukana.
8. Valitse Tuo.

Sovelluksen palautus portaalissa
Voit palauttaa kaikki hyväksyntähierarkian solmut alkuperäiseen tilaansa sen jälkeen, kun sovellus on otettu käyttöön Applications-portaalissa.

Tietoja tästä tehtävästä
Sovelluksen palautus hylkää kaikki suunnitteluprosessin aikaiset muutokset, jolloin
suunnitteluprosessi voidaan aloittaa uudelleen alusta. Sovelluksen palautus ei palauta tai hylkää mitään tietoihin tehtyjä muutoksia.

Toimintaohjeet
1.
2.
3.
4.

Avaa Applications-portaali.
Valitse sovelluksen nimen vieressä oleva valintaruutu.
Napsauta Palauta sovellus -painiketta.
Vahvista palautus napsauttamalla OK-painiketta.

Tehtävien automatisointi Cognos TM1 Application Maintenance -apuohjelmalla
Cognos TM1 Application Maintenance -apuohjelma on komentoriviapuohjelma,
jonka avulla pääkäyttäjät voivat tehdä toimia, jotka olivat aiemmin mahdollisia
vain Cognos TM1 -portaalissa.
Apuohjelmaa voi käyttää sen automaatioversion käyttöönottoon, jota käytetään
muussa koneessa kuin Cognos TM1 -sovelluspalvelimessa. Voit myös ajaa apuohjelman Turbo Integrator -prosessin sisältä laajan työn osana.
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Apuohjelma asennetaan Cognos TM1 -sovelluksen osana hakemistoon
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Jos haluat tuoda näkyviin automatisoitavien toimintojen luettelon sekä niiden pakolliset parametrit, käytä argumenttia -h. Jos haluat muotoillun version, ohjaa tuloste tilapäiseen tekstitiedostoon, esimerkiksi app_maintenance_bat -h > automate.txt. Ohjetiedosto sisältää kaikki parametrit ja syntaksin, joita tarvitaan kussakin
toiminnossa.
Apuohjelma voi automatisoida seuraavat toiminnot:
v sovelluksen aktivointi tai aktivoinnin poisto
sovelluksen käyttöönotto
käyttöoikeuksien tuonti, vienti tai päivitys
sisäänkirjautuminen CAM-sisäänkirjauksella
sisäänkirjautuminen salauksella suojatulla salasanalla
sisäänkirjautuminen salauksella suojatulla salasanalla ohjelmaa TM1crypt.exe
käyttämällä
v tietojen kirjaus tiedostoon
v kirjaustason määritys: ERROR, DEBUG, INFO tai OFF
v komentotiedoston sisältämien komentosarjojen suoritus
v
v
v
v
v

v työkalun app_maintenance paketointi siten, että se voidaan asentaa ja ajaa toisessa koneessa
v palvelimen käyttöönotto tai käytöstä poisto
v sovelluksen palautus (ei sisälly -h-merkin luetteloon). Palautus tällä apuohjelmalla poistaa sovelluksesta kaikki aiemmin luodut kuutioiden hiekkalaatikot. Kun
käytät palautustoimintoa TM1 Applications -portaalissa, järjestelmä varmistaa,
että haluat poistaa hiekkalaatikot.
Työkalu edellyttää ajonaikaista Java-ympäristöä. Työkalu käyttää jre-ympäristöä
oletusarvoisesti tavanomaisesta TM1-asennussijainnista. Työkalu käyttää JAVA_HOME- tai JRE_HOME-ympäristömuuttujaa.
Jos haluat ottaa työkalun käyttöön toisessa koneessa, jre-ympäristön on oltava käytettävissä toisessa koneessa. Javahome-muuttuja on määritettävä siten, että työkalu
löytää sen.
Voit myös ottaa käyttöön työkalun version ja kaikki sen tarvitsemat pakolliset ohjelmatiedostot yhdessä sijainnissa. Sen jälkeen voit helposti tuoda ne toiseen koneeseen.
Voit esimerkiksi luoda kansion nimeltä D:\AppAutomation\utility koneessa, jossa
haluat ajaa apuohjelman. Seuraavan komennon avulla voit paketoida alkuperäisessä koneessa työkalun ja sen edellyttämät objektit: app_maintenance,bat package "D:\AppAutomation\utility". Tämä toiminto luo tiivistetyn tiedoston nimeltä application_maintenance.zip, joka voidaan siirtää toiseen koneeseen, jossa
haluat ajaa automaation. Tiivistetty tiedosto sisältää työkalun ja sen tarvitsemat objektit. Pura tiivistetty tiedosto toissijaiseen koneeseen. Varmista, että ajonaikainen
Java-ympäristö on käytettävissä toissijaisessa koneessa ja että se on määritetty javahome- tai jrehome-ympäristömuuttujassa.
Seuraavalla esimerkkisyntaksilla poistetaan käytöstä sovellus nimeltä StorePlan
(Syntaksin sisältämät rivinvaihdot ovat vain muotoilua varten. Älä katkaise näitä
rivejä komennossasi.):
Luku 11. Sovellusten suunnittelu ja käyttöönotto sekä käyttöoikeuksien hallinta
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D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

Palvelun URL-osoitetta käytetään TM1 Applications -portaaliin selaamisessa. Selain
saattaa koodata URL-osoitteessa olevat "{}"-merkit. Varmista, että GUID-tunnus
käyttää selaimessa tarvittavaa käytäntöä.
Tässä komennossa käytetään TM1-todennusta. Tuotantoympäristössä käyttäjätunnuksen ja salasanan välitys tekstimuodossa ei ole riittävän turvallista. Salaa tarvittavat pääkäyttäjän valtuustiedot TM1Crypt-apuohjelman avulla ja välitä sen jälkeen
salauksella suojattu salasana tähän apuohjelmaan. Lisätietoja salauksella suojatusta
todennuksesta on IBM Cognos TM1 -ohjelmiston asennus- ja kokoonpano-oppaan kohdassa TM1Crypt.exe-ohjelman käyttö.
GUID-tunnus tunnistetaan selaimen linkistä, kun avaat sovelluksen TM1 Applications -portaalissa.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Automaatiotyökalun käyttö Turbo Integrator -prosessin osana
Voit käyttää tätä apuohjelmaa myös Turbo Integrator -prosessin osana.
Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on malli, jossa on seuraava hyväksyntähierarkia:

Kuva 8. Myymälän käsittelyreittimalli

Haluat lisätä tässä esimerkissä uuden lehtisolmun nimeltä Länsi-Eurooppa, joka sisältyy Eurooppa-solmuun. Voit luoda työksi yhdistetyn Turbo Integrator -prosessien joukon. Varmista, että työprosessi on määritetty käyttämään monivahvistustilaa,
jotta Turbo Integrator -prosessin muutokset vahvistetaan ja asianmukaiset lukitukset poistetaan ennen seuraavan Turbo Integrator -prosessin käsittelyä. Päivitä sen
jälkeen sovellus automaatiotyökalun avulla yön aikana ajettavassa eräajoprosessissa.
Turbo Intergrator -prosessit sisältävät seuraavat toiminnot:
Poista aktivointi
Poistaa sovelluksen käyttäjien käytettävistä, kun päivitys on meneillään.
Päivitä maa ja alue
Tämä toiminto päivittää tämän sovelluksen hyväksyntähierarkiaulottuvuuden. Komento lisää Länsi-Eurooppa-solmun Eurooppa-solmun alle.
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Päivitä hyväksyntähierarkian osajoukko
Tämä toiminto päivittää hyväksyntähierarkian osajoukon uusilla tiedoilla.
Ota käyttöön myymäläsuunnitelmasovellus
Tämä toiminto ottaa sovelluksen uudelleen käyttöön. Tuotantoympäristössä
tiedot lisätään ensin.
Päivitä myymäläsuunnitelmasovelluksen käyttöoikeudet
Tämä toiminto päivittää käyttäjien käyttöoikeudet Eurooppa-solmun tarkistusoikeuksilla. Käyttäjät perivät uuden solmun käyttöoikeudet.
Aktivoi myymäläsuunnitelmasovellus
Tämä toiminto määrittää sovelluksen uudelleen käyttäjien käyttöön, kun
muutokset on tehty.
Alla on käytöstä poisto -prosessin esimerkki:

Merkintä "1" komennossa tarkoittaa, että komennon suoritus päättyy ennen seuraavan komennon suoritusta.
Kun työ on valmis, se voidaan suorittaa heti tai ajoittaa suoritettavaksi yön aikana.
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Luku 12. IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman
hallinta ja ylläpito
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman hallinta- ja ylläpitotehtäviin
kuuluvat esimerkiksi asetusten optimointi, prosessien hallinta ja sovellusten siirto.

Kuution muistinkäytön optimointi
Voit tehostaa kuution suorituskykyä optimoimalla sen muistinkäytön.

Tietoja tästä tehtävästä
Optimoi kuution muistinkäyttö vain, kun työskentelet kehitysympäristössä. Syitä
tähän ovat seuraavat:
v Kuution muistinkäytön optimointi edellyttää merkittävää muistiresurssien määrää. Optimoinnin aikana IBM Cognos TM1 -palvelimen tilapäisen RAM-muistin
kulutus kaksinkertaistuu optimoitavan kuution osalta. Esimerkiksi 50 megatavun
kokoisen kuution optimointi saattaa edellyttää 100 megatavua RAM-muistia.
v Palvelin lukitsee kaikki käyttäjien pyynnöt optimoinnin ajaksi.
Huomautus: Kuution muistinkäytön optimointi ei vastaa ulottuvuuden järjestyksen muuttamista.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Optimoi kuution ulottuvuudet -kuvaketta
.
2. Napsauta ulottuvuutta Uusi järjestys -ruudussa.
3. Siirrä ulottuvuutta ylös- tai alaspäin luettelossa napsauttamalla Ylös- tai Alaspainiketta.
4. Tarkista Prosentuaalinen muutos -kohdan arvo. Jos tämä arvo on negatiivinen,
uusi ulottuvuusjärjestys vähentää muistin kulutusta, joten se tehostaa järjestelmän toimintaa.
5. Toista vaiheet 2 - 4, kunnes saat käyttöön ulottuvuuksien tehokkaimman järjestyksen.
6. Napsauta OK-painiketta.
ja valitse vaihtoehto Tallenna tai
7. Napsauta Toiminnot-valikon kuvaketta
Tallenna nimellä. Järjestelmä määrittää kuution siten, että se käyttää muistia
optimaalisella tavalla.

Prosessien hallinta
Prosessien hallinnan avulla voidaan luoda, muokata ja ajoittaa tietoja, joita tuodaan
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaan ja käytetään siinä.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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”Tietolähteen määritys” sivulla 99
Kun lähdetiedoissa on paljon sarakkeita, tutki lähdetiedot ja määritä, mitkä sarakkeet on määritettävä ulottuvuuksiksi, tasoiksi, määritteiksi tai lukuarvoiksi. Voit
tuoda kuutioon vain ulottuvuuksia tai sekä ulottuvuuksia että lukuarvoja. Lähdetietoja voi olla tiedosto, luetteloraportti, kuutionäkymä, ulottuvuuden osajoukko tai
relaatiotietolähde.
”Tuonti relaatiotietolähteestä” sivulla 105
Ennen kuin tuot tietoja relaatiotietolähteestä, varmista, että ymmärrät, mistä käyttämässäsi relaatiotietolähteessä on kysymys, ja osaat muodostaa SQL-kyselyitä. Varmista, että ODBC-yhteydet on määritetty. Kun työskentelet yhteys muodostettuna,
voit käyttää palvelimessa määritettyjä ODBC-relaatiotietolähteitä.

Prosessin luonti
Luo prosessi, joka määrittää tuotavan tietolähteen, tietojen vastaavuusmäärityksiä
ja edistyneitä toimintosarjoja. Voit ajaa prosessin haluamaasi aikaan tai voit ajoittaa
prosessin, joka ajetaan määritetyin välein.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella kansiota, jo> Prosessi.
hon haluat tallentaa prosessin ja valitse Uusi
2. Kirjoita prosessin nimi ja napsauta OK-painiketta. Kansio laajenee, minkä jälkeen uusi prosessi näkyy Mallin suunnittelu -ruudussa. Prosessin tarkasteluohjelman avulla voit määrittää prosessin.
3. Noudata IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käyttäjän oppaan aiheen
”Ulottuvuuksien tuonti ja vastaavuuksien määritys” tai ”Tuonti relaatiotietolähteestä” vaiheita.

Esimerkki: uuden vaatimuksen koerakentaminen
Tietyissä tilanteissa, kuten uuden vaatimuksen koerakentamisen yhteydessä, ohjatun tuonnin avulla voit luoda yksittäisen prosessin, joka toteuttaa kolme erillistä
funktiota:
v luo tai päivittää ulottuvuudet
v luo tai päivittää kuutiot
v lataa tiedot.
Tyypillisessä tuotantoympäristössä nämä funktiot kuitenkin eroteltaisiin kolmeksi
eri prosessiksi. Tämä lisäisi joustavuutta muutosten teossa tai ylläpidossa. Lisäksi
voit luoda työn, joka sisältää mainitut kolme prosessia. Tämä avulla voisit ajoittaa
säännöllisiä tietojen päivityksiä. Voisit esimerkiksi ajoittaa työn, joka ajetaan aina
puolenyön aikaan.
Lisätietoja töistä on IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käyttäjän oppaassa.

Seuraavat toimet
Voit muokata prosessia muokkaamalla sen toimintosarjoja tai voit ajoittaa prosessin
työn osaksi.
Voit ajaa prosessin haluamaasi aikaan napsauttamalla työtä hiiren kakkospainikkeella Mallin suunnittelu -ruudussa ja napsauttamalla Suorita työ -painiketta.
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Prosessien muokkaustoiminnon käyttö
Prosessien muokkaustoiminnon avulla voit muokata toimintosarjoja, jotka on määritetty, kun prosessi on luotu.

Prosessien muokkaustoiminnon käyttötarkoitus
Käytä prosessien muokkaustoimintoa, kun haluat toteuttaa seuraavia toimintoja:
v tarkennat ohjatun tuonnin ajon yhteydessä luotua prosessia
v luot vain komentosarjan avulla toteutettavan prosessin
v ohitat ohjatun tuonnin
v luot prosessin suorittamatta sitä heti.

Prosessien muokkaustoiminnon ja Turbo Integrator -muokkaustoiminnon välinen vertailu
Prosessien muokkaustoiminnossa on työkalurivi, jonka avulla voit toteuttaa monia
hyödyllisiä muokkaustehtäviä. Voit esimerkiksi valita merkityn tekstin kommentik. Voit myös tarkastella
si napsauttamalla Lisää / poista kommentti -kuvaketta
luetteloa kelvollisista funktioista napsauttamalla sisällönhallinnan aputoiminnon
kuvaketta

.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman prosessien muokkaustoiminnon
komentosarja sisältää sekä luotuja otsikkolauseita että luotuja lauseita. Turbo Integrator -komentosarjat sisältävät luotuja lauseita, mutta ne eivät sisällä luotua otsikkoa.
Tiettyjä prosessien muokkaustoiminnon komentoja ei ole Turbo Integrator -ohjelmassa. Prosessien muokkaustoiminnossa voit luoda esimerkiksi tiivistettävää sisältöä kirjoittamalla tekstin seuraavien rivien väliin:
#Region region_name
#EndRegion

Seuraavat tietolajit ovat tuettuja IBM Cognos TM1 Architect -ohjelmassa, mutta ne
eivät ole tuettuja Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa:
v ODBO
v SAP
v IBM Cognos -paketit

Komentosarjojen siirto Cognos TM1 Performance Modeler- ja
Cognos TM1 Architect -ohjelmien välillä
Prosessien muokkaustoiminnon ja Turbo Integrator -ohjelman komentosarjat ovat
muodoltaan samanlaisia, mutta ne eivät ole kokonaan keskenään vaihdettavissa.
Voit määrittää kummankin muokkaustoiminnon komentosarjoja yhteiskäyttöön,
kunhan et muuta vastaavuusmäärityksiä. Seuraavassa taulukossa luetellaan kolme
tilannetta, joissa komentosarjoja on siirretty Cognos TM1 Performance Modeler- ja
IBM Cognos TM1 Architect -ohjelmien välillä. Komentosarjat pysyvät kelvollisina
ensimmäisessä kahdessa skenaariossa. Kolmannessa skenaariossa vastaavuusmäärityksiä kuitenkin muutetaan, mikä muuttaa komentosarjan virheelliseksi.
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Skenaario

Komentosarjan kelpoisuus

Cognos TM1 Architect -ohjelmassa luotu ja
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa avattu komentosarja.

Kelvollinen

Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelKelvollinen
massa luotu ja Cognos TM1 Architect -ohjelmassa avattu komentosarja.
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa luotu, Cognos TM1 Architect -ohjelmassa muokattu ja Cognos TM1
Performance Modeler -ohjelmassa avattu
komentosarja.

Ei kelvollinen.

Esimerkki: ViewZeroOut-funktio
ViewZeroOut-funktio määrittää näkymän kaikkien tietopisteiden arvoksi nolla.
Syntaksi:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argumentti

Kuvaus

Kuutio

Sen näkymän pääkuutio, jonka haluat
nollata.

ViewName (näkymän nimi)

Näkymä, jonka haluat nollata.

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

Tässä esimerkissä määritetään näkymän 1st Quarter Actuals kaikkien tietopisteiden
arvoksi nolla.

Toimintosarjojen muokkaus
Muokkaa toimintosarjoja sisällyttämällä niihin prosessien muokkaustoiminnon
funktioita ja IBM Cognos TM1 -sääntöjen funktioita, jotka laajentavat prosessin toimintoja.
Voit sisällyttää tietojen käsittelyn toimintosarjaan esimerkiksi lauseita, joiden perusteella prosessi ohittaa nolla-arvoja sisältävät tietueet tai kirjoittaa tuodut tietueet ulkoiseen tiedostoon.

Ennen aloitusta
Prosessi on määritetty, koska ajoit ohjatun tuonnin, loit prosessin tai loit prosessin
linkistä.

Tietoja tästä tehtävästä
Prosessi sisältää neljä toimintosarjaa. Ne perustuvat asetuksiin, jotka valitsit, kun
määritit tietolähteen ja määritit tietojen vastaavuuden. Nämä toimintosarjat on lueteltu seuraavassa taulukossa.
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Toimintosarja

Kuvaus

Esitoimet

Joukko lauseita, jotka suoritetaan ennen tietolähteen käsittelyä.
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Toimintosarja

Kuvaus

Metatiedot

Joukko lauseita, jotka päivittävät tai luovat
kuutioita, ulottuvuuksia ja muita
metatietorakenteita käsittelyn aikana.

Tiedot

Joukko lauseita, jotka käsittelevät tietolähteen kunkin tietueen arvoja.

Jälkitoimet

Joukko lauseita, jotka suoritetaan tietolähteen käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja on IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käyttäjän oppaan kohdassa Prosessien muokkaustoiminnon käyttö.
Täydellinen luettelo kaikista käytettävissä olevista Turbo Integrator- ja Cognos TM1
-sääntöfunktioista on IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa.
Kun muokkaat toimintosarjoja, ota huomioon, että kukin toimintosarja on tarkoitettu suorittamaan tietynlaisia toimintoja tietyssä vaiheessa prosessia. On siis luotava
toimintoja tai lauseita, jotka sopivat tiettyyn toimintosarjaan.
Huomautus: Kun prosessi on lähdetyypiltään vain komentosarjana toteutettava
prosessi, Tiedot- ja Metatiedot-alivälilehdet eivät ole käytettävissä.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä.
2. Määritä parametrin arvot:
a. Määritä parametrin arvoksi param_destroy = 1, jos haluat, että prosessi korvaa aiemmin määritetyn kuution ja ulottuvuudet.
b. Määritä parametrin arvoksi param_createIfNotExist = 1, jos haluat, että prosessi luo kuution ja ulottuvuudet, jos niitä ei ole määritetty aiemmin.
3. Napsauta muokattavan toimintosarjan alivälilehteä.
4. Kirjoita lauseet tekstiruutuun joko ennen jotain seuraavista riveistä:
v #****GENERATED STATEMENTS START****
v #****GENERATED HEADER START****
tai seuraavien rivien jälkeen:
v #****GENERATED STATEMENTS FINISH****
v #****GENERATED HEADER FINISH****
5. Tallenna prosessi.

Seuraavat toimet
Voit tehdä seuraavat toiminnot:
v Ajoita prosessi.
v Aja prosessi haluamaasi aikaan napsauttamalla työtä hiiren kakkospainikkeella
Mallin suunnittelu -ruudussa ja napsauttamalla Suorita prosessi -painiketta.

Prosessien ajoitus
Ajoita prosessit luomalla työ, joka ajaa ne määritetyin välein.
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Tietoja tästä tehtävästä
Työ on IBM Cognos TM1 -objekti, joka toteuttaa vähintään yhden prosessin käyttäjän määrittämin väliajoin. Työ koostuu seuraavista:
v toteutettavien prosessien luettelo
v työn ensimmäisen toteutuksen aloituspäivämäärä ja -kellonaika
v työn myöhempi toteutustiheys.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella kansiota, jo> Työ.
hon haluat tallentaa työn, ja valitse Uusi
2. Anna työlle nimi ja valitse OK. Kansio laajenee, minkä jälkeen uusi työ näkyy
Mallin suunnittelu -ruudussa. Näkyviin tulee töiden tarkasteluohjelma.
3. Valitse haluamasi prosessit Käytettävissä-ruudusta ja siirrä ne Valittu-ruutuun
napsauttamalla nuolikuvaketta.
4. Siirrä ylä- ja alanuolten avulla prosessit siihen järjestykseen, jossa haluat työn
toteuttavan ne.
5. Määritä parametrien arvot valitsemalla prosessi Valittu-ruudusta ja päivittämällä arvo.
6. Määritä, haluatko toteuttaa työn yksittäisenä vai useana tapahtumana.

7.
8.
9.
10.

Huomautus: Oletusarvon mukaan järjestelmä toteuttaa koko prosessijärjestyksen yksittäisenä vahvistustapahtumana. Kaikki ensimmäisen prosessin määrittämät lukitukset kestävät viimeisen prosessin päättymiseen asti. Jos toteutat
työn useana tapahtumana, kukin prosessi vahvistetaan omana tapahtumana.
Siksi lukitukset kestävät vain kunkin prosessin eivätkä työn ajan.
Napsauta Aikataulu-välilehteä.
Määritä työn aloitusaika Aloituspäivämäärä ja -kellonaika -ruutuun.
Määritä työn toteutusväli.
Valitse Aktivoi työ -valintaruutu. Tämä valintaruutu on käytössä vain, jos
Työn ajoväli -ruutuun on annettu arvoja.
Huomautus: Jos haluat estää työn ajon tietyksi ajaksi, jätä valitsematta Aktivoi työ -valintaruutu.

11. Tallenna työ.

Seuraavat toimet
Voit ajaa työn haluamaasi aikaan napsauttamalla työtä hiiren kakkospainikkeella
Mallin suunnittelu -ruudussa ja napsauttamalla Suorita työ -painiketta.
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Luku 13. Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto
IBM Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto integroi tuloskorttitoiminnon mittatietotaulut
ja strategian hallinnan TM1-ohjelmaan. IBM Cognos TM1 Performance Modeler
-ohjelman avulla voit määrittää tärkeät suorituskykyindikaattorit, joita haluat valvoa. Niiden avulla voit muodostaa tuloskorttikaavioita. Luomasi tuloskorttiobjektit
ja -kaaviot tallentuvat Cognos TM1 -palvelimeen, ja käyttäjät voivat käyttää niitä
vuorovaikutteisina mittatietotauluina. Tämä tuloskorttiominaisuuksien kokoelma
integroi tuloskorttitoiminnon ja strategian läheisesti suunnitteluun, analyysiin ja
mittatietotauluihin.
Voit käyttää tuloskorttitoiminnon kuutioita ja kaavioita IBM Cognos Insight-, IBM
Cognos Workspace- ja IBM Cognos TM1 Web -ohjelmassa.
Tässä osassa on yksityiskohtaisia tietoja tuloskorttiobjekteista ja -kaavioista. Tässä
osassa selitetään myös, miten voit muodostaa tuloskorttiratkaisun ja ottaa sen käyttöön.

Tuloskorttitoiminnon mallitietokanta
IBM Cognos TM1 sisältää tuloskorttitoiminnon mallitietokannan nimeltä GO_Scorecards, joka on asennettu oletusarvoisesti asennusohjelman kanssa.
Tämä malli sisältää käytettävissä olevien tuloskorttitoiminnon objektien kokoelman, kuten mittatietokuutiot, vaikutuskaaviot, strategiakartat ja mukautetut kaaviot.
Malli GO_Scorecards on asennettu seuraavaan sijaintiin:
<TM1-asennussijainti>\samples\tm1\GO_scorecards
Esimerkiksi 64-bittisessä Microsoft Windows -järjestelmässä malli on asennettu seuraavaan hakemistoon:
C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\samples\tm1\GO_scorecards
Voit ajaa GO_Scorecards-mallitietokannan käyttämällä Cognos Configuration -ohjelmaa mallin ajamiseen TM1-palvelimena samaan tapaan kuin muut asennuksen
mukana toimitetut mallit.
1. Laajenna Cognos Configuration -ohjelman selausnäkymässä solmu Tietojen
käyttö > TM1-palvelin.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella GO_Scorecards-vaihtoehtoa ja valitse Aloita.
3. Valitse vaihtoehdot Tiedosto > Tallenna.
4. Tarkista, että GO_Scorecards-palvelu on rekisteröity käyttämään tiettyä käyttäjätiliä Windows-palvelujen rekisterissä:
a. Napsauta Cognos Configuration -ohjelmassa hiiren kakkospainikkeella
GO_Scorecards-palvelua ja valitse Lopeta.
b. Avaa Windows-palvelut.
c. Napsauta hiiren kakkospainikkeella GO_Scorecards-palvelua ja valitse Ominaisuudet.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

143

d. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, joka kelpaa järjestelmässäsi ja jolla on
asianmukaiset palvelun käyttöoikeudet.
Lisätietoja oikeuksista, jotka tällä käyttäjätilillä on oltava, on IBM Cognos
TM1 -ohjelmiston asennus- ja kokoonpano-oppaan ”Cognos TM1 -asennuksen
suunnittelu” -luvun kohdassa ”Cognos TM1 -palvelujen ajossa käytettävät
käyttäjätilit Windows-käyttöjärjestelmässä”.
e. Sulje Windows-palvelut.
5. Napsauta Cognos Configuration -ohjelmassa hiiren kakkospainikkeella GO_Scorecards-palvelinta ja valitse Aloita.
6. Sulje Cognos Configuration -ohjelma.

Tietoja Cognos TM1 -tuloskorttitoiminnosta
IBM Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto integroi tuloskorttitoiminnot ja strategian
hallintatoiminnot IBM Cognos TM1 -ohjelmaan suorituskyvyn hallinnan integroimiseksi paremmin suunnitteluun. IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman avulla voit määrittää ja muodostaa tuloskorttiratkaisuja. Voit sen jälkeen määrittää tuloskorttiratkaisut vuorovaikutus- ja valvontakäyttöön IBM Cognos Insight-,
IBM Cognos Workspace- ja IBM Cognos TM1 Web -ohjelmassa.
Käyttämällä Cognos TM1 -tuloskorttitoimintoa voit toteuttaa seuraavat tehtävät:
v tallentaa ja valvoa visuaalisesti organisaation strategiaa ja tavoitteita
v määrittää ja valvoa tärkeitä suorituskykyindikaattoreita liikennevalo- ja suuntauskuvakkeiden avulla
v verrata tärkeitä suorituskykyindikaattoreita yrityksen strategisiin tavoitteisiin
v luoda vuorovaikutteisia tuloskorttikaavioita ja tietojen visualisointeja.

Mikä on tuloskortti?
Tuloskortti on kokoelma suorituskyvyn mittatietoja, jotka on suunniteltu vastaamaan liiketoimintayksikön tai organisaation strategisia tavoitteita. Tuloskortin tiedot määrittävät, miten hyvin tavoitteet on saavutettu, vertaamalla suunniteltuja
arvoja todellisiin tuloksiin. Tuloskorttien avulla voit myös tuoda näkyviin yrityksesi eri organisaatioiden tietoja. Käyttämällä visuaalisia tilailmaisimia, kuten liikennevalo- ja suuntauskuvakkeita, käyttäjät voivat tuloskorttien avulla arvioida nopeasti
suorituskykyä.

Mikä on Cognos TM1 -tuloskorttiratkaisu?
Cognos TM1 -tuloskorttiratkaisu yhdistää TM1-tiedot ja -ulottuvuudet vuorovaikutteisiin kaavioihin ja tietojen visualisointeihin, jotka voit määrittää yhteiskäyttöön muiden käyttäjien kanssa.
Tärkeimmät Cognos TM1 -tuloskorttitoiminnon käsitteet sisältävät seuraavat objektit:
Tuloskorttiratkaisu
TM1-objektien kokoelma, joka sisältää mittatietoulottuvuuden, mittatietokuution ja vähintään yhden vuorovaikutteisen tuloskorttikaavion. Tuloskorttiratkaisu on Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman sisäinen
ratkaisu ja sitä käytetään Cognos Insight -ohjelmassa.
Mittatieto
Lukuarvo tai tärkeä suorituskykyindikaattori, joka ilmaisee tärkeän liiketoiminta-alueen suorituskyvyn. Esimerkkejä: Voitto, Tuotto ja Kulut.
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Mittatietoilmaisin
Tärkeän liiketoiminta-alueen (mittatieto) suorituskyvyn, tilan tai suuntauksen lukuarvo. Mittatietoilmaisin vertaa nykyisiä tuloksia tavoitearvoihin.
Esimerkkejä: Pisteet, Tila ja Suuntaus.
Voit tuoda näkyviin eritasoisia tietoja luomalla tuloskortteja eri kohdeyleisöille. Paras tapa hallita tuloskorttiratkaisua on luoda erilliset tuloskortit kullekin organisaation yksikölle.

Tuloskorttitoiminnon tiedot
Voit muodostaa tuloskorttiratkaisuja, jotka perustuvat uusiin tai aiemmin luotuihin
Cognos TM1 -järjestelmään tallennettuihin tietoihin.

Tuloskorttikaaviot
Käyttämällä Cognos TM1 -tuloskorttitoimintoa voit muodostaa seuraavia vuorovaikutteisia kaavioita ja tietojen visualisointeja, jotka perustuvat mittatietokuution
ulottuvuuksiin.
v Vaikutuskaavio
v Strategiakartta
v Mukautettu kaavio

Tuloskorttitoiminnon työkalut
Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto käyttää seuraavia käyttöliittymiä tuloskorttiratkaisujen luonnissa, hallinnassa ja tarkastelussa.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman avulla voit muodostaa tuloskorttiratkaisut ja ottaa ne käyttöön.
v Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Tuloskortit-aloitussivun
avulla voit aloittaa kaikki tuloskorttien muodostuksessa tarvittavat tehtävät.
Avaa Tuloskortit-aloitussivu valitsemalla Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Mallin suunnittelu -aloitussivulta Tuloskorttien luonti
-vaihtoehto.
v Määritä ja muodosta tuloskorttien ulottuvuudet, kuutiot ja kaaviot käyttämällä erillisiä tuloskortin muokkaustyökaluja Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa.
v Ota tuloskorttiratkaisu käyttöön Cognos TM1 -palvelimessa, jotta tuloskorttiratkaisu on IBM Cognos Insight -käyttäjien käytettävissä.
IBM Cognos Insight
Cognos Insight -ohjelman mittatietotauluominaisuuksien avulla voit tuoda
strategiakartat ja vaikutuskaaviot näkyviin vuorovaikutteisina visualisointikaavioina. Cognos Insight -ohjelman avulla voit valita arvot eri ajanjaksoja,
mittatietoja ja ulottuvuuksia varten ja analysoida tietoja suoraan tuloskorttikaavioissa.
IBM Cognos Workspace
Tarkastele mittatietokuutioita ja tuloskorttikaaviota ja ole vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
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IBM Cognos TM1 Web
Tarkastele mittatietokuutioita, vaikutuskaavioita ja strategiakarttoja ja ole
vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Tuloskorttitoiminnon objektit
Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto käyttää seuraavia TM1-erityisobjekteja tuloskorttiratkaisun järjestämiseen ja tallentamiseen:
v Mittatietoulottuvuus
v Mittatietoilmaisimien ulottuvuus
v Mittatietokuutio
v Vaikutuskaavio
v Strategiakarttakaavio
v Mukautettu kaavio

Tuloskorttiratkaisu
IBM Cognos TM1 -tuloskorttiratkaisu sisältää kokoelman tuloskorttiobjekteja (ulottuvuuksia, kuutionäkymiä ja kaavioita). Näiden objektien avulla voit visuaalisesti
ja vuorovaikutteisesti määrittää yhteiskäyttöön liiketoimintayksikön tai organisaation suorituskyvyn mittatietoja ja strategisia tavoitteita.
Käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa tuloskorttikuutionäkymän ja -kaavioiden
tietojen kanssa. He näkevät, miten hyvin tavoitteet on saavutettu, vertaamalla
suunniteltuja arvoja todellisiin tuloksiin. Voit tuoda näkyviin eritasoisia tietoja luomalla tuloskortteja eri kohdeyleisöille. Paras tapa hallita tuloskorttiratkaisua on
luoda erilliset tuloskortit kullekin organisaation yksikölle.
Cognos TM1 -tuloskorttiratkaisu perustuu yhteen TM1-mittatietokuutioon. Voit
muodostaa haluamasi tuloskorttikaaviot tuloskorttiratkaisussa käyttämällä mittatietokuution ulottuvuuksia.

Kuva 9. Cognos TM1 -tuloskorttiratkaisu

IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman avulla voit luoda tuloskorttirakenteen. Voit käyttää aiemmin luotuja IBM Cognos TM1 -tietoja tuloskorttirakenteen esittämisessä.

Tuloskorttiratkaisun edellytykset
TM1 Performance Modeler -ohjelmassa on luotava vähintään yksi tuloskortti, ennen kuin voit käyttää tuloskortteja Cognos Insight -ohjelmassa.
Cognos TM1 -tuloskorttiratkaisun tärkein edellytys on mittatietokuutio. Oletusarvon mukaan kaikki kyseiseen kuutioon liittyvät tuloskorttikaaviot lisätään myös
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tuloskorttiratkaisuun. Tuloskorttiratkaisun julkaisu ei edellytä sitä, että luot lisää
kaavioita. Tuloskorttiratkaisu sisältää kuitenkin vähintään vaikutuskaavion, joka
luodaan automaattisesti mittatietokuution luonnin yhteydessä.
v Tuloskorttiratkaisu:
– Mittatietokuutio
- Mittatietoulottuvuus
- Mittatietoilmaisimien ulottuvuus
- Aikaulottuvuus
- Valinnainen – lisää ulottuvuuksia maantieteellisiä tietoja tai tuote- tai asiakastietoja varten.
– Vaikutuskaavio (luodaan automaattisesti mittatietoulottuvuutta varten)
– Valinnaiset tuloskorttikaaviot:
- Strategiakarttakaaviot
- Mukautetut kaaviot

Mittatietoulottuvuus
Mittatietoulottuvuus sisältää niiden tärkeiden mittatietojen tai tärkeiden suorituskykyindikaattoreiden kokoelman, joita haluat valvoa yrityksessäsi tai organisaatiossasi. IBM Cognos TM1 -tuloskorttitoiminnossa näitä lukuarvoja kutsutaan mittatiedoiksi. Esimerkiksi yksittäinen mittatietoulottuvuuden mittatieto määrittää yhden
suorituskykyyn liittyvän näkökulman, kuten voiton, tuoton tai kulut. Muita esimerkkejä ovat tuotemyynnit ja tutkimusrahoitus.
TM1-tuloskorttitoiminnon avulla voit valvoa mittatiedon todellista suorituskykyä ja
verrata sitä odotettuun arvoon tai tavoitearvoon. Kun valvot mittatiedon suorituskykyä, yhdistät sen mittatietoilmaisimiin, jotka tarjoavat lisätietoja mittatiedon tilasta, pistemäärästä ja suuntauksesta. Mittatiedot näkyvät yleensä kuutionäkymän
riviulottuvuuden otsikossa.
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Kuva 10. Mittatietokuution mittatietoulottuvuus

Mittatietoulottuvuuden suunnittelu
Koska mittatietoulottuvuuden määrityksiä ei ehkä ole tallennettu aiemmin luotuihin TM1-tietoihin, voit joutua ehkä luomaan ulottuvuuden ja siihen liittyvät mittatiedon jäsenet. Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman mittatietoulottuvuuksien muokkaustoiminnon avulla voit muodostaa mittatietoulottuvuuden.
Tuloskorttiratkaisun käyttäjillä on oltava tietämystä kunkin mittatiedon odotetuista
suorituskuvioista. Esimerkiksi asetetun tavoitteen ylittävä tuotto on positiivinen ilmaisin siitä, että liiketoiminta ylittää sille asetetun tuottoennusteen. Asetetun tavoitteen ylittävät kulut ovat kuitenkin negatiivinen ilmaisin, ja kulujen ylittymisen
syy on selvitettävä heti.

Mittatietoulottuvuuden ominaisuudet
Mittatietoulottuvuudessa on seuraavat ominaisuudet, jotka määritetään ulottuvuuden muokkaustoiminnossa.
Muoto-ominaisuus
Määrittää numeerisen muodon tai päivämäärän ja kellonajan näyttömuodon.
Suorituskuvio
Miten mittatietoja käytetään. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
v Tavoitearvon yläpuolella on edullinen
v Tavoitearvo on edullinen
v Tavoitearvon alapuolella on edullinen
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Suorituskuvion valinta määräytyy tietyn valvottavan mittatiedon perusteella. Esimerkiksi tavoitearvon ylittävä voitto on edullinen ja tavoitearvon
alittavat kulut ovat edullisia.
Toleranssin tyyppi
Toleranssin tyyppi osoittaa, miten toleranssi-ilmaisimen arvoa tulisi tulkita.
v Valitse Absoluuttinen, jos haluat ilmaista, että toleranssi-ilmaisimen
arvo on toleranssi ja että sitä käytetään sellaisenaan.
v Valitse Prosentti, jos haluat ilmaista, että toleranssi-ilmaisimen arvoa
käytetään toleranssin laskennassa kohteen prosenttiosuutena.

Mittatietoulottuvuuden laskutoimitukset
Voit käyttää TM1-vakiofunktioita mittatietoulottuvuuksien määrityksessä. Esimerkki:
Profit = Revenue - Expenses
Voit määrittää erilliset laskutoimitukset lehtitason ja yhdistetyn tason soluja varten.
N-tason laskutoimitus
Lehtitasolla laskettava yksinkertainen laskutoimitus.
C-tason laskutoimitus
Laskutoimitus, joka lasketaan yhdistelmätuloksista.
Lisätietoja on kohdassa ”Laskutoimitusten luonti mittatietoulottuvuuksia ja mittatietoilmaisimien ulottuvuuksia varten” sivulla 169.

Mittatietoilmaisimien ulottuvuus
IBM Cognos TM1 -tuloskorttitoiminnossa mittatietoilmaisimien ulottuvuus sisältää
lisää tietoja tärkeistä suorituskykyindikaattoreista tai mittatiedoista. Esimerkkejä
mittatietoilmaisimista: Pisteet, Tila ja Suuntaus.
Tuloskorttiratkaisun mittatietoilmaisimet mittaavat tärkeiden liiketoiminta-alueiden
suorituskykyä, tiloja ja suuntauksia vertaamalla nykyisiä tuloksia tavoitearvoihin.
Esimerkiksi mittatiedon Toteutunut-, Tavoite- ja Toleranssi-ilmaisimia käytetään
yleensä niihin liittyvien Pisteet-, Tila- ja Suuntaus-ilmaisimien laskennassa.
Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto sisältää joukon sisäisiä, ennalta määritettyjä mittatietoilmaisimia. Ennalta määritettyjen mittatietoilmaisimien avulla voit luoda omia
mittatietoilmaisimia. Voit myös laskea mittatietoilmaisimet käyttämällä TM1-vakiofunktioita ja erityisiä tuloskorttifunktioita.
Mittatietoilmaisimet voidaan esittää numeerisina arvoina tai visuaalisesti liikennevalo- tai suuntauskuvakkeina. Mittatietoilmaisimien ulottuvuus näkyy yleensä vakiotuloskortin tai kuutionäkymän sarakeulottuvuuden otsikossa.
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Kuva 11. Mittatietoilmaisimien ulottuvuus mittatietokuutiossa

Mittatietoilmaisinkuvakkeiden Hahmonnustoiminto-ominaisuus
Hahmonnustoiminto-ominaisuus määrittää sen ilmaisinkuvakkeen tyypin, jota käytetään visuaalisena viitteenä mittatietoilmaisimen suorituskyvyn esittämisessä.
Nämä kuvakkeet näkyvät mittatietokuutioissa ja tuloskorttikaavioissa. Voit määrittää eri hahmonnustoiminnon kullekin mittatietoilmaisimelle.
Hahmonnustoiminto-ominaisuuden kelvolliset asetukset ovat seuraavassa luettelossa:
v Liikennevalokuvake – Kirjoita trafficLight Hahmonnustoiminto-ominaisuuteen.
v Mittatietojen suuntauskuvake – Kirjoita metricTrend Hahmonnustoiminto-ominaisuuteen.
v Numeerinen – Jätä solu tyhjäksi, jos haluat tuoda näkyviin numeerisen arvon
ilmaisinkuvakkeen sijasta.
Liikennevalotilailmaisin
Liikennevalo tai tilailmaisin on kuvake, joka osoittaa mittatietoilmaisimen
tilan. Kuvakkeen väri ja muoto ilmaisevat tilan seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.
Taulukko 12. Mittatietoilmaisimen liikennevalotilakuvakkeet
Liikennevalokuvake

Kuvaus
Vihreä ympyräkuvake ilmaisee siihen liittyvän mittatietoilmaisimen tyydyttävän tilan.
Keltainen vinoneliökuvake ilmaisee, että siihen liittyvän
mittatietoilmaisimen tilaan liittyy varoitus.
Punainen neliökuvake ilmaisee, että siihen liittyvän mittatietoilmaisimen
tilaan liittyy vakava varoitus.
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Taulukko 12. Mittatietoilmaisimen liikennevalotilakuvakkeet (jatkoa)
Liikennevalokuvake

Kuvaus
Tämä kuva edustaa virheellistä tilaa, jossa Toteutunut- tai Tavoitemittatietoilmaisimen tietoja ei ole. Pistemäärää tai tilaa ei voi laskea, jos
jompikumpi näistä arvoista puuttuu.

Suuntausilmaisin
Suuntausilmaisin osoittaa yhden sarakkeen arvon suhteessa toisen sarakkeen arvoon. Suuntausilmaisin näyttää esimerkiksi suuntauksen edelliseltä
kaudelta nykyiselle kaudelle vertaamalla kausien välisiä arvoja. Suuntausilmaisin osoittaa, onko arvo suurempi tai pienempi kuin edellisen kauden
arvo vai muuttumaton.
Taulukko 13. Mittatietoilmaisimen suuntauskuvakkeet
Suuntauskuvake Kuvaus
Vihreä ylöspäin osoittava kolmiokuvake ilmaisee, että suuntauksen arvo
on suurempi kuin edellisellä jaksolla.
Arvo on suurempi kuin esimerkiksi edellisessä kuussa tai
vuosineljänneksessä.
Harmaa katkoviivakuvake ilmaisee, että suuntauksen arvo on muuttumaton.
Punainen alaspäin osoittava kolmio ilmaisee, että suuntauksen arvo on
pienempi kuin edellisellä jaksolla.
Arvo on pienempi kuin esimerkiksi edellisessä kuussa tai
vuosineljänneksessä.
Tyhjä solu

Osoittaa, että kyseisen jakson suuntaus on epätäydellinen. Suuntausta ei
voi tuoda näkyviin, kun tila on epätäydellinen. Suuntausta ei voi tuoda
näkyviin esimerkiksi ensimmäiselle jaksolle, kuten VN1:lle (ensimmäiselle vuosineljännekselle). Edellisiä tietoja ei ole, vaikka mittatiedossa on
arvo ilmaisimille Toteutunut, Tavoite, Pisteet ja Tila.

Oletusmittatietoilmaisimet
Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto sisältää käyttövalmiiden, sisäisten mittatietoilmaisimien kokoelman. Kun luot mittatietoilmaisimien ulottuvuuden, järjestelmä luo
nämä jäsenet automaattisesti ja täyttää ne ehdotetuilla ilmaisimien nimillä ja laskutoimituksilla.
Varoitus:
Voit käyttää sisäisiä mittatietoilmaisimia vain sellaisinaan. Älä muokkaa tai
poista niitä, koska niitä tarvitaan tuloskorttitoiminnossa. Jos tarvitset omia ilmaisimia, lisää ne sisäisten ilmaisimien lisäksi.
Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto sisältää seuraavat sisäiset mittatietoilmaisimet:
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Taulukko 14. Oletusmittatietoilmaisimien luettelo
Mittatietoilmaisimen nimi

Kuvaus

Tila

Laskettu arvo, joka edustaa mittatiedon pistemäärän suorituskykyä.
Palautettu numeerinen arvo esitetään liikennevaloilmaisimen
kuvakkeena tilan visuaalista esitystä varten ruudukkonäkymissä ja
kaavioissa.
v

1 – erinomainen (tavoitearvon mukainen tai sen ylittävä)

v

0 – keskitaso (yhden toleranssin päässä tavoitearvosta)

v

1 – heikko (useamman kuin yhden toleranssin päässä
tavoitearvosta)

Käyttää mittatietoilmaisimien SCORESTATUS-funktiota:
=SCORESTATUS(’Score’)
Suuntaus

Laskettu arvo, joka edustaa sitä, miten mittatiedon suorituskyky on
muuttunut edellisen jakson jälkeen.
Arvioi mittatiedon pisteet ja palauttaa arvon, joka ilmaisee mittatiedon
nykyisen suorituskyvyn
Tulos kuvastaa vain positiivista tai negatiivista suuntausta, jos pisteet
muuttuvat enemmän kuin 5 % toleranssista.
Oletusarvon mukaan tämä ilmaisin on määritetty näkymään
mittatiedon suuntausilmaisinkuvakkeena suuntauksen visuaalista esittämistä varten ruudukkonäkymissä ja kaavioissa.
v

1 – suuntaus paranee

v

0 – suuntauksessa ei ole muutosta

v

1 – suuntaus heikkenee

Käyttää mittatietoilmaisimien -funktiota:
=SCORETREND(’Score’)
Toteutunut

Toteutunut-ilmaisimen arvo johdetaan toimintatiedoista.
Täytä tämä arvo aiemmin luoduista Cognos TM1 -tiedoista.

Tavoite

Tavoitearvo määrittää odotetun suorituskyvyn tason.
Täytä tämä arvo aiemmin luoduista Cognos TM1 -tiedoista.

Toleranssi

Toleranssiarvo määrittää hyväksyttävän arvoalueen tulokselle, joka
poikkeaa asetetusta tavoitearvosta.
Kirjoita tämä arvo tai täytä se aiemmin luoduista Cognos TM1 -tiedoista.

Varianssi

Laskee Toteutunut- ja Tavoite-ilmaisimien välisen erotuksen.
Käyttää laskutoimitusta: =’Actual’-’Target’

Varianssiprosentti Laskee Toteutunut- ja Tavoite-ilmaisimien välisen erotuksen prosenttiosuuden.
Käyttää laskutoimitusta: =(’Actual’-’Target’)/’Target’
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Taulukko 14. Oletusmittatietoilmaisimien luettelo (jatkoa)
Mittatietoilmaisimen nimi
Tulos

Kuvaus
Laskee mittatiedon pisteet, jotka perustuvat Toteutunut-, Tavoite- ja
Toleranssi-ilmaisimiin.
Tämä arvo osoittaa, onko mittatieto tavoitearvon mukainen vai onko
se suurempi tai pienempi kuin tavoitearvo ja minkä verran. Arvo vastaa etäisyyttä tavoitearvosta toleranssin yksiköissä mitattuna.
Raportoidun arvot ovat väliltä -10–10, jossa arvo 0 ilmaisee, että
mittatieto on tavoitearvon mukainen. Positiivinen pistemäärä ilmaisee,
että mittatiedon suorituskyky on hyvä. Negatiivinen pistemäärä ilmaisee, että mittatiedon suorituskyky on huono.
Käyttää mittatietoilmaisimien SCORE-funktiota:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Tuloksen muutos

Laskee pistemäärän muutoksen vertaamalla nykyistä arvoa edellisen
ajanjakson arvoon.
Käyttää Cognos TM1 -ohjelman funktiota LAG seuraavasti:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Toteutunut suuntaus

Ei käytössä tällä hetkellä.

Toteutuneen
prosentuaalinen
muutos

Laskee Toteutunut-ilmaisimen prosentuaalisen muutoksen vertaamalla
nykyistä arvoa edellisen ajanjakson arvoon.
Käyttää Cognos TM1 -ohjelman funktiota LAG seuraavasti:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Vain sisäiseen käyttöön.

Status_0_Count

Vain sisäiseen käyttöön.

Status_-1_Count

Vain sisäiseen käyttöön.

Käyttäjän määrittämät mittatietoilmaisimet
Voit luoda omia käyttäjän määrittämiä mittatietoilmaisimia, jos haluat mitata mittatiedon suorituskykyä verrattuna vastaavaan mittatietoon, kuten alalla käytössä olevaan vakiolukuarvoon.
Haluat ehkä esimerkiksi määrittää mittatietoilmaisimet ennustemittatiedon suorituskyvyn valvontaan. Tässä tapauksessa luot johdettujen ja laskettujen mittatietoilmaisimien kokoelman.
Luo seuraavat johdetut mittatietoilmaisimet ja täytä ne aiemmin luoduista ennustetiedoista.
v Forecast Actual (ennuste, toteutunut)
v Forecast Target (ennuste, tavoite)
v Forecast Tolerance (ennuste, toleranssi)
Luo seuraavat lasketut mittatietoilmaisimet ja käytä mittatietoilmaisimien funktioita niiden täyttämiseen.
v Forecast Score (ennuste, pisteet) – Funktion SCORE avulla voit laskea tämän arvon.
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Esimerkki: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast
Tolerance’)
v Forecast Status (ennuste, tila) – Funktion SCORESTATUS avulla voit laskea tämän arvon.
Esimerkki: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Tuo näkyviin liikennemerkkikuvake tätä mittatietoilmaisinta varten kirjoittamalla
Hahmonnustoiminto-ominaisuuteen arvo trafficLight.
v Forecast Trend (ennuste, suuntaus) – Funktion SCORETREND avulla voit laskea tämän
arvon.
Esimerkki: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Tuo näkyviin suuntauskuvake tätä mittatietoilmaisinta varten kirjoittamalla Hahmonnustoiminto-ominaisuuteen arvo metricTrend.
Lisätietoja mittatietoilmaisimien luonnista ja laskennasta on seuraavissa aiheissa.
v ”Mittatietoilmaisimien ulottuvuuden luonti” sivulla 167.
v ”Mittatietoilmaisimien funktiot”.

Mittatietoilmaisimien laskutoimitukset ja funktiot
Voit käyttää TM1-vakiofunktioita ja erityistä mittatietoilmaisimien funktioiden
joukkoa mittatietoilmaisimien laskutoimitusten määritykseen. Mittatietoilmaisimen
laskutoimitus voi sisältää tila-, pistemäärä- tai suuntausarvon, joka perustuu saman
mittatiedon muihin ilmaisimiin.
Voit käyttää esimerkiksi mittatietoilmaisimen SCORE-funktiota mittatiedon pistemäärän laskentaan saman mittatiedon Toteutunut-, Tavoite- ja Toleranssi-ilmaisimien perusteella.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Lisätietoja laskutoimitusten käytöstä mittatietoilmaisimissa on seuraavissa aiheissa:
v ”Mittatietoilmaisimien funktiot”
v IBM Cognos TM1 -viiteoppaan sääntöfunktiot
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käyttäjän opas > Ulottuvuuksien laskutoimitukset

Mittatietoilmaisimien funktiot
IBM Cognos TM1 -tuloskorttitoiminto sisältää niiden erillisten funktioiden kokoelman, jotka liittyvät mittatietoilmaisimen laskutoimituksiin. Esimerkkejä näistä
funktioista on oletusmittatietoilmaisimissa, kuten Pisteet-, Tila- ja Suuntaus-ilmaisimissa. Voit käyttää funktioita myös omissa mittatietoilmaisimissa.
Nämä funktiot ovat käytettävissä lausekkeiden muokkaustoiminnossa, kun käsittelet mittatietoilmaisimia.

SCORE-funktio mittatietoilmaisimia varten
SCORE-funktio laskee mittatiedon pistemäärän Toteutunut-, Tavoite- ja Toleranssiilmaisimien määritettyä kontekstia varten.

Yleiskuvaus
Tämä funktio palauttaa arvon, joka ilmaisee, onko mittatieto tavoitearvon mukainen vai onko se suurempi tai pienempi kuin tavoitearvo ja minkä verran. Arvo

154

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versio 10.2.2: Käyttäjän opas

vastaa etäisyyttä tavoitearvosta toleranssin yksiköissä mitattuna. Funktion palauttamat arvot ovat väliltä -10–10, jossa arvo 0 ilmaisee, että mittatieto on tavoitearvon
mukainen. Positiivinen pistemäärä ilmaisee, että mittatiedon suorituskyky on tavoitteenmukainen. Negatiivinen pistemäärä ilmaisee, että mittatiedon suorituskyky
ei ole tavoitteenmukainen.
Tämä funktio on kelvollinen vain kuutiossa, jossa on mittatietoulottuvuus ja joka
voi määrittää mittatiedon suorituskuvion ja toleranssin tyypin.

Syntaksi
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Argumentit
Toteutunut
Toteutunut-ilmaisinta edustavan mittatietoilmaisimen nimi.
Kohde

Tavoite-ilmaisinta edustavan mittatietoilmaisimen nimi.

Toleranssi
Toleranssi-ilmaisinta edustavan mittatietoilmaisimen nimi.

Esimerkki
Esimerkiksi Pisteet-niminen oletusmittatietoilmaisin käyttää tätä funktiota.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORETREND-funktio mittatietoilmaisimia varten
SCORETREND-funktio laskee arvon, joka esittää, miten mittatiedon suorituskyky
on muuttunut edellisen ajanjakson jälkeen.

Yleiskuvaus
Funktio saa parametrina jäsenen, joka sisältää mittatiedon pistemäärän, ja palauttaa
jonkin seuraavista arvoista, joka ilmaisee mittatiedon nykyisen suorituskyvyn:
v 1 – paranee
v 0 – ei muutosta
v -1 – heikkenee
Tulos kuvastaa positiivista tai negatiivista suuntausta vain, jos pisteet muuttuvat
enemmän kuin 5 % toleranssista.
Tämä funktio toimii vain kuutiossa, joka sisältää aikaulottuvuuden. Aikaulottuvuus
määrittää kunkin jäsenen edellisen jakson.

Syntaksi
SCORETREND(Score)

Argumentit
Pisteet-argumentti on sen mittatietoilmaisimen nimi, joka edustaa Pisteet-ilmaisinta.
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Esimerkki
Esimerkiksi Suuntaus-niminen oletusmittatietoilmaisin käyttää tätä funktiota.
=SCORETREND(’Score’)

SCORESTATUS-funktio mittatietoilmaisimia varten
SCORESTATUS-funktio laskee arvon, joka edustaa mittatiedon pistemäärän suorituskykyä.

Yleiskuvaus
SCORESTATUS-funktio saa parametrina jäsenen, joka sisältää nykyisen kontekstin mittatiedon pistemäärän.
Funktio palauttaa jonkin seuraavista numeerisista arvoista, joka ilmaisee mittatiedon suorituskyvyn:
v 1 – erinomainen (tavoitearvon mukainen tai sen ylittävä)
v 0 – keskimääräinen (yhden toleranssin päässä tavoitearvosta)
v -1 – heikko (useamman kuin yhden toleranssin päässä tavoitearvosta)

Syntaksi
SCORESTATUS(Score)

Argumentit
Pisteet-argumentti on sen mittatietoilmaisimen nimi, joka edustaa mittatiedon Pisteet-ilmaisinta.

Esimerkki
Esimerkiksi Tila-niminen oletusmittatietoilmaisin käyttää tätä funktiota.
=SCORESTATUS(’Score’)

CAVERAGE-funktio mittatietoilmaisimia varten
Tämä funktio laskee mittatietoyhdistelmän keskimääräisen arvon ja palauttaa yksittäisen arvon.

Syntaksi
=CAVERAGE(flag-value)
Argumentti flag-value (merkkiarvo) voi olla jokin seuraavista arvoista:
v 1 - Älä käytä yhdistelmän painotusta arvon laskennassa. Jos tämä merkki on
käytössä, ohjelma käyttää yhdistetyn elementin raaka-arvoa.
v 2 - Ohita nolla-arvot. Jos tämä merkki on asetettu, ohjelma ei käytä nolla-arvoja
keskiarvon laskennassa.
v 3 - Merkin arvojen 1 ja 2 yhdistelmä. Älä käytä yhdistelmän painotusta arvon
laskennassa ja ohita nolla-arvot.
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Esimerkki
Esimerkiksi Toleranssi-niminen oletusmittatietoilmaisin käyttää tätä funktiota.
=CAVERAGE(3)

Mittatietokuutio
Mittatietokuutio on erityinen IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman
kuutio, joka toimii tuloskorttiratkaisujen ja tuloskorttikaavioiden perustana. Voit
luoda mittatietokuution, joka sisältää kaikki ulottuvuudet, joita haluat käyttää tuloskorttitietojen tarkastelussa ja analysoinnissa.
Mittatietokuution avulla voit valvoa useita mittatietoja ja mittatietoilmaisimia. Tuo
useiden mittatietojen tilat ja suuntaukset näkyviin samanaikaisesti. Mittatietokuution tärkein ominaisuus tuo näkyviin taulukon useiden rivien nykyisen suhteellisen
tilan. Tila tulee näkyviin, kun tarkastelet samanaikaisesti useiden lukuarvojen nykyistä suuntausta.
Seuraavassa luettelossa on kuvattu mittatietokuution tuloskortin vakioasettelu:
v rivin otsikkoulottuvuus: mittatietokuutio
v sarakkeen otsikkoulottuvuus: mittatietoilmaisimen ulottuvuus
v kontekstiulottuvuudet: aikaulottuvuus, maantieteellinen ulottuvuus ja muut tietokontekstiulottuvuudet.

Kuva 12. Mittatietokuution esimerkki

Mittatietokuutio yhdistää mittatietoulottuvuuden ja mittatietoilmaisimien ulottuvuuden muihin tavallisiin TM1-ulottuvuuksiin.
Näillä kuutioilla on samat ominaisuudet kuin muilla TM1-kuutioilla. Voit myös
tuoda ulottuvuuksia näihin kuutioihin muista aiemmin luoduista ulottuvuuksista.
Mittatietokuutio edellyttää vähintään seuraavia ulottuvuuksia:
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v yhtä mittatietoulottuvuutta
v yhtä mittatietoilmaisimien ulottuvuutta
v yhtä aikaulottuvuutta.
Voit halutessasi lisätä myös muita aiemmin luotuja ulottuvuuksia, kuten maantieteellisiä tai tuotteisiin liittyviä ulottuvuuksia.
Huomautus: Kun luot mittatietokuution, järjestelmä luo vaikutuskaavion automaattisesti. Mittatietokuutiossa voi olla vain yksi vaikutuskaavio.

Vaikutuskaavio
Vaikutuskaaviot visualisoivat mittatietojen välisiä positiivisia ja negatiivisia suhteita mittatietokuutiossa. Tämäntyyppinen kaavio osoittaa, miten liiketoiminta toimii
todellisuudessa, näyttämällä, miten yksi mittatieto vaikuttaa muihin mittatietoihin.
Vaikutuskaaviossa voi esimerkiksi näkyä, miten tuotto ja kulut vaikuttavat voittoon,
joka puolestaan vaikuttaa bonuksiin ja tutkimusrahoitukseen.

Vaikutuskaaviossa näkyvien liikennevalo- ja suuntausilmaisimien avulla voit näyttää kunkin mittatiedon tilan ja suuntauksen kaaviossa. Kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa vaikutuskaavion kanssa, hän voi valita toisen ulottuvuuden kontekstin.
Liikennevalo- ja suuntausilmaisimet päivittyvät uusilla valitun ulottuvuuden arvoilla.
Huomautus: Mittatietokuutiossa voi olla vain yksi vaikutuskaavio, ja järjestelmä
luo sen automaattisesti, kun luot mittatietokuution.

Vaikutuskaavioiden suunnittelu
Vaikutuskaavioiden avulla voit järjestää mittatiedot kolmeen luokkaan: vaikuttaviin
mittatietoihin, tarkastelun kohteena oleviin mittatietoihin ja vaikutuksen kohteena oleviin
mittatietoihin.
v Vaikuttavat mittatiedot – esimerkiksi Kulut ja Tuotto
v Tarkastelun kohteena olevat mittatiedot – esimerkiksi Voitto
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v Vaikutuksen kohteena olevat mittatiedot – esimerkiksi Tutkimusrahoitus ja
Työntekijöiden bonukset

Vaikutuksen luonne -ominaisuus
Vaikutuksen luonne -ominaisuus määrittää sen viivan tyypin, joka esittää mittatietojen välisiä vaikutussuhteita kaaviossa.
Vaikutuksen luonne -ominaisuuden avulla voit esittää, onko mittatiedolla positiivinen vai negatiivinen vaikutus tarkastelun kohteena olevaan mittatietoon.
v Positiivinen – Tuo kaavioon näkyviin yhtenäisen viivan, joka osoittaa positiivisen vaikutuksen yhdestä mittatiedosta toiseen.
v Negatiivinen – Tuo kaavioon näkyviin katkoviivan, joka osoittaa negatiivisen
vaikutuksen yhdestä mittatiedosta toiseen.
Tämä ominaisuus voidaan määrittää kullekin mittatiedolle Vaikuttavat mittatiedotja Vaikutuksen kohteena olevat mittatiedot -luetteloissa.

Strategiakartta
Strategiakartta on yleisesti käytössä oleva visualisointikaavio, joka seuraa liiketoiminnan suorituskykyä perspektiivien, tavoitteiden ja mittatietojen avulla. Tämäntyyppistä kaaviota kutsutaan myös strategiakartaksi.
IBM Cognos TM1 -tuloskorttitoiminnon avulla voit luoda strategiakarttoja määrittämällä perspektiivit ja tavoitteet ja määrittämällä sen jälkeen mittatietojen vastaavuudet niihin. Strategiakartta järjestää perspektiivit, tavoitteet ja mittatiedot seuraavaan hierarkiaan:
v Strategiakartassa voi olla useita perspektiivejä.
v Kussakin perspektiivissä voi olla useita tavoitteita.
v Kussakin tavoitteessa voi olla useita mittatietoja.
Strategiakartan vakioperspektiivit ovat seuraavat:
v Taloudellinen suorituskyky
v Asiakastieto
v Sisäiset liiketoimintaprosessit
v Oppiminen ja kasvu
Strategiakartta yhdistää perspektiivit, tavoitteet ja mittatiedot liikennevalotilailmaisimien ja suuntausilmaisimien kuvakkeiden kanssa yhdeksi kaavioksi. Kun viet hiiren kohdistimen tavoitteen mittatietoilmaisinkuvakkeiden kohdalle, näkyviin tulee
aiheeseen liittyvien mittatietoilmaisimien luettelo. Siinä näkyvät kunkin mittatiedon tila ja suuntauskuvakkeet. Kun viet hiiren kohdistimen perspektiivin ilmaisinkuvakkeiden kohdalle, näkyviin tulevat kaavion ja perspektiivin nimet.
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Kuva 13. Strategiakartan esimerkki

Strategiakartan yhteydet
Strategiakartan yhteydet näkyvät suuntanuolina, jotka osoittavat visuaalisen suhteen tai virran kaavion tavoitteiden välillä. Strategiakartta ei edellytä yhteyksiä,
mutta voit lisätä ne halutessasi.

Strategiakarttojen oletusarvot
Kun luot strategiakartan, järjestelmä luo sille automaattisesti seuraavat perspektiivit ja tavoitteet. Voit käyttää näitä perspektiivejä ja tavoitteita aloituskohtana, muokata niitä tai luoda omia yhdistelmiä.
v taloudellinen
– Kasvata tuottoa
– Pienennä kuluja
v Asiakas
– Vähennä valituksia
v Sisäiset prosessit
v Oppiminen ja innovaatio

Strategiakarttojen tilat ja tilojen laskennat
Strategiakarttakaavion perspektiivit ja tavoitteet tuovat näkyviin kaavion pohjana
olevien mittatietojen tilojen summan. Voit määrittää tilan laskenta-asetuksen, jolla
hallitaan pohjana olevien mittatietojen summan laskemista tai koostamista kaavion
kutakin perspektiiviä ja tavoitetta varten.
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Mittatiedon tila on laskettu arvo, joka edustaa mittatiedon pistemäärän suorituskykyä. Palautettu numeerinen arvo esitetään liikennevaloilmaisimen kuvakkeena tilan
visuaalista esitystä varten kaaviossa. Tilan mahdollisia arvoja ovat Erinomainen,
Keskitaso, Heikko ja Epätäydellinen, kuten seuraavassa taulukossa on kuvattu.
Taulukko 15. Strategiakarttakaavioiden mittatietojen yhteenlaskun tila
Tila

Kuvaus

Erinomainen

Vihreä ympyräkuvake ilmaisee siihen liittyvien mittatietojen tyydyttävän tilan.
Mittatieto on tavoitearvon mukainen tai sen yli.

Keskitaso

Keltainen vinoneliökuvake ilmaisee, että siihen liittyvien
mittatietojen tilaan liittyy varoitus.
Mittatieto on yhden toleranssin päässä tavoitearvosta.

Heikko

Punainen neliökuvake ilmaisee, että siihen liittyvien mittatietojen
tilaan liittyy vakava varoitus.
Mittatieto on usean toleranssin päässä tavoitearvosta.

Epätäydellinen

Edustaa virheellistä tilaa, jossa Toteutunut- tai Tavoitemittatietoilmaisimen tietoja ei ole. Pistemäärää tai tilaa ei voi laskea, jos jompikumpi näistä arvoista puuttuu.

Käytettävissä olevat tilan laskennat, joiden avulla voit hallita kaavion mittatietojen
yhteenlaskua, on kuvattu seuraavassa taulukossa.
Taulukko 16. Strategiakarttakaavioiden mittatietojen yhteenlaskun tilan laskennat
Tilan laskenta

Kuvaus

Ei tilaa

Järjestelmä ei näytä mitään tilaa tähän perspektiiviin tai tavoitteeseen liitetyille mittatiedoille.

Useimmin käytetty
tila

Järjestelmä näyttää kaikkien niiden mittatietojen useimmin ilmenevän tilan kuvakkeen, jotka liittyvät tähän perspektiiviin tai tavoitteeseen.
Jos aiheeseen liittyvät mittatiedot ovat esimerkiksi Erinomainen (2),
Keskitaso (4), Heikko (1) ja Epätäydellinen (0), näkyviin tulee tila
Keskitaso.

Eniten positiivinen
tila

Järjestelmä näyttää kaikkien niiden mittatietojen eniten positiivisen
tilan kuvakkeen, jotka liittyvät tähän perspektiiviin tai tavoitteeseen.
Tila valitaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: Erinomainen, Epätäydellinen, Keskitaso ja Heikko.
Jos aiheeseen liittyvät mittatiedot ovat esimerkiksi Erinomainen (1),
Keskitaso (1), Heikko (3) ja Epätäydellinen (1), näkyviin tulee tila
Erinomainen.
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Taulukko 16. Strategiakarttakaavioiden mittatietojen yhteenlaskun tilan laskennat (jatkoa)
Tilan laskenta

Kuvaus

Vähiten positiivinen
tila

Järjestelmä näyttää kaikkien niiden mittatietojen vähiten positiivisen tilan kuvakkeen, jotka liittyvät tähän perspektiiviin tai tavoitteeseen.
Tila valitaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: Heikko, Epätäydellinen, Keskitaso ja Erinomainen.
Esimerkki:
Jos aiheeseen liittyvät mittatiedot ovat Erinomainen (1), Keskitaso
(1), Heikko (1) ja Epätäydellinen (1), vähiten positiivinen tila on
Heikko.
Jos aiheeseen liittyvät mittatiedot ovat Erinomainen (1), Keskitaso
(1), Heikko (0) ja Epätäydellinen (2), vähiten positiivinen tila on
Epätäydellinen.
Jos aiheeseen liittyvät mittatiedot ovat Erinomainen (1), Keskitaso
(1), Heikko (0) ja Epätäydellinen (0), vähiten positiivinen tila on
Keskitaso.

Mukautettu kaavio
Mukautettu tuloskorttikaavio on strategiakartan tyyppi, johon voit tuoda mukautetun kuvan. Voit sen jälkeen sijoittaa mittatiedot kuvaan ulottuvuuskontekstin kanssa tietopisteinä.
Osa mukautetun kaavion esimerkeistä on määritetty seuraavassa luettelossa:
Maantieteelliset kartat
Näytä organisaatiosi eri kohdealueet kiinteillä alueilla, kuten Pohjois-Amerikan tai Euroopan varastomäärien tai kustannusten mittatiedot.
Käsittelykaaviot
Näytä mittatiedot prosessin ohjauksen kontekstissa.
Mukautettu kaavio näyttää mittatieto- ja kontekstiulottuvuuksien nimet liikennevalo- ja suuntausilmaisinkuvakkeiden kanssa valitun kuvan päällä tai yläpuolella olevana tasona.

162

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versio 10.2.2: Käyttäjän opas

Kuva 14. Mukautetun tuloskorttikaavion esimerkki

Mukautetun kaavion ulottuvuudet
Voit luoda mukautetun kaavion valitsemalla kuvan ja valitsemalla sen jälkeen ulottuvuudet ja ulottuvuuden kontekstin, jota haluat käyttää kaaviossa.
v ensisijainen ulottuvuus (pakollinen)
v toissijainen ulottuvuus (valinnainen)
v toissijaisen ulottuvuuden konteksti (valinnainen).

Mallikuvat
Seuraavat mallikuvat ovat käytettävissä mukautetun kaavion muokkaustoiminnossa:
v maailman kartta (esimerkki: käytä karttakuvaa maantieteellisessä ulottuvuudessa.)
v prosessin ohjauskaavio
v organisaatiokaavio.

Kuvatiedostojen tyypit
Voit käyttää seuraavia kuvatiedostojen tyyppejä mukautetussa kaaviossa:
v PNG
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v GIF
v BMP
v JPEG

Kuvan ominaisuudet
Voit muuttaa kuvan kokoa ja hallita sen peittävyyttä
Peittävyys
Säilytä kuvasuhde
Vaaka
Pysty
Kuvapisteet / Prosenttiosuus
Määritä kuvan mittayksiköt valitsemalla Kuvapisteet- tai Prosenttiosuusvaihtoehto.

Vuorovaikutus tuloskorttikaavioiden ja visualisointien kanssa
Tuloskorttikaavioissa on useita vuorovaikutteisia ominaisuuksia, jotka ovat sekä
mallintajien että käyttäjien käytettävissä, kun he tarkastelevat kaavioita tuloskorttitoimintoa tukevissa IBM Cognos -ohjelmissa.
Tuloskorttikaavioiden vuorovaikutteisten ominaisuuksien avulla voit lähentää ja
loitontaa, laajentaa ja tiivistää sekä suodattaa näytettyjä tietoja.

Tuloskorttikaavioiden lähentäminen ja loitontaminen
Kaikissa tuloskorttikaavioissa (vaikutuskaaviossa, strategiakartassa ja mukautetussa
kaaviossa) on ohjausobjektit kaavion visuaalista lähennystä ja loitonnusta varten.

Zoomausominaisuus on käytettävissä kaikissa seuraavien ohjelmien tuloskorttikaavioissa:
v Cognos TM1 Performance Modeler (käytettävissä kaavion muokkaustoiminnon
Esikatselu-välilehdessä)
v Cognos Insight

Vaikutuskaavioiden laajennus ja tiivistys
Vaikutuskaaviot sisältävät ohjausobjekteja yksittäisten mittatietojen tai kaavion
kaikkien mittatietojen vuorovaikutteiseen laajentamiseen ja tiivistämiseen.
Kaikkien mittatietojen laajentaminen tai tiivistäminen
Kaavion työkalurivi sisältää Laajenna kaikki- ja Tiivistä kaikki -kuvakkeet, joilla voit laajentaa tai tiivistää kaikki vaikutuskaavion mittatiedot.

Yksittäisten mittatietojen laajentaminen tai tiivistäminen
Laajenna- ja Tiivistä-kuvakkeet näkyvät kaaviossa heti kunkin sellaisen
mittatiedon vieressä, joka on toisen mittatiedon pääobjekti (mittatiedolla on
muita mittatietoja syötteenä). Voit valita yksittäiset laajennettavat tai tiivis-
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tettävät mittatiedot kaaviossa.

Laajennus- tai tiivistysominaisuus on käytettävissä seuraavien ohjelmien vaikutuskaavioissa:
v Cognos TM1 Performance Modeler (käytettävissä vaikutuskaavion muokkaustoiminnon Esikatselu-välilehdessä)
v Cognos Insight

Tuloskorttitoiminnon mittatietotaulun suodatus strategiakarttakaavion mittatietoja valitsemalla
Cognos Insight -käyttäjät voivat suodattaa ja päivittää tuloskorttitoiminnon pienoisohjelmat työtilan mittatietotaulussa valitsemalla mittatiedot strategiakarttakaaviosta. Kun viet hiiren kohdistimen strategiakartan tavoitteen kohdalle, ponnahdusikkunaan tulee näkyviin tavoitteeseen liittyvien mittatietojen luettelo. Jos haluat
lisätietoja tietystä mittatiedosta, napsauta sitä ponnahdusikkunassa, jolloin muut
mittatietotaulun tuloskorttitoiminnon pienoisohjelmat päivittyvät valitun mittatiedon tiedoilla.
Työtilassasi on esimerkiksi ristiintaulukointi (tietoruudukko), strategiakartta, vaikutuskaavio ja mukautettu kaavio. Kaikki neljä tuloskorttitoiminnon pienoisohjelmaa
synkronoidaan keskenään. Jos haluat muuttaa kussakin pienoisohjelmassa näkyviä
tietoja, voit valita jonkin näkyviin tulevista mittatiedoista, kun viet kohdistimen
strategiakartan tavoitteen kohdalle.

Cognos TM1 -tuloskorttiratkaisun luonti
Tuloskorttiratkaisun luonti IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa
edellyttää tiettyjä vaiheita.

Tietoja tästä tehtävästä
Jos haluat muodostaa ja julkaista tuloskorttiratkaisun, määritä ja kokoa ensin pakolliset tuloskorttiobjektit. Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Tuloskortit-aloitussivun avulla voit aloittaa kaikki tuloskorttisovelluksen muodostuksessa
tarvittavat tehtävät. Kun olet koonnut pakolliset objektit tuloskorttiratkaisua varten, määritä ratkaisu vuorovaikutus- ja valvontakäyttöön IBM Cognos Insight -ohjelmassa julkaisemalla ratkaisu.
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Toimintaohjeet
1. Avaa Tuloskortit-aloitussivu:
Valitse Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa Mallin suunnittelu
-aloitussivulta Tuloskorttien luonti -vaihtoehto.
Tuloskortit-aloitussivu avautuu.
2. Muodosta tuloskorttiobjektit:
Tuloskortit-aloitussivun avulla voit käyttää tehtäviä, joilla voit muodostaa tuloskorttiobjektit.
a. Luo mittatietoulottuvuus.
b. Luo mittatietoilmaisimen ulottuvuus.
c. Luo lisää ulottuvuuksia.
d. Luo mittatietokuutio.
e. Luo vähintään yksi tuloskorttikaavio:
v Muokkaa oletusvaikutuskaaviota.
v Luo strategiakartta.
v Luo mukautettu kaavio.
3. Lisää tietoja mittatietokuutioon.
4. Ota tuloskorttiratkaisu käyttöön:
Määritä sovellus käyttöön IBM Cognos Insight-, IBM Cognos Workspace- ja
IBM Cognos TM1 Web -ohjelmassa ottamalla sovellus käyttöön TM1-palvelimessa.
5. Tarkastele tuloskorttiratkaisua ja ole vuorovaikutuksessa sen kanssa:
Käytä IBM Cognos Insight -ohjelmaa, kun luot mittatietotaulun tuloskorttiratkaisun objekteista.

Mittatietoulottuvuuden luonti
Mittatietoulottuvuuden luonti on ensimmäinen vaihe IBM Cognos TM1 -tuloskorttiratkaisun luonnissa IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa.

Tietoja tästä tehtävästä
Mittatietoulottuvuus sisältää luettelon kaikista mittatiedoista, joita haluat käyttää
liiketoiminnan suorituskyvyn valvonnassa. Mittatieto on suorituskyvyn mittaustulos tärkeässä liiketoiminta-alueessa, jossa verrataan nykyisiä tuloksia suunniteltuihin arvoihin. Mittatiedot ovat tuloskorttisovelluksen alin taso. Esimerkkejä mittatiedoista ovat Tuotto, Kulut ja Voitto.
Lisätietoja mittatietoulottuvuuksista on kohdassa ”Mittatietoulottuvuus” sivulla
147.

Toimintaohjeet
1. Valitse Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Mallin suunnittelu -aloitussivulla Luo tuloskortit -vaihtoehto.
Tuloskortit-aloitussivu avautuu.
2. Napsauta Tuloskortit-aloitussivun ensimmäisessä Mittatietoulottuvuuden
luonti -tehtävässä Mittatietoulottuvuus-vaihtoehtoa.
3. Anna mittatietoulottuvuudelle nimi ja napsauta sen jälkeen OK-painiketta.
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Huomautus: Oletusarvon mukaan Ulottuvuustyyppi-ominaisuuden arvoksi on
automaattisesti määritetty Mittatieto, eikä sitä voi muuttaa tämän prosessin aikana.
Näkyviin avautuu uusi välilehti, jossa voit muokata uutta mittatietoulottuvuutta.
4. Lisää jäseniä mittatietoulottuvuuteen, kuten Tuotto-, Kulut- ja Voitto-ulottuvuuteen:
Lisää ulottuvuuteen jäseniä uuden mittatietoulottuvuuden välilehdessä:
a. Napsauta Nimi-sarakkeessa <Anna uusi jäsen> -kohtaa ja anna uuden jäsenen nimi.
b. Määritä päivämäärä tai kellonaika tai numeerinen muoto napsauttamalla
Muoto-solun kuvaketta.
c. Luo laskutoimitus lehtitason tiedoille napsauttamalla N-tason laskutoimitus
-kohdan kuvaketta.
d. Luo laskutoimitus yhdistelmätuloksille napsauttamalla C-tason laskutoimitus -kohdan kuvaketta.
e. Valitse mittatiedon käyttötapa napsauttamalla Suorituskuvio-solua.
v Tavoitearvon yläpuolella on edullinen
v Tavoitearvo on edullinen
v Tavoitearvon alapuolella on edullinen
f. Valitse mittatiedon numeerinen arviointitapa napsauttamalla Toleranssin
tyyppi -solua.
v Arvioi annetun todellisen raaka-arvon perusteella valitsemalla Absoluuttinen-vaihtoehto.
v Arvioi tavoitearvon prosenttiosuuden perusteella valitsemalla Prosenttiarvo.
g. Toista edellä kuvatut vaiheet, jos haluat lisätä lisää jäseniä mittatietoulottuvuuteen.
5. Napsauta Tallenna-painiketta.

Seuraavat toimet
Kun olet luonut mittatietoulottuvuuden, voit luoda sen jälkeen mittatietoilmaisimien ulottuvuuden.

Mittatietoilmaisimien ulottuvuuden luonti
Muodosta mittatietoilmaisimen ulottuvuus toteuttamalla seuraavat vaiheet IBM
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa.

Tietoja tästä tehtävästä
Mittatietoilmaisimien ulottuvuus sisältää luettelon mittatietotarkenteista tai -ilmaisimista, esimerkiksi Toteutunut, Kohde, Suuntaus ja Toleranssi. Kun luot uuden mittatietoilmaisimien ulottuvuuden, se täytetään oletusarvoisesti valmiiksi jäsenillä, joita
tarvitaan mittatietokuution muodostuksessa.
Voit myös lisätä mittatietoilmaisimien ulottuvuuteen lisää jäseniä, joiden haluat näkyvän mittatietokuutiossa. Voit lisätä esimerkiksi Ennuste-jäsenen ja Ennusteen tila
-jäsenen. Nämä jäsenet esittävät, miten Toteutunut-mittatieto toimii Ennuste-mittatietoon verrattuna. Kun lisäät lisää jäseniä mittatietoilmaisimien ulottuvuuteen, voit
myös määrittää laskutoimituksen mittatiedon useiden tilojen esittämistä varten.
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Varoitus:
Voit käyttää sisäisiä mittatietoilmaisimia vain sellaisinaan. Älä muokkaa tai
poista niitä, koska niitä tarvitaan tuloskorttitoiminnossa. Jos tarvitset omia ilmaisimia, lisää ne sisäisten ilmaisimien lisäksi.
Lisätietoja mittatietoilmaisimien ulottuvuuksista on kohdassa ”Mittatietoilmaisimien ulottuvuus” sivulla 149.

Toimintaohjeet
1. Valitse Tuloskortit-aloitussivun Mittatietoulottuvuuden luonti -tehtävässä Mittatietoilmaisimien ulottuvuudet -vaihtoehto.
2. Anna uuden mittatietoilmaisimien ulottuvuuden nimi ja napsauta sen jälkeen
OK-painiketta.
Huomautus: Oletusarvon mukaan Ulottuvuustyyppi-ominaisuuden arvoksi on
automaattisesti määritetty Mittatietoilmaisin, eikä sitä voi muuttaa tämän prosessin aikana.
Näkyviin tulee uusi välilehti, jossa voit lisätä uuden ulottuvuuden jäseniä ja
muokata niitä. Osa jäsenistä, kuten Tila, Pisteet ja Suuntaus, täytetään automaattisesti.
3. Voit halutessasi lisätä ulottuvuuteen lisää uusia jäseniä.
a. Voit lisätä jäsenen napsauttamalla Nimi-sarakkeen Anna uusi jäsen -kohtaa
ja antamalla uuden jäsenen nimen.
b. Muokkaa aiheeseen liittyviä ominaisuuksia.
Muoto
Määrittää numeerisen muodon tai päivämäärän ja kellonajan näyttömuodon.
N-tason laskutoimitus
Lehtitasolla suoritettava yksinkertainen laskutoimitus.
C-tason laskutoimitus
Laskutoimitus, joka suoritetaan yhdistelmätuloksille.
Hahmonnustoiminto
Määrittää ilmaisinkuvakkeen, jota käytetään tilassa tai suuntauksessa. Kaksoisnapsauta solua ja kirjoita siihen jompikumpi kelvollisista
arvoista:
v trafficLight
v metricTrend
v Jätä solu tyhjäksi, jos haluat tuoda näkyviin numeerisen arvon
ilmaisinkuvakkeen sijasta.
4. Toista edellä kuvatut vaiheet, jos haluat lisätä lisää jäseniä mittatietoilmaisimien
ulottuvuuteen.
5. Napsauta Tallenna-painiketta.

Seuraavat toimet
Kun olet luonut mittatietoilmaisimien ulottuvuuden, voit luoda mittatietokuution.
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Mukautettujen mittatietoilmaisimien luonti tuloskorttikaavioita
varten
Voit luoda mukautetun mittatietoilmaisimien osajoukon, joka näkyy työkaluvihjeessä, kun viet kohdistimen tuloskorttikaavion objektien kohdalle. Voit luoda useita
mukautettuja osajoukkoja ja määrittää, mitä niistä käytetään kussakin tuloskorttikaaviossa.

Tietoja tästä tehtävästä
Ohjatun Mittatietoilmaisimien osajoukko -toiminnon avulla voit muodostaa mukautetun osajoukon uusien tai aiemmin luotujen mittatietoilmaisimien perusteella.
Voit myös määrittää, missä järjestyksessä nämä mittatietoilmaisimet näkyvät työkaluvihjeessä, kun viet kohdistimen tuloskorttikaavion objektien kohdalle.
Kun olet luonut mittatietoilmaisimien mukautetun osajoukon, voit liittää osajoukon
tuloskorttikaavioon käyttämällä Liikennevaloindikaattorin alijoukot -ominaisuutta
kaavion muokkaustoiminnossa.

Toimintaohjeet
1. Avaa mittatietoilmaisimien ulottuvuus.
2. Napsauta mittatietoilmaisimen muokkaustoiminnon työkalurivillä Luo mittatie.
toilmaisimien osajoukko -kuvaketta
3. Luo oma mukautettujen mittatietoilmaisimien osajoukko noudattamalla ohjatun
toiminnon vaiheita.
Määritä jäsenet
Kirjoita osajoukon nimi ja kirjoita sen jälkeen Tila-, Suuntaus-, Toteutunut- ja Toleranssi-ilmaisimien nimet.
Järjestä jäsenet
Valitse ja järjestä enintään viisi kaavion työkaluvihjeen ponnahdusikkunassa näytettävää mittatietoilmaisinta.
Tuo näkyviin työkaluvihjeiden malli-ikkuna napsauttamalla Esimerkkivaihtoehtoa.
Tiivistelmä
Tarkastele mukautettujen mittatietoilmaisimien tiivistelmää.
4. Lopeta prosessi napsauttamalla OK-painiketta.
Mukautetut ilmaisimet lisätään osajoukkona nykyiseen mittatietoilmaisimien
ulottuvuuteen.
5. Voit määrittää mukautettujen mittatietoilmaisimien osajoukon kaavioon seuraavasti:
a. Avaa tuloskorttikaavio.
b. Valitse mukautettujen mittatietoilmaisimien osajoukko käyttämällä Liikennevaloindikaattorin alijoukot -ominaisuutta Ominaisuudet-näytössä.
c. Jos haluat nähdä mukautetut mittatietoilmaisimet työkaluvihjeessä, napsauta
Esikatselu-välilehteä ja vie hiiren kohdistin mittatiedon kohdalle.

Laskutoimitusten luonti mittatietoulottuvuuksia ja mittatietoilmaisimien ulottuvuuksia varten
Voit käyttää TM1-vakiofunktioita, kun määrität mittatietoulottuvuuksia ja mittatietoilmaisimien ulottuvuuksia. Mittatietoilmaisimissa voit käyttää myös funktioita,
jotka liittyvät tuloskorttitoimintoihin.
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Tietoja tästä tehtävästä
Mittatietoulottuvuuksissa ja mittatietoilmaisimien ulottuvuuksissa voit käyttää seuraavia TM1-vakiofunktioita N-tason laskutoimituksissa (lehtitaso) ja C-tason laskutoimituksissa (yhdistelmätaso):
v yksinkertainen (aritmeettinen)
v funktiot (ulottuvuusfunktiot ja TM1-funktiot)
v yhdistämisfunktiot (vain C-tason laskutoimitukset).
Lisätietoja TM1-vakiofunktioista on seuraavissa aiheissa:
v IBM Cognos TM1 -viiteoppaan sääntöfunktiot
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käyttäjän opas > Ulottuvuuksien
laskutoimitukset
Mittatietoilmaisimien ulottuvuuksissa voit käyttää myös seuraavia mittatietoilmaisimien funktioita:
v SCORE
v SCORETREND
v SCORESTATUS
v CAVERAGE
Lisätietoja on kohdassa ”Mittatietoilmaisimien funktiot” sivulla 154

Toimintaohjeet
1. Jos haluat käyttää TM1-vakiolaskutoimituksia ja -funktioita mittatietoulottuvuuksissa, käytä Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman lausekkeiden
muokkaustoimintoa.
a. Napsauta muokkaustoiminnossa sen N-tason laskutoimitukset- tai C-tason
laskutoimitukset -solun kuvaketta, johon haluat määrittää laskutoimituksen.
Lausekkeiden muokkaustoiminto avautuu.
b. Muodosta haluamasi lauseke lausekkeiden muokkaustoiminnon avulla.
2. Jos haluat käyttää mittatietoilmaisimien funktioita mittatietoilmaisimien ulottuvuuden jäsenissä, kirjoita funktiot suoraan N-tason laskutoimitukset- ja C-tason laskutoimitukset -soluihin.

Mittatietokuutioiden luonti
IBM Cognos Performance Modeler sisältää kaksi eri tapaa luoda mittatietokuutioita.
Voit luoda mittatietokuution jommallakummalla seuraavista tavoista:
v ”Mittatietokuution luonti aiemmin luotujen ulottuvuuksien avulla”
v ”Mittatietokuution luonti aiemmin luodun vakiokuution perusteella” sivulla 171
Lisätietoja mittatietokuutioista on kohdassa ”Mittatietokuutio” sivulla 157.
Huomautus: Kun luot mittatietokuution, järjestelmä luo myös vaikutuskaavion automaattisesti. Mittatietokuutiossa voi olla vain yksi vaikutuskaavio.

Mittatietokuution luonti aiemmin luotujen ulottuvuuksien avulla
Kun olet luonut mittatiedon ja mittatietoilmaisimien ulottuvuudet, voit luoda uuden mittatietokuution IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa.
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Tietoja tästä tehtävästä
Mittatietokuutio edellyttää vähintään seuraavia ulottuvuuksia:
v yhtä mittatietoulottuvuutta
v yhtä mittatietoilmaisimien ulottuvuutta
v yhtä aikaulottuvuutta.
Voit halutessasi lisätä myös muita aiemmin luotuja ulottuvuuksia, kuten maantieteellisiä tai tuotteisiin liittyviä ulottuvuuksia.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Tuloskortit-aloitussivulla Mittatietokuutioiden luonti -vaihtoehtoa.
2. Kirjoita uuden mittatietokuution nimi ja napsauta OK-painiketta.
Näkyviin tulee uusi välilehti, jossa voit muokata uutta mittatietokuutiota.
3. Lisää pakolliset ulottuvuudet kuutioon vetämällä ne Mallin suunnittelu -ruudusta:
a. Napsauta ja vedä mittatietoulottuvuus kuution rivialueelle.
b. Napsauta ja vedä mittatietoilmaisimen ulottuvuus kuution sarakealueelle.
c. Napsauta ja vedä aikaulottuvuus kuution kontekstialueelle.
4. Voit halutessasi lisätä lisää ulottuvuuksia mittatietokuutioon napsauttamalla
mittatietokuutioita ja vetämällä ne kuution kontekstialueelle.
5. Napsauta Tallenna-painiketta.

Seuraavat toimet
Kun olet luonut mittatietokuution, voit sen jälkeen luoda kyseiseen kuutioon perustuvan tuloskorttikaavion.

Mittatietokuution luonti aiemmin luodun vakiokuution perusteella
Voit luoda uuden mittatietokuution aiemmin luodun vakiokuution perusteella. Kun
luot mittatietokuution tällä tavalla, aiemmin luotu vakiokuutio säilyy muuttumattomana TM1-palvelimessasi, ja järjestelmä luo uuden mittatietokuution, jonka ulotteisuus on lähes sama.

Tietoja tästä tehtävästä
Aiemmin luotu kuutio, jota käytät uuden mittatietokuution perustana, edellyttää
vähintään seuraavia ulottuvuuksia:
v yhtä aikaulottuvuutta
v yhtä versioulottuvuutta, jossa on ainakin kaksi jäsentä
v yhtä laskentaulottuvuutta.
Lisätietoja erilaisista ulottuvuuksista on kohdassa ”Uusien ulottuvuuksien luonti”
sivulla 25.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Performance Modeler -ohjelman Mallin
suunnittelu -ruudussa vakiokuutiota, jota haluat käyttää mittatietokuution perustana, ja valitse sen jälkeen vaihtoehdot Uusi ja Mittatietokuutio.
2. Kirjoita Uusi mittatietokuutio -valintaikkunassa uuden mittatietokuution nimi.
3. Valitse aiemmin luodun kuution laskentaulottuvuus, jota käytetään uuden mittatietokuution mittatietoulottuvuutena ja napsauta sen jälkeen OK-painiketta.
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4. Napsauta Mittatietokuution luontitiedot -sanoman OK-painiketta.

Tulokset
Kun luot uuden mittatietokuution, järjestelmä luo uuden linkin, joka määrittää vastaavuuden aiemmin luodun vakiokuution ulottuvuuksien sekä tietojen ja uuden
mittatietokuution välille. Linkissä käytetään samaa nimeä kuin uudelle mittatietokuutiolle määritetty nimi.
v Vaiheessa 3 valitsemasi laskentaulottuvuus muunnetaan mittatietoulottuvuudeksi.
v Vakiokuution versioulottuvuus määritetään vastaamaan uutta mittatietoilmaisimen ulottuvuutta. Tässä uudessa mittatietoilmaisimen ulottuvuudessa käytetään
samaa nimeä, joka määritettiin uudelle mittatietokuutiolle.
Voit muuttaa linkkiä analyysitarpeiden mukaisesti. Lisätietoja Performance Modeler -ohjelman linkeistä on kohdassa Luku 6, ”Linkkien luonti”, sivulla 61.

Seuraavat toimet
Kun olet luonut mittatietokuution, voit sen jälkeen luoda kyseiseen kuutioon perustuvan tuloskorttikaavion.

Vaikutuskaavion muokkaus
Järjestelmä luo oletusarvon mukaan vaikutuskaavion automaattisesti aina, kun luot
mittatietokuution. Mittatietokuutiossa voi olla vain tämä yksi vaikutuskaavio. Voit
määrittää vaikutuskaavion mittatietokuutiota varten järjestämällä kaaviossa käytettävät mittatiedot. Voit järjestää mittatiedot kolmeen luokkaan: vaikuttaviin mittatietoihin, tarkastelun kohteena oleviin mittatietoihin ja vaikutuksen kohteena oleviin mittatietoihin.

Tietoja tästä tehtävästä
Vaikutuskaaviot visualisoivat ulottuvuuksien jäsenten välisiä suhteita mittatietokuutiossa. Nämä kaaviot kuvaavat sitä, miten liiketoiminta toimii todellisuudessa,
esittämällä yhden mittatiedon vaikutuksen toiseen mittatietoon.
Voit luoda vaikutuskaavion järjestämällä mittatiedot seuraavaan kolmeen ryhmään:
v Vaikuttavat mittatiedot (esimerkiksi Kulut ja Tuotto)
v Tarkastelun kohteena olevat mittatiedot (esimerkiksi Voitto)
v Vaikutuksen kohteena olevat mittatiedot (esimerkiksi Tutkimusrahoitus ja
Työntekijöiden bonukset)
Lisätietoja vaikutuskaavioista on kohdassa ”Vaikutuskaavio” sivulla 158.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki vaikutuskaavion mittatietojen järjestämisestä.
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Kuva 15. Esimerkki vaikutuskaavion muokkauksesta

Toimintaohjeet
1. Valitse Tuloskortit-aloitussivulta Muokkaa vaikutuskaaviota -vaihtoehto.
2. Valitse mittatietokuutio, jota haluat käyttää kaaviossa, ja napsauta OK-painiketta.
3. Vedä haluamasi mittatieto Lähdekuutio-luettelosta kaavion eri luetteloihin:
a. Vedä mittatieto Tarkastelun kohteena olevat mittatiedot -luetteloon.
b. Vedä mittatieto Vaikuttavat mittatiedot -luetteloon.
c. Vedä mittatieto Vaikutuksen kohteena olevat mittatiedot -luetteloon.
4. Määritä kullekin vaikuttavalle ja vaikutuksen kohteena olevalle mittatiedolle
Vaikutuksen luonne -ominaisuus.
Napsauta Vaikuttavat mittatiedot- tai Vaikutuksen kohteena olevat mittatiedot -luettelossa mittatiedon vieressä olevaa Vaikutuksen luonne -solua ja valitse arvo:
v Positiiviset – tuo kaavioon näkyviin mittatietojen välisen yhteyden yhtenäisenä viivana.
v Negatiiviset – tuo kaavioon näkyviin mittatietojen välisen yhteyden katkoviivana.
5. Napsauta Tallenna-painiketta.
6. Saat näkyviin kaavion vuorovaikutteisen esikatselun napsauttamalla Esikatseluvälilehteä.

Seuraavat toimet
Kun olet luonut tämän kaavion, voit luoda lisätuloskorttikaavioita tai ottaa käyttöön tuloskorttisovelluksen IBM Cognos Insight -ohjelmassa käyttöä varten.

Vaikutuskaavion mittatietojen välisten vaikutussuhteiden tunnistaminen
Tunnista-ominaisuuden avulla voit tunnistaa ja luoda vaikutussuhteita automaattisesti vaikutuskaavion mittatietojen välillä. Luodut suhteet määritetään analysoimalla mittatietoulottuvuuden kuutiosäännöt automaattisesti. Kun tunnistusprosessi on
ajettu, voit tarkastaa tulokset, tehdä tarvittavat muutokset ja käyttää tuloksia vaikutuskaaviossa.
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Ennen aloitusta
Huomautus: Tunnistusprosessi voi muuttaa aiemmin automaattisesti luotuja vaikutuksia tai poistaa ne. Kun ajat tunnistusprosessin, näkyviin tulee varoituksen sisältävä sanoma, ja järjestelmä pyytää sinua jatkamaan tai peruuttamaan.

Tietoja tästä tehtävästä
Tunnistusprosessin tulokset tulevat näkyviin vaikutuskaavion muokkaustoimintoon.
Tärkeää: Kuutiosääntöjen perusteella löytyneet vaikutukset eivät ota huomioon
säännön kontekstia. Jos kuution säännössä esimerkiksi todetaan, että Pohjois-Amerikan nettovoitto vastaa Amerikan Yhdysvaltojen voittoa miinus Kanadan kuluja,
tuloksena löytynyt vaikutussuhde on, että lopulliseen Voitto-arvoon vaikuttavat
Voitto- ja Kulut-mittatiedot.
Tunnistusprosessi asettaa kunkin luodun suhteen vaikutuksen määrittämättömäksi.
Tarkista tulokset ja määritä määrittämättömät arvot manuaalisesti joko positiivisiksi
tai negatiivisiksi.

Toimintaohjeet
1. Avaa vaikutuskaavio.
2. Napsauta Jäsennys-välilehdessä Tunnista-vaihtoehtoa.
Muistutus: Näkyviin tulee varoitussanoma, jonka mukaan automaattisesti luodut suhteet ovat muuttuneet tai ne on poistettu.
3. Jatka napsauttamalla Kyllä-painiketta.
Vaikutussuhteet määritetään ja päivitetään automaattisesti Jäsennys-välilehden
vaikutusluetteloissa.
4. Tarkasta tunnistetut vaikutussuhteet seuraavasti:
a. Napsauta Tarkastelun kohteena olevat mittatiedot -luettelossa avattavaa
Määritetyt vaikutukset -luetteloa ja valitse mittatieto.
b. Tarkasta Vaikuttavat mittatiedot- ja Vaikutuksen kohteena olevat mittatiedot -luetteloiden mittatiedot.
c. Tarkasta kunkin mittatiedon vaikutuksen luonne.
Jos tiedät minkä tahansa Määrittämätön-tilaan asetetun suhteen vaikutuksen, määritä vaikutukseksi joko positiivinen tai negatiivinen.
d. Poista mittatieto tarvittaessa jommastakummasta luettelosta napsauttamalla
Poista-painiketta.
e. Toista tarkastusprosessi kullekin Tarkastelun kohteena olevat mittatiedot
-luettelon mittatiedolle.
5. Tallenna kaavio.
6. Saat näkyviin kaavion vuorovaikutteisen esikatselun napsauttamalla Esikatseluvälilehteä.

Strategiakartan luonti
Voit muodostaa strategiakarttoja liiketoiminnan suorituskyvyn seurantaa varten
määrittämällä perspektiivit ja tavoitteet ja määrittämällä sen jälkeen mittatietojen vastaavuudet niihin.
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Tietoja tästä tehtävästä
Kun luot strategiakartan, järjestelmä luo sille automaattisesti ehdotetut perspektiivien ja tavoitteiden mallit. Voit käyttää malleja aloituskohtana, muokata niitä tai
luoda omia yhdistelmiä.
Lisätietoja strategiakartoista on kohdassa ”Strategiakartta” sivulla 159.
Järjestä perspektiivit, tavoitteet ja mittatiedot seuraavaan hierarkiaan käyttämällä
strategiakartan muokkaustoimintoa:
v Strategiakartassa voi olla useita perspektiivejä.
v Kussakin perspektiivissä voi olla useita tavoitteita.
v Kussakin tavoitteessa voi olla useita mittatietoja.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Tuloskortit-aloitussivulla Strategioiden luonti -vaihtoehtoa.
2. Valitse kaaviossa käytettävä mittatietokuutio.
3. Anna kaavion nimi
4. Valitse Strategian tyyppi -luettelosta Strategiakartta-vaihtoehto ja napsauta
sen jälkeen OK-painiketta.
Strategian muokkaustoiminto avautuu.
5. Luo perspektiivi:
Napsauta Perspektiivit-sarakkeen solussa <Anna uuden perspektiivin nimi>
-vaihtoehtoa, kirjoita uuden perspektiivin nimi ja paina Enter-näppäintä.
6. Luo tavoite:
Napsauta Tavoitteet-sarakkeen solussa, joka on aiemmin luodun perspektiivin
vieressä, <Anna uuden tavoitteen nimi> -vaihtoehtoa, kirjoita uuden tavoitteen nimi ja paina Enter-näppäintä.
Uusi tavoite on nyt liitetty kyseiseen perspektiiviin.
7. Luo lisää perspektiivejä ja tavoitteita toistamalla edellä kuvatut vaiheet.
8. Lisää mittatieto tavoitteeseen:
a. Napsauta Tavoitteet-sarakkeen tavoitetta.
b. Vedä mittatieto Lähdekuutio-luettelosta Valitun tavoitteen mittatiedot -luetteloon.
Valittu mittatieto on nyt liitetty kyseiseen tavoitteeseen.
c. Toista nämä vaiheet, jos haluat luoda lisää tavoitteita ja mittatietoja.
9. Tarkista kunkin perspektiivin ja tavoitteen tilan laskenta kaaviossa.
Kunkin kohteen tilan oletuslaskennaksi on määritetty useimmin käytetty tila.
Lisätietoja tilan laskennasta on kohdassa ”Strategiakartta” sivulla 159.
a. Napsauta Strategiakartta-taulukossa perspektiiviä tai tavoitetta, jonka tilan
laskennan haluat määrittää.
b. Napsauta Ominaisuudet-välilehdessä Tilan laskenta -ominaisuuden Arvokenttää ja valitse jokin käytettävissä olevista laskentatyypeistä.
v Ei tilaa – Järjestelmä ei näytä mitään tilaa tähän perspektiiviin tai tavoitteeseen liitetyille mittatiedoille.
v Useimmin käytetty tila – Järjestelmä näyttää kaikkien niiden mittatietojen useimmin ilmenevän tilan kuvakkeen, jotka liittyvät tähän perspektiiviin tai tavoitteeseen.
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v Eniten positiivinen tila – Järjestelmä näyttää kaikkien niiden mittatietojen eniten positiivisen tilan kuvakkeen, jotka liittyvät tähän perspektiiviin tai tavoitteeseen.
v Vähiten positiivinen tila – Järjestelmä näyttää kaikkien niiden mittatietojen vähiten positiivisen tilan kuvakkeen, jotka liittyvät tähän perspektiiviin tai tavoitteeseen.
c. Toista nämä vaiheet, jos haluat muuttaa muiden perspektiivien tai tavoitteiden tilan laskentaa.
10. Lisää yhteydet kaavioon:
Yhteydet näkyvät kaaviossa kahden tavoitteen välisenä nuolena.
a. Napsauta kaavion muokkaustoiminnossa Yhteydet-välilehteä.
Perspektiivien ja tavoitteiden luettelo näkyy Strategiakartta-taulukossa.
Kaavion yhteyksien luettelo näkyy oikeanpuoleisessa Yhteydet-taulukossa.
b. Voit luoda yhteyden vetämällä tavoitteen Strategiakartta-taulukosta Yhteydet-taulukon Mistä-sarakkeeseen.
c. Vedä toinen tavoite Mihin-sarakkeeseen.
d. Luo lisää yhteyksiä tavoiteparien välille toistamalla nämä vaiheet.
11. Tallenna kaavio napsauttamalla Tallenna-vaihtoehtoa.
12. Saat näkyviin kaavion vuorovaikutteisen esikatselun napsauttamalla Esikatselu-välilehteä.

Seuraavat toimet
Kun olet luonut tämän kaavion, voit luoda lisää tuloskorttikaavioita tai ottaa käyttöön tuloskorttiratkaisun IBM Cognos Insight -ohjelmassa käyttöä varten.

Mukautetun tuloskorttikaavion luonti
Voit luoda mukautetun kaavion tuomalla kuvatiedoston ja päällä olevat mittatietoulottuvuuden tietopisteet kaavioon.

Tietoja tästä tehtävästä
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman mukautetun kaavion muokkaustoiminnon ruutu sisältää Jäsennys- ja Esikatselu-välilehdet. Näillä välilehdillä on erilliset alueet mukautetun tuloskorttikaavion suunnitteluun ja sen vuorovaikutteisen
mallin esikatseluun.
Voit tuoda ja käyttää mitä tahansa seuraavista kuvatyypeistä:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
Lisätietoja mukautetuista kaavioista on kohdassa ”Mukautettu kaavio” sivulla 162.

Toimintaohjeet
1. Valitse Tuloskortit-aloitussivulta Luo mukautettu kaavio -vaihtoehto.
2. Valitse kaaviossa käytettävä mittatietokuutio.
3. Anna kaaviolle nimi ja napsauta sen jälkeen OK-painiketta.
Mukautetun kaavion muokkaustoiminto avautuu.
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4. Valitse kaaviolle taustakuva:
a. Jos haluat käyttää jotain määritettyä mallikuvaa, napsauta Taustakuva-luetteloa ja valitse kuva.
b. Jos haluat käyttää omaa kuvaa, napsauta Taustakuva-luetteloa ja valitse
Selaa-vaihtoehto.
5. Valitse ensisijainen ulottuvuus, jota haluat käyttää:
Napsauta Ensisijainen ulottuvuus -luetteloa ja valitse kaaviossa käytettävä
pääulottuvuus.
6. Valinnainen vaihe: valitse toissijainen ulottuvuus ja konteksti, joita haluat käyttää:
a. Napsauta Toissijainen ulottuvuus -luetteloa, josta voit valita toisen ulottuvuuden kaaviota varten.
b. Valitse ulottuvuuden jäsen toissijaisesta ulottuvuudesta napsauttamalla
Toissijaisen ulottuvuuden konteksti -luetteloa.
7. Sijoita ulottuvuuden jäsenet kuvaan:
Napsauta ulottuvuuden jäsentä ja vedä se Lähdekuutio-luettelosta ja sijoita
ulottuvuuden jäsen kuvaan.
8. Voit poistaa tietopisteen kuvasta napsauttamalla tietopistettä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Poista-vaihtoehdon.
9. Muokkaa kuvan ominaisuuksia ja koonmuuttoasetuksia:
v Peittävyys
v Säilytä kuvasuhde
v Vaaka
v Pysty
v Määritä kuvan mittayksiköt valitsemalla Kuvapisteet- tai Prosenttiosuusvaihtoehto.
10. Napsauta Tallenna-painiketta.
11. Saat näkyviin kaavion vuorovaikutteisen esikatselun napsauttamalla Esikatselu-välilehteä.
Huomautus: Kaavio on tallennettava ennen tekemiesi muutosten esikatselua.
Testaa ja tarkasta kaavio seuraavasti:
v Tuo näkyviin lisää tietoja viemällä hiiren kohdistin tietopisteiden kohdalle.
v Tarkastele kaaviota eri zoomaustasoilla napsauttamalla Lähennä- ja Loitonna-kuvakkeita.
v Muuta ulottuvuuden kontekstia kaaviossa.

Toleranssiarvojen näytön ja muodon hallinta
Erimuotoisten arvojen näyttämiseen samassa kuutionäkymän ulottuvuudessa on
joitakin rajoituksia. Tästä syystä et voi tuoda näkyviin mittatietokuution Toleranssisarakkeeseen muotoilutyyppien yhdistelmiä, kuten absoluuttisen arvon ja prosenttiarvon yhdistelmää. Voit kuitenkin luoda mittatietokuutioon erityisen Toleranssiarvo-sarakkeen niiden arvojen näyttöä varten, jotka on muotoiltu kuution kutakin
mittatietoa vastaavaksi.

Ennen aloitusta
Näissä vaiheissa edellytetään, että olet jo luonut mittatietokuution tuloskorttiratkaisuasi varten.
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Tietoja tästä tehtävästä
Erityisen Toleranssiarvo-sarakkeen luontivaiheisiin sisältyy uuden jäsenen luonti
mittatietoilmaisimien ulottuvuuteen ja kuution laskennan lisäys kyseistä jäsentä
varten.
Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki Toleranssiarvo-sarakkeen sisältävästä mittatietokuutiosta, joka tuo arvot näkyviin samassa muodossa kuin kunkin rivin vastaava mittatieto.

Kuva 16. Esimerkki mittatietokuutiosta, jossa on Toleranssiarvo-sarake

Tässä esimerkissä käytetään mittatietokuutiota nimeltä Scorecards (Tuloskortit),
mittatietoulottuvuutta nimeltä Metrics (Mittatiedot) ja mittatietoilmaisimien ulottuvuutta nimeltä Metric Indicators (Mittatietojen ilmaisimet).

Toimintaohjeet
1. Luo uusi Toleranssiarvo-jäsen Metric Indicators (Mittatietoilmaisimet) -ulottuvuuteen.
a. Avaa mittatietokuution Metric Indicators (Mittatietoilmaisimet) -ulottuvuus.
b. Lisää uusi jäsen ulottuvuuteen. Lisää esimerkiksi uusi jäsen nimeltä Toleranssiarvo.
Lisätietoja jäsenten lisäyksestä Metric Indicators (Mittatietoilmaisimet) -ulottuvuuteen on kohdassa ”Mittatietoilmaisimien ulottuvuuden luonti” sivulla
167.
Tärkeää: Älä käytä mitään muotoiluja tässä uudessa jäsenessä.
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c. Tallenna ulottuvuus valitsemalla Tallenna-vaihtoehto.
2. Lisää kuution laskenta mittatietokuutioon.
Tässä esimerkissä oletetaan, että Metric Indicators (Mittatietoilmaisimet) -ulottuvuus on määritetty mittatietokuution sarakeotsikoksi.
a. Avaa tuloskortin mittatietokuutio.
b. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Toleranssiarvo-sarakeotsikkoa ja valitse
Luo kuution laskenta -vaihtoehto.
c. Hyväksy uuden laskutoimituksen oletusnimi tai kirjoita haluamasi nimi.
d. Napsauta OK-painiketta.
Lausekkeiden muokkaustoiminto -välilehti avautuu uutta laskutoimitusta
varten.
e. Valitse lausekkeiden muokkaustoiminnossa Yhdistä lehtitaso ja yhdistetty
taso -valintaruutu.
Tämä asetus ottaa laskutoimituksen käyttöön kaikissa Toleranssiarvo-sarakkeen soluissa.
f. Lisää seuraava lauseke Lehtitason ja yhdistetyn tason lauseke -välilehteen.
=ABS(IF Metrics.tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Vihje: Voit myös käyttää Termit-välilehden objektirakennetta määritteiden ja
objektien nimien vetämisessä lausekkeeseen. Vedä esimerkiksi Toleranssin
tyyppi -määrite mittatietoulottuvuudesta ja vedä sen jälkeen Kohde- ja Toleranssi-jäsenet Metric Indicators (Mittatietoilmaisimet) –ulottuvuudesta lausekkeeseen.
g. Tallenna lauseke napsauttamalla OK-painiketta ja käytä lauseketta mittatietokuutiossa.

Tulokset
Mittatietokuution Toleranssiarvo-sarakkeen arvot näkyvät muodossa, joka vastaa
kuhunkin riviin liittyvää mittatietoa.

Tietojen lisäys mittatietokuutioon
Kun olet luonut tuloskorttiobjektit, voit lisätä tietoja mittatietokuutioon eri tavoilla.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit käyttää mittatietokuutiota ensisijaisena lisäystapana, kun lisäät TM1-tietoja
tuloskorttiratkaisuun. Voit tehdä tämän lisäämällä tiedot Toteutunut-, Tavoite- ja
Toleranssi-soluihin kutakin kuution mittatietoa varten.
Jos haluat esimerkiksi laskea Tuotto-mittatiedon mittatietoilmaisimen arvot, toimi
seuraavasti:
1. Täytä ensin Toteutunut- ja Tavoite-mittatietoilmaisimien solut vastaavilla Tuotto-mittatiedon arvoilla.
2. Määritä sen jälkeen hyväksyttävä arvoalue toteutuneen tuoton ja tavoitetuoton
vertailua varten määrittämällä toleranssiarvo.
3. Toteutunut-, Tavoite- ja Toleranssi-solujen arvot toimivat sen jälkeen muiden
mittatietoilmaisimen, kuten Tila, Suuntaus ja Varianssi, arvojen laskennan perustana.
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Voit täyttää mittatietokuution Toteutunut-, Tavoite- ja Toleranssi-solut millä tahansa
tietojen vakiosyöttötavoilla TM1-ohjelmassa.

Toimintaohjeet
v Anna tiedot manuaalisesti:
Kirjoita arvot suoraan mittatietokuution soluihin. Tietojen manuaalinen syöttö on
kuvattu IBM Cognos TM1 -käyttäjän oppaassa, IBM Cognos TM1 Applications -oppaassa, IBM Cognos TM1 Web -käyttäjän oppaassa ja IBM Cognos Insight -käyttäjän
oppaassa.
v Käytä tietojen levitystä:
Levitä arvot näkymän solualueeseen tai levitä arvot yhdistelmän aliobjekteihin
IBM Cognos TM1 -käyttäjän oppaan kohdassa Tietojen levityksen käyttö kuvatulla tavalla.
v Tuo tiedot Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelmalla:
Tuo tiedot mistä tahansa tuetusta tietolähteestä kuutioon luomalla Turbo Integrator -prosessi IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -oppaassa kuvatulla tavalla.
v Käytä sääntöpohjaisia laskutoimituksia:
Luo manuaalisesti säännöt, jotka määrittävät kuution tiedot, IBM Cognos TM1
-sääntöoppaassa kuvatulla tavalla. Voit myös määrittää kuution laskennat tai ulottuvuuden laskutoimitukset kuutio- tai ulottuvuustasolla tiedot määrittävien
sääntöjen luontia varten. Voit esimerkiksi antaa toleranssille yleisen arvon tai
lausekkeen mittatiedon ilmaisinten muokkaustoiminnossa, joka käyttää samaa
toleranssitasoa kaikissa mittatietokuution mittatiedoissa.
Lisätietoja kuution laskennoista on IBM Cognos TM1 Performance Modeler -oppaan
kohdassa Kuution laskennat.
Lisätietoja ulottuvuuksien laskutoimituksista on IBM Cognos TM1 Performance
Modeler -oppaan kohdassa Ulottuvuuksien laskutoimitukset.

Tuloskorttiratkaisun käyttöönotto TM1-palvelimessa
Kun olet luonut tuloskorttiratkaisun IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa, voit ottaa sen käyttöön TM1-palvelimessa ja määrittää sen yhteiskäyttöön
muiden käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat sen jälkeen tarkastella tuloskorttikaavi-
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oita ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa IBM Cognos Insight -ohjelmassa liiketoiminnan suorituskyvyn valvontaa varten.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Sovelluksen suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-kansiota ja valitse vaihtoehdot Uusi > Sovellus.
2. Anna sovelluksen nimi.
3. Valitse Sovelluksen tyyppi -valikosta Keskitetty-vaihtoehto.
4. Napsauta OK-painiketta.
5. Vedä kuutionäkymäobjekti mittatietokuutiosta, jota haluat käyttää, uuden sovelluksen Osallistujan näkymät -alueeseen.
Huomautus: Voit lisätä mittatiedon kuutionäkymäobjekteja vain sovellukseen.
Et voi lisätä sovellukseen yksittäisiä vaikutus- tai strategiakaavioita. Oletusarvon mukaan kaikki sovellusta varten valitsemiisi näkymiin liittyvät kaaviot otetaan myös käyttöön.
6. Uuden sovelluksen Työasemat-osassa:
a. Valitse Cognos Insight - Yhdistetty- tai Cognos Insight - Hajautettu -asetus
ja määritä se oletusarvoksi valitsemalla sen jälkeen Oletusarvo-vaihtoehto.
b. Varmista, ettei TM1 Application Web -asetus ole valittuna.
7. Tallenna sovellus.
8. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ota sovellus käyttöönvaihtoehto.
9. Aktivoi ja avaa sovellus IBM Cognos TM1 Applications -ohjelmalla.
a. Avaa IBM Cognos TM1 Applications ja siirry portaalisivulle.
b. Napsauta työkalurivin Päivitä-kuvaketta.
Käytettävissä olevat sovellukset on lueteltu Omat sovellukset -taulukon Nimi-sarakkeessa.
c. Aktivoi sovellus napsauttamalla Toiminnot-sarakkeen Aktivoi sovellus -kuvaketta.
d. Avaa sovellus napsauttamalla sen nimeä.
Kun sivu on päivittynyt, joudut ehkä napsauttamaan sovelluksen nimeä toisen kerran.
Tuloskorttiratkaisu avautuu Cognos Insight -ohjelmaan.

Seuraavat toimet
Kun Cognos Insight on avautunut, voit tarkastella tuloskorttiratkaisuun sisältyviä
tuloskorttiobjekteja ja -kaavioita ja olla niiden kanssa vuorovaikutuksessa.

Tuloskorttiratkaisun käyttöönotto hajautetun sovelluksen
kanssa
Tuloskorttiratkaisun käyttöönotto hajautettuna sovelluksena IBM Cognos Insight
-ohjelmassa edellyttää tiettyjä vaiheita.

Tietoja tästä tehtävästä
Näissä vaiheissa käytetään IBM Cognos TM1 Performance Modeler-, IBM Cognos
TM1 Applications- ja IBM Cognos Insight -ohjelmaa.
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Toimintaohjeet
1. Määritä erityinen hakemisto TM1-objektien paikallisten kopioiden käsittelyä
varten:
Määritä hakemiston sijainti käyttämällä parametria
DistributedPlanningOutputDir Cognos TM1 -palvelimen kokoonpanotiedostossa Tm1s.cfg.
Tämä parametri määrittää hakemiston, johon TUnit-yksiköt kirjoitetaan, kun
Cognos Insight -ohjelman hajautettu sovellus otetaan käyttöön.
Esimerkki: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
Lisätietoja tästä parametrista on IBM Cognos TM1 Installation and Configuration
Guide -oppaan kohdassa DistributedPlanningOutputDir.
2. Luo sovellus IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa. Luo esimerkiksi hyväksyntäsovellus.
a. Käytä maantieteellistä (Geography) ulottuvuutta hyväksyntäsovelluksen hyväksyntähierarkian perustana.
b. Varmista, että hyväksyntähierarkian ulottuvuudessa on ulottuvuuden
pääsolmu. Lisää esimerkiksi World- elementti siten, että North America
(Pohjois-Amerikka)- ja Europe (Eurooppa) -elementti sekä muut elementit
ovat pääelementin alla.
c. Luo tästä ulottuvuudesta osajoukko, joka ei ole dynaaminen, ja käytä sitä
hyväksyntähierarkian osajoukkona.
3. Määritä sen sovelluksen kokoonpano, jonka tila on hajautettu.
a. Valitse Työasemat-osasta Cognos Insight – Hajautettu -vaihtoehto.
b. Valitse Asetukset-osasta Ota mallinnuksen lisätoiminnot käyttöön -vaihtoehto.
Tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää manuaalisia riippuvuuksia ohjausobjekteille.
c. Tuo näkyviin TM1-ohjausobjektit valitsemalla vaihtoehdot Toiminnot-valikko > Näytä ohjausobjektit.
d. Valitse Tallenna-vaihtoehto ja valitse sen jälkeen Päivitä-vaihtoehto.
Järjestelmä luo automaattisesti Manuaaliset riippuvuudet -kansion sovelluksen alle. Kun näet Manuaaliset riippuvuudet -kansion sovelluksen suunnittelurakenteessa, voit lisätä pakolliset ohjauskuutiot kansioon.
4. Vedä ja pudota aiheeseen liittyvien tuloskorttikaavioiden ohjausobjektit Manuaaliset riippuvuudet -kansioon:
Löydät tuloskorttikaavioiden ohjauskuutiot etsimällä seuraavia nimeämiskäytäntöjä:
v Vaikutuskaavio – }MI_metrics_cube_name
v Strategiakarttakaavio – ohjauskuutio, jonka nimi on täsmälleen sama kuin
strategiakartalla. Esimerkki: Strategy_map_name.
v Mukautettu kaavio – ohjauskuutio, jonka nimi on täsmälleen sama kuin mukautetulla kaaviolla. Esimerkki: Custom_diagram_name.
5. Tallenna ja tarkista sovellus ja ota se käyttöön.
a. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna sovellus
-vaihtoehto.
b. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tarkista sovellus
-vaihtoehto.
c. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ota sovellus käyttöön -vaihtoehto.
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6. Etsi Cognos TM1 Applications -portaalissa sovelluksesi luettelosta ja aktivoi se
napsauttamalla Aktivoi-kuvaketta.
7. Luo ja julkaise mittatietotaulusi avaamalla Cognos Insight:
a. Avaa Cognos Insight -ohjelma Cognos TM1 Applications -portaalin työkaluriviltä.
b. Muodosta Cognos Insight -ohjelmasta yhteys TM1-palvelimeen ja valitse
käyttöön ottamasi sovellus.
Valitse vaihtoehdot Toiminnot > Muodosta yhteys IBM Cognos TM1 -palvelimeen, kirjaudu sisään, valitse Planning-palvelin, jossa sovellus sijaitsee, ja napsauta sen jälkeen Muodosta yhteys -vaihtoehtoa.
c. Luo mittatietotaulu tuloskorttiobjektien sekä niiden tuloskorttikaavioiden
avulla, jotka lisäsit Manuaaliset riippuvuudet -kansioon.
d. Julkaise mittatietotaulu, mutta älä valitse Julkaise ja jakele -vaihtoehtoa.
Valitse vaihtoehdot Toiminnot > Julkaise ja napsauta sen jälkeen Julkaisevaihtoehtoa.
Tämä toiminto päivittää sovelluksen TM1-palvelimeen.
8. Avaa sovellus Cognos TM1 Applications -portaalissa yhtä hajautetussa tilassa
olevaa solmua varten.
Luomasi mittatietotaulun tulisi olla näkyvissä, mutta hajautetussa tilassa.

Tuloskorttitoiminto ja suojaus
Voit määrittää erilaisia objektitason suojauksia tuloskorttitoiminnon käyttäjille käyttämällä IBM Cognos TM1 -suojauksen vakiovaiheita. Voit määrittää eri käyttötapauksiin perustuvia objektitason suojauksia objekteille.
Tarkista tuloskorttitoiminnon objektien suojaus ja ota tarvittava suojaus käyttöön,
ennen kuin julkaiset ne tuloskorttiratkaisussa. Voit ottaa suojauksen käyttöön tuloskorttitoiminnon objekteissa, kun luot ne tai kun ne ovat valmiita.
Käyttöön ottamasi suojauksen mukaan käyttäjät näkevät sanomat, kun heidän
käyttöoikeutensa eivät riitä tuloskorttitoiminnon objektien vuorovaikutteiseen käyttöön. Joissakin tapauksissa käyttäjät eivät ehkä näe ollenkaan tuloskorttitoiminnon
objekteja.
Näiden suojausmääritysten määritys edellyttää, että olet joko TM1-ohjelman ADMIN- tai SecurityAdmin-ryhmän jäsen.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman avulla voit ottaa suojausasetukset käyttöön.

Tuloskorttitoiminnon suojauksen käyttötapaukset
Seuraavien esimerkkien avulla voit selvittää tuloskorttitoiminnon objekteissa käytettävän suojaustason. Esimerkit vaihtelevat vähän suojausta tarvitsevista paljon
suojausta tarvitseviin yksittäisiin tuloskorttitoiminnon objekteihin ja ulottuvuuselementteihin.

Tuloskorttitoiminnon objektien vähimmäiskäyttöoikeuksien
myöntäminen muille kuin pääkäyttäjille
Seuraavien tietojen avulla voit selvittää ja määrittää muiden kuin pääkäyttäjien
suojauksen vähimmäiskäyttöoikeudet kaikkien tuloskorttitoiminnon objektien avaamiseen työasemassa. Työasemia ovat IBM Cognos Insight tai IBM Cognos TM1
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Web. Nämä vaiheet koskevat kaikkia tuloskorttitoiminnon objekteja: mittatietokuutiota, vaikutuskaaviota, strategiakarttakaaviota ja mukautettua tuloskorttikaaviota.

Tietoja tästä tehtävästä
IBM Cognos TM1 -ohjelmassa objektit, joissa voit käyttää suojausta, ovat joko tavallisia (käyttäjän määrittämiä) objekteja tai ohjausobjekteja (järjestelmän määrittämiä). Näitä objekteja ovat esimerkiksi kuutiot, ulottuvuudet ja ulottuvuuselementit.
Kun otat suojauksen käyttöön tuloskorttitoiminnon objekteissa, joudut ehkä ottamaan suojauksen käyttöön kuutioiden, ulottuvuuksien ja ulottuvuuselementtien tavallisissa objekteissa ja ohjausobjekteissa.
Tässä käsitellään neljää objektia: mittatietokuutiota, vaikutuskaaviota, strategiakarttakaaviota ja mukautettua kaaviota. Tuloskorttikuutio on tavallinen käyttäjän määrittämä TM1-objekti, mutta järjestelmän määrittämät ohjausobjektit edustavat vaikutuskaaviota, strategiakarttaa ja mukautettua kaaviota.
Tuloskorttiobjektien tarkastelu ja käsittely Cognos Insight- tai Cognos TM1 Web
-ohjelmassa edellyttää, että käyttäjällä on näiden objektien READ-oikeudet.
Huomautus: Voit tarkastella tuloskorttitoiminnon tavallisten objektien ja ohjausobjektien tietoja avaamalla Malli-ruudun IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa ja napsauttamalla objektia. Objektin ja siihen liittyvien objektien tiedot
näkyvät Ominaisuudet-välilehdessä.
Mittatietokuutio
Mittatietokuutio tai tuloskorttiruudukko muodostuu tavallisista objekteista.
Esimerkiksi tavallinen mittatietokuutio nimeltä Scorecard (Tuloskortti)
koostuu neljästä ulottuvuudesta nimeltä Metrics (Mittatiedot), Indicators
(Ilmaisimet), Geography (Maantiede) ja Time (Aika).
Vaikutuskaavio
Vaikutuskaavio muodostuu tavallisten objektien ja ohjausobjektien yhdistelmästä. Objektien nimet perustuvat kaavioon liittyvän mittatietokuution
nimeen. Esimerkiksi tavallinen, mittatietokuutioon nimeltä Scorecard (Tuloskortti) perustuva vaikutuskaavio muodostuu yhdestä ohjauskuutiosta
nimeltä }MI_Scorecard ja kolmesta ulottuvuudesta nimeltä Metrics (Mittatiedot), }MI_Scorecard_I ja }MI_Scorecard_D.
Strategiakarttakaavio
Strategiakarttakaavio muodostuu tavallisten objektien ja ohjausobjektien
yhdistelmästä. Esimerkiksi ohjauskuutio nimeltä Balanced Scorecard (Tasapainotettu tuloskortti) määrittää samannimisen strategiakartan nimeltä Balanced Scorecard (Tasapainotettu tuloskortti). Kaavio muodostuu neljästä
ulottuvuudesta – kolmesta tavallisesta ulottuvuudesta nimeltä Geography
(Maantiede), Time (Aika) ja Indicators (Ilmaisimet) sekä yhdestä ohjausulottuvuudesta nimeltä Balanced Scorecard (Tasapainotettu tuloskortti).
Mukautettu kaavio
Mukautettu kaavio muodostuu tavallisten objektien ja ohjausobjektien yhdistelmästä. Esimerkiksi mukautettu kaavio nimeltä Custom (Mukautettu)
muodostuu yhdestä ohjauskuutiosta, jonka nimi on myös Custom (Mukautettu), ja kolmesta ulottuvuudesta. Ulottuvuuksia ovat yksi tavallinen ulottuvuus nimeltä Metrics (Mittatiedot) ja kaksi ohjausulottuvuutta nimeltä
}MD_Scorecard}_Custom_I ja }MD_Scorecard}_Custom_D.
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Toimintaohjeet
1. Luo tämän skenaarion alkuasetukset.
Kirjaudu Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa pääkäyttäjänä ja tee
seuraavat toimet:
a. Luo mittatietokuutio nimeltä Scorecard (Tuloskortti), joka sisältää ulottuvuudet Metrics (Mittatiedot), Metric Indicators (Mittatietoilmaisimet), Geography (Maantiede) ja Time (Aika).
Määritä vaikutuskaavio, jossa on vähintään yksi vaikutus.
Luo strategiakarttakaavio käyttämällä oletusarvoja.
Luo mukautettu kaavio ja lisää piste Yhdysvaltojen kohdalle.
Luo keskitetty sovellus ja ota se käyttöön Cognos TM1 Applications -portaalissa.
2. Luo työtila Cognos Insight -ohjelmassa:
a. Kirjaudu Cognos TM1 Applications -portaalista pääkäyttäjänä ja avaa sovellus tai työtila Cognos Insight -ohjelmassa.
b.
c.
d.
e.

b. Lisää Cognos Insight -ohjelmassa seuraavat neljä objektia työalueelle: mittatietokuutio, strategiakarttakaavio, mukautettu kaavio ja vaikutuskaavio.
c. Tallenna työtila.
3. Luo Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa käyttäjä nimeltä nonadmin
ja määritä se nonadmingroup-ryhmään.
Tämä käyttäjä voi avata kaikki tuloskorttitoiminnon objektit ja tarkastella niitä
Cognos TM1 Applications- ja Cognos Insight -ohjelmassa.
4. Määritä kuution suojaus käyttämällä CubeSecurity-ohjauskuutiota.
Ryhmällä nonadmingroup on oltava seuraavien tiettyjen kuutioiden käyttöoikeudet:
a. Jos haluat nähdä mittatietokuution, myönnä nonadmingroup-ryhmälle Scorecard (Tuloskortti) -kuution READ-oikeudet.
b. Jos haluat nähdä kaikki tuloskorttikaaviot, myönnä nonadmingroup-ryhmälle seuraavien ohjauskuutioiden READ-oikeudet:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Huomautus: Kun työskentelet CubeSecurity-ohjauskuutiossa, strategiakartan ja mukautettujen kaavioiden ohjauskuutioiden nimet näkyvät kokonaisuudessaan etuliitteineen (}MS_metrics_cube_name}_ ja
}MD_metrics_cube_name}_ vastaavasti).
5. Määritä ulottuvuuden suojaus käyttämällä DimensionSecurity-ohjauskuutiota.
Ryhmällä nonadmingroup on oltava seuraavien tiettyjen ulottuvuuksien käyttöoikeudet:
a. Kun myönsit READ-oikeudet Scorecards (Tuloskortit) -kuutioon edellisessä
vaiheessa, TM1 myönsi automaattisesti käyttäjälle READ-oikeudet Scorecards
(Tuloskortit) -kuution ulottuvuuksiin. Käyttöoikeudet periytyvät alaspäin.
b. Kun myönsit edellisessä vaiheessa READ-oikeudet }MD_Scorecard}_Custom-,
}MI_Scorecard- ja }MS_Scorecard}_Balanced Strategy -ohjauskuutioihin, TM1
myönsi automaattisesti käyttäjälle READ-oikeudet }MD_Scorecard}_Custom-,
}MI_Scorecard- ja }MS_Scorecard}_Balanced Strategy -ohjauskuutioiden ulottuvuuksiin.
c. Myönnä nonadmingroup-ryhmälle READ-oikeudet }Cubes-ulottuvuuteen.
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6. Haluat ehkä vaihtoehtoisesti määrittää elementtitason suojauksen kaikille mittatietokuution muodostaville ulottuvuuksille.
Kun olet määrittänyt suojauksen edellisessä vaiheessa kuvatulla tavalla, nonadmingroup-ryhmällä on kaikkien mittatietokuution muodostavien ulottuvuuksien kaikkien elementtijäsenten READ-käyttöoikeudet. Jos käyttäjät haluavat nähdä
jonkin kuution sektorin, heillä on oltava kuution muodostavien ulottuvuuksien
READ-oikeudet. Jos haluat tarkentaa näitä asetuksia, määritä elementin suojausoikeudet manuaalisesti tai luo säännöt niiden luontia varten.

Tuloskorttitoiminnon objektien käytön esto
Tässä käyttötapauksessa estetään käyttäjän käyttöoikeudet eri tuloskorttitoiminnon
objekteihin. Näitä objekteja ovat mittatietokuutio, strategiakarttakaavio, mukautettu
kaavio ja vaikutuskaavio.

Tietoja tästä tehtävästä
Tässä käyttötapauksessa pääkäyttäjä luo työtilan IBM Cognos Insight -ohjelmassa
neljällä tuloskorttitoiminnon objektilla. Voit sen jälkeen luoda neljä uutta käyttäjää
ja määrittää suojauksen siten, että kukin käyttäjä ei näe yhtä tuloskorttitoiminnon
objekteista.

Toimintaohjeet
1. Voit estää strategiakarttakaavion käytön seuraavasti:
a. Luo käyttäjä NA_no_balanced ja määritä hänet NA_No_Balance_Groupryhmään.
b. Myönnä NA_No_Balance_Group-ryhmälle vähimmäisoikeudet, joita tarvitaan kaikkien tuloskorttitoiminnon objektien tarkasteluun.
Lisätietoja on kohdassa ”Tuloskorttitoiminnon objektien vähimmäiskäyttöoikeuksien myöntäminen muille kuin pääkäyttäjille” sivulla 183.
c. Poista NA_No_Balance_Group-ryhmän READ-oikeudet
}MS_Scorecard}_Balanced-tuloskorttikuutioon.
d. Kirjaudu IBM Cognos TM1 Applications -portaaliin NA_no_balanced-käyttäjänä ja avaa sovellus yhdistetyssä Cognos Insight -ohjelmassa.
Käyttäjä voi tarkastella ja käsitellä vain seuraavantyyppisiä uusia objekteja
sekä vetää niitä työalueelle: mittatietokuutiota, mukautettua kaaviota ja vaikutuskaaviota.
Käyttäjän tulisi nähdä strategiakarttakaavion pienoisohjelma, mutta sen pitäisi olla tyhjä lukuun ottamatta virhesanomaa, jossa selitetään, ettei tällä
käyttäjällä ole pienoisohjelman tarkasteluoikeuksia.
Käyttäjän ei pitäisi nähdä strategiakarttakuvaketta objektirakenteessa, mikä
osoittaa, ettei strategiakartta ole vedettävissä työalueelle.
2. Voit estää mukautetun kaavion käytön seuraavasti:
a. Luo käyttäjä NA_no_custom ja määritä hänet NA_No_Custom_Group-ryhmään.
b. Myönnä NA_No_Custom_Group-ryhmälle vähimmäisoikeudet, joita tarvitaan kaikkien mittatieto-objektien tarkasteluun.
c. Poista NA_No_Custom_Group-ryhmän READ-oikeudet
}MD_Scorecard}_Custom-kuutioon.
d. Kirjaudu Cognos TM1 Applications -portaaliin NA_no_custom-käyttäjänä ja
avaa sovellus yhdistetyssä Cognos Insight -ohjelmassa.
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Käyttäjä voi tarkastella ja käsitellä vain seuraavantyyppisiä uusia objekteja
sekä vetää niitä työalueelle: mittatietokuutiota, strategiakarttakaaviota ja
vaikutuskaaviota.
Käyttäjän tulisi nähdä mukautetun kaavion pienoisohjelma, mutta sen pitäisi olla tyhjä lukuun ottamatta virhesanomaa, jossa selitetään, ettei tällä käyttäjällä ole pienoisohjelman tarkasteluoikeuksia.
Käyttäjän ei pitäisi nähdä mukautetun kaavion kuvaketta objektirakenteessa,
mikä osoittaa, ettei mukautettu kaavio ole vedettävissä työalueelle.
3. Voit estää vaikutuskaavion käytön seuraavasti:
a. Luo käyttäjä NA_no_impact ja määritä hänet NA_No_Impact_Group-ryhmään.
b. Myönnä NA_No_Impact_Group-ryhmälle vähimmäisoikeudet, joita tarvitaan kaikkien mittatieto-objektien tarkasteluun.
c. Poista NA_No_Impact_Group-ryhmän READ-oikeudet }MI_Scorecard-kuutioon.
d. Kirjaudu Cognos TM1 Applications -portaaliin NA_no_impact-käyttäjänä ja
avaa sovellus yhdistetyssä Cognos Insight -ohjelmassa.
Käyttäjä voi tarkastella ja käsitellä vain seuraavantyyppisiä uusia objekteja
sekä vetää niitä työalueelle: mittatietokuutiota, strategiakarttakaaviota ja
mukautettua kaaviota.
Käyttäjän tulisi nähdä vaikutuskaavion pienoisohjelma, mutta sen pitäisi
olla tyhjä lukuun ottamatta luettavaa virhesanomaa, jossa selitetään, ettei
tällä käyttäjällä ole pienoisohjelman tarkasteluoikeuksia.
Käyttäjän ei pitäisi nähdä vaikutuskaavion kuvaketta objektirakenteessa,
mikä osoittaa, ettei vaikutuskaavio ole vedettävissä työalueelle.
4. Voit estää tuloskorttitoiminnon mittatietokuution käytön seuraavasti:
a. Luo käyttäjä NA_no_scorecard ja määritä hänet NA_No_Scorecard_Groupryhmään.
b. Myönnä NA_No_Scorecard_Group-ryhmälle vähimmäisoikeudet, joita tarvitaan kaikkien mittatieto-objektien tarkasteluun.
c. Poista NA_No_Impact_Group-ryhmän READ-oikeudet tuloskorttikuutioon.
d. Varmista, että käyttäjällä on edelleen niiden ulottuvuuksien käyttöoikeudet,
jotka muodostavat tuloskorttikuution: Geography (Maantiede), Indicators
(Ilmaisimet), Metrics (Mittatiedot) ja Time (Aika).
e. Kirjaudu Cognos TM1 Applications -portaaliin NA_no_scorecard-käyttäjänä
ja avaa sovellus yhdistetyssä Cognos Insight -ohjelmassa.
Tässä vaiheessa näkyviin tulee virhesanoma.

Yksittäisten mittatietoulottuvuuden mittatietojen käytön rajoittaminen
Tässä käyttötapauksessa rajoitetaan käyttäjän käyttöoikeuksia yhteen mittatietoulottuvuuden mittatietoon, esimerkiksi Myynti-mittatietoon. Tässä esimerkissä esitetään, miten yksittäisen mittatiedon käytön rajoitus vaikuttaa neljään päätuloskorttiobjektiin: mittatietokuutioon, strategiakarttakaavioon, mukautettuun kaavioon ja
vaikutuskaavioon.

Tietoja tästä tehtävästä
Tässä käyttötapauksessa pääkäyttäjä luo työtilan IBM Cognos Insight -ohjelmassa
neljällä, työalueella jo olevalla tuloskorttitoiminnon objektilla.
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Tässä esimerkissä käytetään seuraavaa tuloskorttiobjektien kokoonpanoa:
v Mittatietoulottuvuus sisältää neljä mittatietoa: Tuotto, Kulut, Työntekijämäärä ja
Myynti.
v Vaikutuskaavio sisältää Myynti-mittatiedon Tuotto-objektin vaikuttavana mittatietona.
v Strategiakartta sisältää Myynti-mittatiedon Kasvata tuottoa -objektin valittuna
mittatietona.
v Mukautetussa kaaviossa käytetään annettua maailmankartan mallikuvaa, ja kaavio sisältää pisteen, joka sisältää Kanadan myynnin.

Toimintaohjeet
Myynti-mittatiedon esto:
1. Luo käyttäjä NA_no_metric ja määritä hänet NA_No_Metric_Group-ryhmään.
2. Myönnä NA_No_Metric_Group-ryhmälle vähimmäisoikeudet, joita tarvitaan
kaikkien mittatieto-objektien tarkasteluun.
Lisätietoja on kohdassa ”Tuloskorttitoiminnon objektien vähimmäiskäyttöoikeuksien myöntäminen muille kuin pääkäyttäjille” sivulla 183.
3. Poista NA_No_Metric_Group-ryhmän READ-oikeudet mittatietoulottuvuuden
Myynti-elementtiin.
Myynti-mittatiedon viitettä säilytetään myös strategiakartan ohjausulottuvuudessa. Poista NA_No_Metric_Group-ryhmän READ-oikeudet
}MS_Scorecard}_Balanced-tuloskorttiulottuvuuden Myynti-elementtiin.
5. Kirjaudu IBM Cognos TM1 Applications -portaaliin NA_no_metric-käyttäjänä ja
avaa sovellus yhdistetyssä Cognos Insight -ohjelmassa.
Käyttäjä voi tarkastella ja käsitellä seuraavia uusia objekteja sekä vetää niitä
työalueelle: tuloskorttiruudukoita, strategiakarttakaaviota, mukautettua kaaviota ja vaikutuskaaviota.
Käyttäjä näkee kaikki neljä tuloskorttitoiminnon pienoisohjelmaa, mutta ei näe
viitteitä Myynti-mittatietoon seuraavissa objekteissa:
v Mittatietokuutio/Tuloskorttiruudukko – Myynti-mittatieto ei näy ruudukossa.
v Strategiakarttakaavio – Myynti-mittatieto ei tule näkyviin työkaluvihjeeseen,
kun viet kohdistimen työkalun kohdalle. Se ei myöskään vaikuta Kasvata
tuottoa -mittatiedon tilalaskuriin.
v Mukautettu kaavio – Myynti-piste ei tule näkyviin mukautettuun kaavioon.
v Vaikutuskaavio – Kun tuotto on tarkastelun kohteena oleva mittatieto, mitään
ei tule näkyviin tarkastelun kohteena olevan mittatiedon viereen.
4.

Tuloskorttitoiminnon perspektiivien ja tavoitteiden käytön rajoittaminen
Tässä esimerkissä esitetään, mitä tapahtuu, jos käyttäjällä on NONE-oikeudet yhteen
strategiakarttakaavion tavoitteeseen.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit määrittää tämän skenaarion myöntämällä NONE-oikeudet strategiakarttakaavion
nimeltä Balanced Strategy (Tasapainotettu strategia) Kasvata tuottoa -tavoitteeseen.
Strategiakartan perspektiivejä ja tavoitteita säilytetään ohjausulottuvuudessa. Esimerkiksi ohjauskuutio nimeltä Balanced Strategy (Tasapainotettu strategia) määrittää samannimisen strategiakartan nimeltä Balanced Strategy (Tasapainotettu strate-
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gia). Strategiakartan perspektiivit ja tavoitteet on määritetty samannimisessä
ohjausulottuvuudessa.

Toimintaohjeet
1. Tuo näkyviin TM1-ohjausobjektit:
Valitse IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa vaihtoehdot Toiminnot-valikko > Näytä ohjausobjektit.
2. Määritä ohjausulottuvuuden elementtien suojaus:
a. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Mallin suunnittelu -ruudussa Balanced Strategy (Tasapainotettu
strategia) -ohjausulottuvuutta ja valitse vaihtoehdot Määritä suojausasetukset > Määritä käyttöoikeudet kohteelle > Elementit.
b. Voit valita ryhmän, esimerkiksi ryhmän nimeltä No_Objective, ja määrittää
WRITE-oikeudet kaikille perspektiiveille ja tavoitteille Talous, Kasvata tuottoa
-tavoitetta lukuun ottamatta.
Kyseiselle tavoitteelle voit määrittää NONE-oikeudet No_Objective-ryhmää
varten.
3. Käytä objektia IBM Cognos Insight -ohjelmassa:
a. Avaa Cognos Insight No_Objective-ryhmän käyttäjänä.
b. Vedä strategiakarttakaavio työtilaan.
Strategiakarttakaavio on tyhjä, ja näkyviin tulee virhesanoma.
Virhe – Sinulla ei ole tämän perspektiivin tai tavoitteen suojausoikeuksia.

Tuloskorttitoiminnon objektien siirto
Voit käyttää IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman siirto-ominaisuutta
tuloskorttitoiminnon objektien siirtoon IBM Cognos TM1 -ympäristöstä toiseen.
Seuraavassa on selitetty erilaisten tuloskorttitoiminnon objektien ulossiirtoon liittyvät vaatimukset ja toiminnot. Tyyppejä ovat mittatietokuutiot, vaikutuskaaviot,
strategiakarttakaaviot ja mukautetut kaaviot.
Lisätietoja siirto-ominaisuudesta on kohdassa ”Malliobjektien ja sovellusten siirto”
sivulla 108.

Tuloskorttitoiminnon objektin ulossiirron yleiset vaiheet
Kun valitset siirrettävän tuloskorttitoiminnon objektin, TM1 määrittää automaattisesti tarvittavat objektiin liittyvät objektit, jotka on siirrettävä ulos kyseisen objektin
kanssa.
Voit siirtää tuloskorttitoiminnon objektin ulos seuraavasti:
1. Etsi Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Mallin suunnittelu -ruudusta
siirrettävä tuloskorttitoiminnon objekti.
2. Napsauta objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirrä ulos -vaihtoehto.
3. Valitse tulosteen kansio ja napsauta OK-painiketta.
TM1 analysoi objektin automaattisesti ja selvittää, onko siirtoprosessiin sisällytettävä muita objekteja. Kun prosessi on valmis, Siirto-välilehti tulee näkyviin.
4. Jos haluat sisällyttää kuution tiedot siirtoprosessiin, napsauta Kohde: Tiedostot
-työkalurivin Määritä tiedot -kuvaketta ja valitse Sisällytä kuutioiden tiedot
-asetus.
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Tämä asetus koskee pääasiassa mittatietokuutioita ja muita TM1-kuutioita, jotka
sisältävät todellisia tietoarvoja.
Oletusarvon mukaan Siirrä ulos -prosessin arvoksi on määritetty Lisää ilman
solun tietoja useimmissa kuutioissa, eikä prosessi sisällytä tietoarvoja siirtoon.
Kuution tietojen sisällytys määräytyy sen mukaan, mitä kohdeympäristöön tallennetaan. Kun siirrät sisään, voit myös tyhjentää objektit.
5. Päätä Siirrä ulos -prosessi napsauttamalla Siirrä-vaihtoehtoa.

Mittatietokuutioiden siirto
Mittatietokuutio on TM1-vakiokuutio, mutta se on määritetty mittatietokuutioksi
käyttämällä kuution määritettä. Tämä määritys tunnistetaan siirron analyysiprosessin aikana ja kaikki kuutioon liittyvät objektit valitaan mukaan siirtoon automaattisesti. Näitä ovat esimerkiksi kaikki valittuun mittatietokuutioon liittyvät tuloskorttikaaviot. Esimerkkejä ovat vaikutuskaavio ja kaikki kuutioon perustuvat
strategiakartat tai mukautetut kaaviot.
Jos valitset kuution tietojen siirron, siirto tapahtuu samalla tavalla kuin muille
TM1-kuutioille ja sisällyttää todelliset tietoarvot mittatietokuutiosta.

Vaikutuskaavioiden siirto
Kun valitset siirrettävän vaikutuskaavion, siihen liittyvä mittatietokuutio sisällytetään automaattisesti alisteisena objektina. Muita siirrossa automaattisesti valittavia
objekteja ovat ohjauskuutiot. Ohjauskuutio määrittää kaavion, mittatietokuution
mittatietoulottuvuuden ja muut ohjausulottuvuudet, jotka sisältävät kaavion metatietoja. Kaavion kuution tiedot määritetään myös automaattisesti siirrettäviksi.
Muistutus: Mittatietokuutiossa voi olla vain yksi siihen liittyvä vaikutuskaavio.

Strategiakarttakaavioiden siirto
Strategiakarttakaavion siirto ulos sisällyttää automaattisesti siihen liittyvän mittatietokuution alisteisena objektina. Ohjauskuutio määrittää strategiakarttakaavion, ja
sen ulotteisuus on sama kuin strategiakarttakaavioon liittyvällä mittatietokuutiolla.
Kaavion kuutiossa ei ole siirrettäviä tietoja, koska se on periaatteessa laskettu kuutio.
Muistutus: Mittatietokuutio voi sisältää ainakin yhden strategiakarttakaavion.

Mukautettujen kaavioiden siirto
Mukautetun kaavion siirto ulos sisällyttää automaattisesti siihen liittyvän mittatietokuution alisteisena objektina. Kaikki kaavioon liittyvät tavalliset ulottuvuudet ja
kuutiot sekä ohjausulottuvuudet ja -kuutiot valitaan myös automaattisesti. Myös
käyttäjän määrittämä kaavion taustakuva valitaan automaattisesti.
Muistutus: Mittatietokuutio voi sisältää ainakin yhden mukautetun kaavion.

Tuloskorttitoiminnon sanomien kirjaus
Voit määrittää IBM Cognos TM1 Performance Modeler- ja IBM Cognos Insight -ohjelman kirjaamaan tuloskorttitoiminnon sanomat kunkin sovelluksen lokitiedostoon. Sanomien avulla voit valvoa tuloskorttitoimintoja tai määrittää niihin liittyviä
vikoja.
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Tuloskorttitoiminnon sanomat kirjataan käyttämällä log4j-kirjauskehystä Cognos
TM1 Performance Modeler- ja Cognos Insight -ohjelmassa.
Voit kirjata seuraavia tuloskorttitoiminnon sanomia määrittämällä kirjaustoiminnot
lokiinkirjausominaisuustiedostoon:
Tuloskorttitoiminnon toimintaan liittyvät yleiset sanomat
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Tuloskorttitoiminnon suorituskykyyn liittyvät sanomat
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Tuloskorttikaavioihin ja visualisointeihin liittyvät sanomat.
Tätä kirjaustoimintoa voi käyttää vain vaikutuskaaviossa ja strategiakarttakaaviossa.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Oletusarvon mukaan kirjaus on määritetty kirjaamaan sanomat, joita tarvitaan päivittäisessä käytössä ja joita ei yleensä tarvitse muuttaa. Joissakin tapauksissa joudut
ehkä ottamaan yhteyttä IBM:n asiakastukeen, jos haluat muuttaa kirjauksen kokoonpanoa siten, että se kirjaa tuloskorttitoiminnon toimintaan liittyvät sanomat
tarkemmin.
Lisätietoja kirjauksen käyttöönotosta ja kokoonpanon määrityksestä Cognos TM1
Performance Modeler- ja Cognos Insight -ohjelmassa on IBM Cognos TM1 -ohjelmiston asennus- ja kokoonpano-oppaassa.
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Liite A. Helppokäyttötoiminnot
Helppokäyttötoimintojen avulla vammaiset, kuten liikuntarajoitteiset tai näkövammaiset, voivat käyttää tietoteknisiä tuotteita.

Pikanäppäimet
Sovelluskohtaisten näppäinten lisäksi käytössä ovat Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän vakiopikanäppäimet.
Voit siirtyä sovelluksessa ja suorittaa tehtäviä käyttämällä pikanäppäimiä. Jos käytät näytönlukijaa, suurenna ikkuna, jotta pikanäppäintaulukko on kokonaan näkyvissä ja käytettävissä. Haluat ehkä ottaa suuren kontrastin käyttöön käyttöjärjestelmässä, jotta sovelluksen kaavioiden viivat näkyvät paremmin.
Huomautus: seuraavat pikanäppäimet perustuvat yhdysvaltalaisiin vakionäppäimistöihin.
Taulukko 17. Pikanäppäimet
Toiminto

Pikanäppäin

Avaa Sovellus-näkymä

Alt+A

Avaa Malli-näkymä

Alt+M

Sulje muokkaustoiminto

Ctrl+W

Siirry seuraavaan
muokkaustoimintoon

Ctrl+F6

Siirry edelliseen
muokkaustoimintoon

Ctrl+Vaihto+F6

Siirry seuraavaan näkymään

Ctrl+F7

Siirry edelliseen näkymään

Ctrl+Vaihto+F7

Tallenna

Ctrl+S

Tallenna kaikki

Ctrl+Vaihto+S

Näytä näppäimen ohje

Ctrl+Vaihto+L

Siirry muokkaustoimintoon

Ctrl+Vaihto+E

Avaa pikavalikko

Vaihto+F10

Siirry valikossa

Ylä- ja alanuoli

Aktivoi valikon tai pikavalikon
komento

Enter

Siirry seuraavaan käytettävissä ole- Alanuolinäppäin
vaan valikon tai pikavalikon vaihtoehtoon ja valitse se
Valitse valikon tai pikavalikon
alivalikon ensimmäinen käytettävissä oleva kohde

Oikea nuolinäppäin

Siirry edelliseen käytettävissä olevaan valikon tai pikavalikon vaihtoehtoon ja valitse se

Ylänuolinäppäin

Sulje avattu valikko

Esc

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

193

Taulukko 17. Pikanäppäimet (jatkoa)
Toiminto

Pikanäppäin

Valitse valintaruutu tai poista sen
valinta

Välinäppäin

Siirry valintaikkunan tai ohjatun
toiminnon seuraavaan kohteeseen

Sarkain

Siirry valintaikkunan tai ohjatun
toiminnon edelliseen kohteeseen

Vaihto+Sarkain

Siirry avattavan luettelon seuraavaan vaihtoehtoon

Alanuolinäppäin

Siirry avattavan luettelon edelliseen vaihtoehtoon

Ylänuolinäppäin

Siirry seuraavaan valintanappiin ja Sarkain+Välinäppäin
valitse se
Siirry edelliseen valintanappiin ja
valitse se

Vaihto+Sarkain+Välinäppäin

Avaa avattava luettelo tai valikko
ja näytä sen sisältö

Alt+Alanuoli

Sulje avattava luettelo tai valikko

Alt+Ylänuoli tai Esc

Sulje valintaikkuna tai ohjattu
toiminto

Esc

Avaa valittu avatun luettelon kohde

Enter

Ota tekemäsi muutokset käyttöön
ja sulje valintaikkuna tai ohjattu
toiminto

Siirry sarkainnäppäimellä OK-kohtaan ja paina Enternäppäintä

Esc
Sulje valintaikkuna tai ohjattu
toiminto ottamatta tehtyjä muutoksia käyttöön tai tallentamatta niitä
Siirry välilehdestä toiseen

Vasen ja oikea nuolinäppäin, Sarkain tai
Vaihto+Sarkain

Siirrä nykyistä välilehteä oikealle

Vaihto+Page Up

Siirrä nykyistä välilehteä vasemmalle

Vaihto+Page Down

Siirry työkalurivissä kuvakkeesta
toiseen

Vasen ja oikea nuoli

Näytä ulottuvuuden jäsenet Cube
Viewer -ohjelmassa

Alt+Alanuoli

Valitse useita rivejä tai sarakkeita
Cube Viewer -ohjelmassa

Ctrl+Alanuoli

Korvaa rivien nykyinen ulottuvuus Ctrl+R
valitulla ulottuvuudella
Korvaa sarakkeiden nykyinen ulot- Ctrl+C
tuvuus valitulla ulottuvuudella
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Korvaa kontekstin nykyinen ulottuvuus valitulla ulottuvuudella

Ctrl+T

Laajenna valitun ulottuvuuden jäsenet automaattisesti

Siirry valitun ulottuvuuden pikavalikossa
alanuolinäppäimellä Laajenna tasoon -komennon kohdalle ja valitse taso, jonka haluat tuoda näkyviin

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versio 10.2.2: Käyttäjän opas

Taulukko 17. Pikanäppäimet (jatkoa)
Toiminto

Pikanäppäin

Laajenna tai tiivistä ulottuvuuden
ylätason objekti

Enter

Päivitä malli palvelimen tiedoilla

F5

Lopeta sovellus

Alt+F4

IBM ja helppokäyttötoiminnot
Lisätietoja IBM:n sitoutumisesta helppokäyttötoimintojen toimitukseen on IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) -sivustossa.
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Liite B. Cognos TM1 Performance Modeler vanhoille Cognos
TM1 -käyttäjille
Vanhojen IBM Cognos TM1 -käyttäjien, jotka siirtyvät käyttämään IBM Cognos
TM1 Performance Modeler -ohjelmaa, on hyvä ottaa huomioon seuraavat ongelmat
ja asiat.

Objektien luonti ja mallien hallinta
Useimmat objektien luontiin ja mallien hallintaan liittyvät tehtävät, joita Cognos
TM1 -käyttäjät ovat tottuneet käyttämään palvelimen selausnäkymässä, voidaan toteuttaa Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa. Voit ylläpitää Cognos TM1
-malleja Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa seuraavin poikkeuksin.
v Toisinnus ja synkronointi eivät ole tuettuja Cognos TM1 Performance Modeler
-ohjelmassa. Jos mallissa käytetään toisinnusta ja synkronointia, mallin tämä osa
on säilytettävä Cognos TM1 -ohjelman palvelimen selausnäkymässä. Lisätietoja
toisinnuksesta ja synkronoinnista on IBM Cognos TM1 -käyttöoppaassa.
v Porautumisprosessit ja -säännöt on luotava ja niitä on ylläpidettävä Cognos TM1
Architect- tai Perspectives-ohjelmassa. Lisätietoja porautumisprosessien ja -sääntöjen luonnista on IBM Cognos TM1 -kehittäjän oppaassa.
v Palvelimen hallintatehtävät, kuten yksittäisten käyttäjien yhteyksien katkaisu, sanomien lähetys käyttäjille ja ilmoituksen lähetys käyttäjille palvelimen lopputoimista, on toteutettava työaseman sanomakeskuksesta, joka on käytettävissä palvelimen selausnäkymässä. Lisätietoja on IBM Cognos TM1 -käyttöoppaan
työasemayhteyksiä käsittelevässä kohdassa (Managing Client Connections).
v ODBO-tietolähteitä käyttävät Turbo Integrator -prosessit on luotava ja niitä on
ylläpidettävä Architect- tai Perspectives-ohjelmassa. Cognos TM1 Performance
Modeler Turbo Integrator -muokkaustoiminto ei tue ODBO-tietolähteitä. Kaikkia
muita Turbo Integrator -tietolähteitä voi ylläpitää Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa. Lisätietoja ODBO-tietolähteen sisältävän prosessin luonnista
on IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -oppaassa.
v Jos haluat lisätä Microsoft Excel -laskentataulukoita sovellusten järjestäjän Cognos TM1 -sovellukseen, se on tehtävä palvelimen selausnäkymässä. Cognos TM1
-sovellukset on kuvattu IBM Cognos TM1 -kehittäjän oppaassa.
v Jos luot Turbo Integrator -prosessin Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman ohjatun tuonnin avulla, prosessia ei tulisi sen jälkeen muokata erillisessä
Architect- tai Perspectives-ohjelmassa.

Cognos TM1 Performance Modeler- ja Cognos TM1 Architect/
Perspectives -ohjelman toimintojen erot
Objektien luonti on pääosin samankaltaista IBM Cognos TM1 Performance Modeler- ja IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect -ohjelmassa. Muutamasta eroavaisuudesta on kuitenkin hyvä tietää.
v Cognos TM1 Architect/Perspectives -ohjelmaan verrattuna kuution luonti on yksinkertaisempaa Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa vedä ja pudota
-toiminnon ansiosta. Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa voit myös
luoda ulottuvuuden uudelleen aiemmin luodusta kuutiosta joko lisäämällä ulottuvuuksia kuutioon tai poistamalla niitä kuutiosta tai muuttamalla kuution ulottuvuuksien järjestystä.
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v Osajoukon luontia on rajoitettu Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa
Cognos TM1 Architect/Perspectives -ohjelmaan verrattuna. Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa ei ole Laajenna yläpuolelle -toimintoa ja dynaamisten osajoukkojen tukea on rajoitettu Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa.
v Säännön luontia on yksinkertaistettu merkittävästi Cognos TM1 Performance
Modeler -ohjelmassa. Sääntöjen muokkaustoiminto sisältää sisällönhallinnan
aputoimintoja, jotka tuovat näkyviin sisällön kannalta merkittäviä elementtejä tai
tietoja säännön luonnin aikana. Lisäksi Cognos TM1 Performance Modeler luo
automaattisesti säännöt ja niihin liittyvät feeder-toiminnot, kun määrität laskentaulottuvuuden tai luot linkin.
v Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Turbo Integrator -muokkaustoiminto sisältää parannettuja muokkaustoimintoja komentosarjojen lisämääritysvälilehdillä (Parametrit, Esitoimet, Metatiedot, Tiedot ja Jälkitoimet).
v Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman ulottuvuuksien muokkaustoiminto
on intuitiivinen ja kattava ympäristö kaikkien ulottuvuuksiin liittyvien käsitteiden hallinnassa. Voit luoda esimerkiksi erityisiä ulottuvuustyyppejä, jotka täyttävät mallisi yksilölliset vaatimukset. Lisäksi kaikki ulottuvuuksien hallintatoimet
voi toteuttaa yhdessä ikkunassa. Määritteiden hallintaa tai elementtien ominaisuuksien määritystä varten ei tarvitse avata erillistä ikkunaa.
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Liite C. Ulottuvuuksien laskutoimitukset
Tässä ohjeaiheessa kuvataan ulottuvuuksien laskentalausekkeet ja -funktiot syntakseineen ja annetaan niistä esimerkkejä.
Lausekkeiden muokkaustoiminto on käytettävissä lehtitason laskutoimituksissa ja
yhdistetyn tason laskutoimituksissa. Lausekkeiden muokkaustoiminnossa on yksinkertainen toiminto laskutoimitusten ja keskiarvolausekkeiden luontiin ja muokkaukseen sekä funktioiden muokkaustoiminto, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön
ennalta määritettyjä funktioita sekä lehtitason että yhdistetyn tason laskutoimituksissa. Lisäksi lausekkeiden muokkaustoiminnossa on yhdistelmälausekkeiden
muokkaustoiminto yhdistetyn tason laskutoimituksia varten.

Aikaan liittyvät funktiot ulottuvuuksien laskutoimituksissa
Jos käytät ulottuvuuden laskutoimituksessa aikaan liittyvää funktiota, kuten CUMULATE-funktiota, ja ulottuvuutta käytetään sen jälkeen kuutiossa, joka ei sisällä
aikaulottuvuutta, järjestelmä luo virheelliset sääntölauseet ja sijoittaa ongelmaa kuvaavan kommentin sen kuution sääntöön, joka ei käytä aikaulottuvuutta. Tilanteissa, joissa laskentaulottuvuutta käytetään useissa kuutioissa, ja suurin osa – mutta eivät kaikki kuutiot – sisältää aikaulottuvuuden, voit poistaa virheelliset
sääntölauseet käytöstä sen kuution säännössä, joka ei sisällä aikaulottuvuutta.

Laskutoimitukset
IBM Cognos TM1 Performance Modeler tukee tavallisia laskutoimituksia: yhteenlaskua, vähennyslaskua, kertolaskua ja jakolaskua.

Summa
Summaoperandi yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Käyttötarkoitus
Solujen arvojen summa joko lehtitason tai yhdistetyn tason laskutoimituksissa.
=(operandi 1 + operandi 2)

Erotus
Erotusoperandi yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Käyttötarkoitus
Vähennyslasku kahden solun arvon välillä lehtitason ja yhdistetyn tason laskutoimituksissa.
=(operandi 1 - operandi 2)

Tulo
Tulo-operandi yksinkertaisiin laskutoimituksiin.
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Käyttötarkoitus
Kertolasku kahden solun arvon välillä lehtitason ja yhdistetyn tason laskutoimituksissa.
=(operandi 1 * operandi 2)

Jakolasku
Jako-operandi yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Käyttötarkoitus
Jakolasku kahden solun arvon välillä lehtitason ja yhdistetyn tason laskutoimituksissa.
=(operandi 1 / operandi 2)

Funktiot
Tässä kuvataan lehtitason ja yhdistetyn tason laskutoimituksissa käytettävissä olevat funktiot.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Ulottuvuusfunktioita käyttävän N-tason laskutoimituksen luonti” sivulla 27
Ulottuvuusfunktiota käyttävä N-tason laskutoimitus on ulottuvuuden jäsenen syötearvon ja valitun funktion välinen ulottuvuustason laskutoimitus.

CUMULATE
Käyttötarkoitus
CUMULATE-funktio laskee yhden rivin kumuloituvat summat toisen rivin alkuperäisten numeroiden perusteella.
=CUMULATE(syöte)

Malli
Funktio =CUMULATE(Tuotto) laskee Aika-ulottuvuuden kumulatiivisen tuoton
kuutiossa, jossa CUMULATE-funktiota käytetään.

DECUMULATE
Käyttötarkoitus
DECUMULATE-funktio laskee alkuperäisen sarjan kumuloituneista summista.
=DECUMULATE(syöte)

Malli
Funktio =DECUMULATE(Kumulatiivinen_myynti) jakaa kumulatiivisen myynnin
Aika-ulottuvuuden jaksojen myynneiksi tuoton kuutiossa, jossa DECUMULATEfunktiota käytetään.
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LAG
Käyttötarkoitus
Funktio laskee yhden rivin tuloksen siirtämällä toisen rivin syötettä yhden jakson
verran.
=LAG(<Pad>,<Inputs>)

Parametrit
Pad
Pad-argumentti määrittää arvon, jonka LAG palauttaa Aika-ulottuvuuden ensimmäiselle lehtijäsenelle. Kyseessä saattaa olla ulottuvuuden toinen jäsen tai
vakio. Jos argumentti jätetään pois, käyttäjän on kirjoitettava tämän funktion
arvo Aika-ulottuvuuden ensimmäiseen lehtijäseneen.

Malli
Jäsen 'Alkusaldo&apos; voi käyttää funktiota =LAG('Alkuarvo&apos;, 'Loppusaldo
&apos;).

LASTNZ
Käyttötarkoitus
LASTNZ-funktio hakee syöteriviltä aiempaa tietosarjaa ja palauttaa uusimman arvon, joka ei ole nolla tai null. Funktion avulla voidaan välttää tietojen uudelleenkirjoitus pitkällä aika-asteikolla, kun syötearvot muuttuvat ajanjaksojen kuluessa
vain harvoin.
=LASTNZ(Syöte)

Parametrit
Syöte
Voi olla numeerinen elementti tai merkkijonon jäsen.

PERIODSTART
Käyttötarkoitus
Päivämäärä ja kellonaika tämän jakson alussa.
=PERIODSTART()

PERIODMIDDLE
Käyttötarkoitus
Päivämäärä ja kellonaika tämän jakson keskellä.
=PERIODMIDDLE()

PERIODEND
Put your short description here; used for first paragraph and abstract.

Liite C. Ulottuvuuksien laskutoimitukset
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Käyttötarkoitus
Päivämäärä ja kellonaika tämän jakson lopussa.
=PERIODEND()

PERIODDAYS
Käyttötarkoitus
Jakson päivien määrä.
=PERIODDAYS()

VARIANCE
Käyttötarkoitus
Funktio laskee kahden tietojoukon varianssin. Tietojoukot voivat olla esimerkiksi
"Toteutunut" ja "Budjetoitu". Laskentaulottuvuuden jäsenessä, jossa positiivinen
varianssi on suotuisa, tulos lasketaan vähennyslaskulla Toteutunut - Budjetoitu.
Laskentaulottuvuuden jäsenessä, jossa positiivinen varianssi on epäsuotuisa, tulos
lasketaan yhteenlaskulla Toteutunut + Budjetoitu. Jos kuutiossa ei ole laskentaulottuvuutta, funktio palauttaa aina arvon Toteutunut - Budjetoitu.
=VARIANCE(Toteutunut, Budjetoitu)

VARIANCEPERCENT
Käyttötarkoitus
Funktio laskee kahden tietojoukon prosentuaalisen varianssin. Tietojoukot voivat
olla esimerkiksi "Toteutunut" ja "Budjetoitu". Laskentaulottuvuuden jäsenessä, jossa
positiivinen varianssi on suotuisa, tulos lasketaan seuraavasti: (Toteutunut - Budjetoitu) / Budjetoitu * 100. Laskentaulottuvuuden jäsenessä, jossa positiivinen varianssi on epäsuotuisa, tulos lasketaan seuraavasti: (Budjetoitu - Toteutunut) / Budjetoitu * 100.
Jos kuutiossa ei ole laskentaulottuvuutta, funktio palauttaa aina arvon (Toteutunut
- Budjetoitu) / Budjetoitu * 100.
=VARIANCEPERCENT(Toteutunut, Budjetoitu)

Syntaksiyhdistelmät
Tässä ohjeaiheessa kuvataan funktioiden ja loogisten operandien yhdistelmät.
Lausekkeiden muokkaustoiminto tarkistaa lausekkeet reaaliajassa. Lausekkeiden
tarkistukseen ei ole lisävaiheita. Virheellinen lauseke näkyy punaisena ja punaisella
alleviivattuna.
Ulottuvuuksien laskutoimituslausekkeet tarkistava jäsennystoiminto määrittää lausekkeiden kelvollisuuden Backus–Naur-muodon avulla. Lausekkeessa voidaan
käyttää seuraavia syntaksiyhdistelmiä:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
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v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-"
MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply|
IfExpression | BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR"
parseExpression |"NOT" parseExpression

Liite C. Ulottuvuuksien laskutoimitukset
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Liite D. Cognos Planning -mallien tuonti Cognos TM1 -ympäristöön
Voit tuoda Cognos Analyst -objektit Cognos Planning -mallista Cognos TM1 -ympäristöön.
Tuo Cognos Planning -mallit -asetuksen avulla voit muodostaa Cognos Planning
-mallin IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa. Tuontiasetus käyttää
Cognos Planning -mallista luotua XML-sovellusmääritystiedostoa. Tämän tiedoston
avulla voit aloittaa niiden ulottuvuuksien, kuutioiden ja linkkien käytön, joita tarvitaan mallin muodostamiseen Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa.
Tuontiasetus on asennettu oletusarvoisesti Cognos TM1 -ohjelmiston versioon 10.2
ja sitä uudempiin versioihin. Cognos Analyst -ohjelmassa otetaan käyttöön päivitystoiminto ja mukautettu valikon vaihtoehto, jotta asetus voidaan lisätä Cognos
Planning -ympäristöön ja jotta asetus on käytettävissä.
Tuontiprosessissa on kolme osaa:
v Cognos Analyst -ohjelmassa voit lisätä mukautetun valikon vaihtoehdon, jotta
voit luoda raportin, joka tunnistaa mallin mahdollisesti ongelmalliset objektit.
v Cognos Contributor -ohjelmassa voit luoda .XML-sovellusmäärityksen mallia
varten. Tuonti muuntaa Cognos Planning -ohjelman .XML-tulosteen .json-tyyppisten tiedostojen kansioksi.
v Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa .json-tiedostot tuodaan Cognos
TM1 Performance Modeler -ohjelmaan Toiminto > Tuo Cognos Planning -mallit
-asetuksen avulla.

Tuodut elementit
Tuontiasetus analysoi Cognos Planning -mallin ja tuo sopivimman rakenteen käyttöön Cognos TM1 -ohjelmaan. Kaikkia objekteja ei voi siirtää. Joillakin Cognos
Planning -ohjelman objekteilla ja malliominaisuuksilla ei ole vastinetta Cognos
TM1 -ohjelmassa. Näissä tapauksissa tiettyjä ominaisuuksia on säädettävä manuaalisesti tuloksena syntyvässä Cognos TM1 -mallissa. Seuraavissa osissa on kuvattu
se, mitä apuohjelma voi ja ei voi siirtää.
Tiedot, suojaus ja sovelluksen käyttöoikeudet
Vain ulottuvuudet, kuutiot ja linkit tuodaan tuontiasetuksella. Se ei ota
huomioon tietoja, suojausasetuksia tai sovelluksen käyttöoikeuksia.
Cognos Contributor -ohjelman linkit
Siirrettävä objektit luodaan Cognos Contributor -ohjelman .XML-tiedostosta. Siksi järjestelmä sisällyttää vain linkit, jotka kuuluvat Cognos Contributor -sovellukseen. Ulkoisten lähteiden linkkejä tai linkkejä, jotka eivät ole
niiden kohdekuution päivitysjärjestyksessä, ei sisällytetä.
Virheelliset merkit
Virheelliset ja varatut merkit eivät ole samat Cognos Planning- ja Cognos
TM1 -ohjelmissa. Siksi objektien ja ulottuvuuskohteiden nimet tuodaan
mahdollisuuksien mukaan täsmälleen siinä muodossa kuin ne ovat. Jos
merkkejä, joita ei hyväksytä, ei voi tuoda, virheelliset merkit poistetaan.
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Taulukko 18. Tuotavat ulottuvuudet
Ulottuvuus

Kuvaus

Ulottuvuustyypit

Cognos Planning -ohjelmassa ei ole
ulottuvuustyyppejä, vaan ulottuvuuksien
sopivimmat tyypit määräytyvät
laskutoimituksen, hierarkian, ajan tai version
perusteella.

Laskutoimitukset

Kaikki ulottuvuuksien laskutoimitukset,
myös monimutkaiset sisäkkäiset
ehtolausekkeet, tuodaan. Jos BIF-toiminnolle
löytyy vastaava funktio, tuotu ulottuvuus
käyttää sitä. Jos suoraa vastinetta ei ole,
laskutoimitus tuodaan uuteen malliin
laskutoimituksena, jossa on katkaistu komponentti, jotta järjestelmä voi lukea sen
viitetietona. Lisätietoja laskutoimituksista,
jotka sisältävät dlist-muotoiltuja tai
tekstimuotoiltuja kohteita, on kohdassa Taulukko 20.

Muodot

Kaikki muodot tuodaan, myös päivämääräja luettelomuodot (Cognos TM1
-poimintaluettelot). Cognos Planning- ja
Cognos TM1 -ohjelmien oletusmuotoilu on
erilainen. Muotoilemattomat kohteet on
mukautettava tuodussa mallissa, jotta niiden
ulkoasu on sama kuin Cognos Planning -ohjelmassa.

Aikakeskiarvot

Ensimmäinen jakso, viimeinen jakso ja
aikakeskiarvot tuodaan.

Kuutiot

Kaikki ulottuvuudet tuodaan parhaassa järjestyksessä, joka voidaan määrittää ja jossa
laskentaulottuvuudet on sijoitettu viimeiseksi.

Taulukko 19. Tuotavat linkit
Linkki

Kuvaus

Kuutiosta kuutioon -linkit

Tuo täyttötilassa.

Koontilinkit

Tuo täyttötilassa.

Hakulinkit

Tuo korvaustilassa.

Määritystaulukot

Tuo ulottuvuuksien välisinä manuaalisina
määrityksinä, jos määritystaulukko on
linkitetty lähde- ja kohdepuolen
ulottuvuuksiin.

Taulukko 20. Objektit, jotka on tuotu, mutta joita on säädettävä
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Objektityyppi

Edellytetty toimi

Painotetut keskiarvot

Palauta C-tason laskutoimituksiksi Cognos
TM1 Performance Modeler -ohjelman
ulottuvuuksissa.

Laskutoimitukset, joissa on dlistmuotoiltujen kohteiden IID-tunnuksia

Palauta sellaiseksi, että laskutoimitus sisältää
kohteen nimen IID-tunnuksen sijasta.
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Taulukko 20. Objektit, jotka on tuotu, mutta joita on säädettävä (jatkoa)
Objektityyppi

Edellytetty toimi

BIF-toiminnot, joita ei ole Cognos TM1
Performance Modeler -ohjelmassa

Korjaa vialliset laskutoimitukset.

Kuutiot, joissa on useita laskentatyypin ulot- Varmista, että kuutiot toimivat odotetusti.
tuvuuksia
Järjestä tarvittaessa ulottuvuudet uudelleen
manuaalisesti.
Kuutiosta kuutioon -linkit ja koontilinkit
missä tahansa muussa tilassa kuin
täyttötilassa

Tuo täyttötilassa. Mallinna tarvittaessa uudelleen.

Hakulinkit missä tahansa muussa tilassa
kuin korvaustilassa

Tuo korvaustilassa. Mallinna tarvittaessa uudelleen.

Linkit, joissa käytetään määritystaulukoita,
d-kuutioiden määritystaulukoita tai leikkauksen alisarakkeita

Mallinna tarvittaessa uudelleen manuaalisilla määrityksillä tai ulottuvuuden
määritteillä.

Linkit, joiden kohteena ovat välisummat tai
lasketut kohteet

Tuo, mutta ei muodosta breakback-laskutoimitusta kohdekuutioihin. Edellyttää
uudelleenmallinnusta.

Taulukko 21. Objektit, joita ei tuoda
Objekti

Toteutettava toimi

Käyttötaulukot

Luo mallin suojaus uudelleen.

Määritystaulukot

Cognos TM1 -ohjelmassa ei ole vastaavaa
objektia, mutta ulottuvuuksien määritteitä
voi käyttää saman tuloksen saavuttamiseen.

Tarkistukset

Vastaavaa toimintoa ei ole tällä hetkellä
Cognos TM1 -ohjelmassa. Luo toiminto uudelleen uudessa Cognos TM1 -palvelimessa.
Lisätietoja on aiheessa ”Turbo Integrator
-prosessin määritys käsittelyreitin toiminnon
suoritusta varten” sivulla 123.

Tiedot

Ei ole tuotu. Lisää manuaalisesti.

Ulottuvuuden Tuo linkit -toiminto

Ei ole tuotu. Lisää manuaalisesti.

Varoitus:
Tuonti ei tarkista, että Cognos Planning -mallissa käytetty mallinnustekniikka
toimii siirron jälkeen. Tuonti ei myöskään optimoi tuloksena syntyvää mallia siten, että se hyödyntää Cognos TM1 -toimintoja tai -ominaisuuksia.

Tuontiasetuksen lisäys
Cognos Analyst- ja Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman valmistelu mallien tuontia varten:
1. Kopioi ennen Cognos Analyst -ohjelman ajoa tiedostot .up1 ja menu.txt Cognos
Analyst -ohjelman asennussijainti\bin-hakemistoon.
2. Aloita Cognos Analyst.
3. Varmista, että päivitys on käytössä, valitsemalla vaihtoehdot Ohje > Päivitykset. Käytössä olevat päivitykset -valintaikkuna tulee nyt näkyviin
Update ID
XPJTM101

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

4. Valitse vaihtoehdot Työkalut > Asetukset > Mukautettu.
Liite D. Cognos Planning -mallien tuonti
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5. Siirry selaamalla sijaintiin, johon kopioit menu.txt-tiedoston, ja valitse se.
6. Napsauta OK-painiketta.
7. Aloita Cognos Analyst uudelleen.
Kun olet aloittanut Cognos Analyst -ohjelman uudelleen, Siirto-toiminto tulee
nyt näkyviin valikkotyökaluriville.

Mallin tutkiminen
Ennen kuin toteutat tuonnin, tutki säätöä edellyttävät objektit käyttämällä juuri lisättyä Siirto-asetusta:
1. Voit tutkia yksittäistä kirjastoa, tai jos tarvitsemasi objektit sijaitsevat useissa eri
kirjastoissa, voit tutkia objektiryhmää:
a. Voit tutkia yksittäistä kirjastoa valitsemalla vaihtoehdot Migration > Investigate Library ja valitsemalla analysoitavan kirjaston.
b. Voit tutkia objektiryhmää valitsemalla vaihtoehdot Tiedosto > Kirjasto >
objektit ja valitsemalla alkuperäiset objektit yhdestä kirjastosta. Käytä sen
jälkeen Tarkista eheys -toimintoa tai voit vaihtoehtoisesti valita objektit manuaalisesti, kunnes objektiryhmä on valmis.
2. Luo raportti napsauttamalla OK-painiketta.
Raportti ilmoittaa Cognos Analyst -mallin ominaisuuksista, jotka edellyttävät
säätöä tuonnin jälkeen. Aiheessa Taulukko 20 sivulla 206 on kerrottu kohteet
sekä ehdotuksia niihin kohdistettavista toimista.

.XML-tiedoston luonti Cognos Contributor -ohjelmassa
Voit luoda tuonnissa tarvittavan .XML-tiedoston ajamalla Cognos Administration
Console -hallintakonsolin Cognos Contributor -ohjelmassa:
1. Valitse tuotavassa sovelluksessa vaihtoehdot Development > Application
Maintenance > Application XML.
2. Selaa sijaintiin, johon voit tallentaa .XML-tiedoston. Merkitse tämä sijainti muistiin.
3. Valitse Tallenna XML tiedostoon.

.XML-tiedoston avaus Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa
Tee Cognos TM1 Performance Modeler -tietokoneessa seuraavat toimet:
1. Luo kansio, johon haluat tuoda tiedot tässä tietokoneessa.
2. Kopioi luomasi .XML-tiedosto Cognos Administrator Console -hallintakonsolista Cognos TM1 Performance Modeler -tietokoneeseen.
3. Valitse vaihtoehdot Toiminnot > Tuo Cognos Planning -malli.
4. Siirry .XML-tiedoston sijaintiin napsauttamalla ...-painiketta ja valitse tiedosto.
5. Napsauta OK-painiketta.
Kun .json-tiedostot on luotu, näkyviin tulee sijainnin osoittava valintaikkuna:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Merkitse tämä sijainti muistiin.
6. Napsauta OK-painiketta.
7. Napsauta Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa hiiren kakkospainikkeella rakenteen Cognos TM1 -palvelinta ja valitse Siirrä sisään -vaihtoehto.
8. Selaa siirron hyväksyntävalintaikkunan ilmaisemaan sijaintiin.
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Huomautus: Tarvittava tiedosto on ylätason kansio, joka sisältää alikansion
nimeltä json
9. Aloita tuonti napsauttamalla OK-painiketta.
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa näkyy tuotavien objektien luettelo.
10. Tuo objektit ja päätä mallin tuonti valitsemalla Siirrä ja hylkää -vaihtoehto.
Tutki tuloksena syntyvää mallia käyttämällä Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaa. Voit nyt lisätä mallin tiedot.
Seuraavissa esimerkeissä on esitetty kolme tapaa säätää Cognos Planning -malleissa usein esiintyviä painotettuja keskiarvoja.

Painotettu keskiarvo, esimerkki 1
Tässä esimerkissä tuotto lasketaan kaavalla Yksiköiden määrä * hinta. Koko vuoden aikana hinnan on oltava Hinta=Tuotto/Yksiköiden määrä
Määritä Cognos Planning -ohjelmassa Hinta-kohdan arvoksi painotettu keskiarvo,
joka on laskettu Myydyt yksiköt -kohdan perusteella.
Jos haluat saman tuloksen Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa, määritä
Hinta-kohtaan C--tason laskutoimitus.

Painotettu keskiarvo, esimerkki 2
Tässä esimerkissä Käyttökate on tiedossa ja voit laskea käyttökateprosentin kaavalla Käyttökate (%) = Käyttökate * 100/Tuotto

Käytä koostetulle kohteelle, esimerkiksi koko vuodelle, samaa laskutoimitusta
2200*100/7200 = 30,56 %
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Painotettu keskiarvo, esimerkki 3
Epäsuora tulo lasketaan Cognos Planning -ohjelmassa seuraavassa skenaariossa: tämän syötteen tuloksena on seuraava laskutoimitus:

Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa on luotava uusi kohde, jota käytetään painotetun keskiarvon laskennassa. Voit sen jälkeen piilottaa tämän mallielementin käyttäjältä luomalla osajoukkoja ja kuutionäkymiä.

Mallinnustekniikat, jotka edellyttävät uudistusta
Jos mallissa käytetään seuraavia tekniikoita, uudista malli siirron onnistumisen takaamiseksi.
v Määritystaulukoita tai leikkauksen alisarakkeita käyttävät linkit
Näitä voi yleensä mallintaa uudelleen lisäämällä ulottuvuuteen määritteen. Määritä sen jälkeen tämän määritteen vastaavuus linkkiin.
v Linkit summa- tai erotustilassa
Luo kohdekuutioon ylimääräisiä rivejä, jotka ovat näiden linkkien kohteita, ja
määritä kohdeulottuvuuksiin asianmukaiset laskutoimitukset
v Mallit, jotka käyttävät Ei tietoja -määritystaulukoita
Voit luoda mallin, joka sisältää vain lähdekuution elist-kohteiden linkille. Tässä
tapauksessa kohdekuutio toimii eri tavalla eri elist-kohteiden kanssa. Koska Ei
tietoja -käsitettä ei ole Cognos TM1 -järjestelmässä, tämä skenaario on mallinnettava uudelleen ehtolausekkeiden avulla.
v Useita kopioita tai samankaltaisia kopioita samasta ulottuvuudesta.
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Esimerkki tästä tekniikasta Cognos Planning -ohjelmassa on tilanne, jossa ulottuvuutta käytetään dlist-muotona, mutta myös todellisena ulottuvuutena kuutioissa. Kopion dlist-muotoa käytetään dlist-muotoilukohteessa, joka voi sisältää vain
tietokohteita. Tämä rakenne voi olla tarpeen myös siksi, että dlist-muodon käyttö muotoiluna estää ulottuvuuden pienentämisen leikkausprosessiksi. Cognos
TM1 -järjestelmässä ei ole tarvetta ulottuvuuden ylimääräiselle kopiolle. Alkuperäistä ulottuvuutta tai sopivaa osajoukkoa voidaan käyttää poimintaluettelona.

Pitkät elist-luettelot
Jos mallissa on hyvin pitkä elist-luettelo, luo uusi malli vain lyhyellä paikkamerkin
elist-luettelolla, jota käytetään siirrossa. Päivitä sen jälkeen tuloksena syntyvä ulottuvuus Cognos TM1 -järjestelmässä mallin uudelleenmäärityksen jälkeen.
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Huomioon otettavaa
Nämä tiedot on laadittu maailmanlaajuisesti tarjottavia tuotteita ja palveluja varten.
IBM ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja tuotteita, palveluja ja ominaisuuksia
kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista tuotteista ja palveluista IBM:n paikalliselta edustajalta. Viittaukset IBM:n tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita, että vain näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja voidaan käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa
tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa IBM:n tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. Haluttaessa käyttää yhdessä tämän tuotteen kanssa muita
kuin IBM:n nimeämiä tuotteita, ohjelmia tai palveluja on niiden käytön arviointi ja
tarkistus käyttäjän omalla vastuulla. Tässä julkaisussa on kuvattu tuotteet, palvelut
tai ominaisuudet, jotka eivät sisälly ohjelmaan tai hankkimaasi käyttöoikeuteen.
IBM:llä voi olla patentteja tai patenttihakemuksia, jotka koskevat tässä julkaisussa
esitettyjä asioita. Tämän julkaisun hankinta ei anna mitään oikeuksia näihin patentteihin. Kirjallisia tiedusteluja voi tehdä seuraavaan osoitteeseen:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
DBCS-merkistön lisenssiä voi tiedustella kirjallisesti seuraavasta osoitteesta:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Seuraava lauseke ei ole voimassa Isossa-Britanniassa eikä muissa maissa, joissa tällaiset sopimusehdot eivät ole lainvoimaisia: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TOIMITTAA TÄMÄN JULKAISUN "SELLAISENAAN"
ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI
MYÖNNETTYÄ TAKUUTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETYT TAKUUT. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli konkludenttisesti
myönnettyjen takuiden rajoittamista, joten edellä olevaa rajoitusta ei sovelleta näissä maissa.
Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja painovirheitä. Julkaisun tiedot
tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja tarpeelliset muutokset tehdään julkaisun uusiin
painoksiin. IBM saattaa tehdä parannuksia tai muutoksia tässä julkaisussa kuvattuihin tuotteisiin tai ohjelmiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
Näissä tiedoissa olevat viittaukset muuhun kuin IBM:n Web-sivustoon eivät ole
osoitus siitä, että IBM millään tavoin vastaisi kyseisen Web-sivuston sisällöstä tai
käytöstä. Viittaukset on tarkoitettu vain helpottamaan lukijan tutustumista muihin
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Web-sivustoihin. Kyseisten Web-sivustojen sisältämä aineisto ei sisälly tähän IBMtuotteeseen tai sitä koskevaan aineistoon. Sivustojen käyttö on käyttäjän omalla
vastuulla.
IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa käyttäjiltä saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla, niin että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita.
Tämän ohjelman lisenssinhaltijoiden, jotka haluavat ohjelmasta lisätietoja seuraavista syistä: (i) tietojen välittämiseksi itsenäisesti luotujen ohjelmien ja muiden ohjelmien (mukaan lukien tämä ohjelma) välillä tai (ii) välitettyjen tietojen yhteiskäytön
mahdollistamiseksi, tulisi ottaa yhteyttä ohjelmistojen yhteentoimivuudesta vastaavaan yhteyshenkilöön seuraavaan osoitteeseen:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Kyseisiä tietoja voi olla saatavilla soveltuvien ehtojen ja sopimusten mukaisesti ja
joissakin tapauksissa maksua vastaan.
IBM toimittaa tässä julkaisussa kuvatun lisensoidun ohjelman ja kaiken siihen liittyvän lisensoidun aineiston IBM Customer Agreement -sopimuksen, IBM:n kansainvälisen lisenssisopimuksen (International Program License Agreement, IPLA)
tai vastaavan IBM:n ja asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Kaikki julkaisun sisältämät suorituskykytiedot on määritetty testiympäristössä.
Suorituskyky muissa toimintaympäristöissä saattaa poiketa merkittävästi ilmoitetusta arvosta. Osa mittauksista on saatettu tehdä kehitteillä olevissa järjestelmissä,
eikä mikään takaa, että tulokset ovat samanlaiset yleisesti saatavana olevissa järjestelmissä. Lisäksi osa mittaustuloksista on saatettu saada ekstrapolaation avulla. Todelliset tulokset voivat poiketa ilmoitetuista arvoista. Julkaisun käyttäjien tulee tarkistaa tietojen soveltuvuus omassa erityisympäristössään.
Muita kuin IBM:n tuotteita koskevat tiedot ovat tuotteiden valmistajien antamia tai
perustuvat valmistajien ilmoituksiin tai muihin julkisiin lähteisiin. IBM ei ole testannut näitä tuotteita eikä voi vahvistaa muiden valmistajien tuotteiden suorituskykyä, yhteensopivuutta tai muita ominaisuuksia koskevien väitteiden paikkansapitävyyttä. Näihin tuotteisiin liittyvät kysymykset on osoitettava tuotteiden
valmistajalle.
Kaikki IBM:n tulevaisuudennäkymiin tai aikomuksiin liittyvät maininnat viittaavat
vain IBM:n tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. IBM voi muuttaa näiden mainintojen
muotoa tai poistaa ne julkaisusta ilman ennakkovaroitusta.
Tässä julkaisussa on esimerkkejä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä tiedoista ja
raporteista. Jotta esimerkit olisivat mahdollisimman valaisevia, niissä on käytetty
henkilöiden, yritysten ja tuotteiden nimiä. Kaikki julkaisussa esiintyvät nimet ovat
kuvitteellisia, ja niiden mahdolliset yhtäläisyydet todellisessa liiketoiminnassa
esiintyvien nimien ja osoitteiden kanssa ovat sattumanvaraisia.
Valokuvat ja värikaaviot eivät ehkä näy julkaisun näyttökirjaversiossa.
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Tämä Ohjelmistotuote ei käytä evästeitä tai muita tekniikoita sellaisten tietojen keräämiseen, joista käyttäjän voi tunnistaa.

Tavaramerkit
IBM, IBM-logo ja ibm.com ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity monilla hallintoalueilla maailmassa. Muut tuotteiden ja palvelujen nimet saattavat olla IBM:n
tai muiden yritysten tavaramerkkejä. Ajantasainen luettelo IBM:n tavaramerkeistä
on Internet-osoitteessa www.ibm.com/legal/copytrade.shtml ”(Copyright and trademark information)”.
Seuraavat nimet ovat muiden yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä:
v Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
v Java ja kaikki Java-perustaiset tavaramerkit sekä logot ovat Oraclen ja/tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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