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IBM Cognos TM1 Versio 10.2.2: Applications-opas

Johdanto
Tässä oppaassa kuvataan IBM Cognos TM1 Applications -alustan käyttö hallittujen
suunnittelusovellusten tarkasteluun ja muokkaukseen.

Tietojen etsintä
Jos haluat etsiä verkosta ohjeita (myös kaikkia käännettyjä ohjeita), avaa jokin IBM
Knowledge Center -sivusto (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

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.

Helppokäyttötoiminnot
Helppokäyttötoimintojen avulla vammaiset, kuten liikuntarajoitteiset tai näkövammaiset, voivat käyttää tietoteknisiä tuotteita.
Tämä tuote ei tue tällä hetkellä helppokäyttötoimintoja, joiden avulla vammaiset,
kuten liikuntarajoitteiset tai näkövammaiset, voivat käyttää tätä tuotetta.

Tulevaisuutta koskeva lause
Tämä ohjeessa on kuvattu tuotteen nykyinen toiminta. Ohjeissa saattaa olla viittauksia kohteisiin, jotka eivät ole käytettävissä tällä hetkellä. Niistä ei voi tulkita, että
kohteet olisivat käytettävissä tulevaisuudessa. 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.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

v

vi

IBM Cognos TM1 Versio 10.2.2: Applications-opas

TM1-työasemaohjelmien erottaminen toisistaan
IBM Cognos TM1 -ohjelmistossa on useita eri työasemaohjelmia kehittäjiä tai pääkäyttäjiä sekä peruskäyttäjiä varten. Työasemaohjelmien ominaisuuksien tunteminen ja ohjelmien erottaminen toisistaan auttaa selvittämään, mikä niistä on omiin
tarpeisiin sopivin.
Kaikki työasemaohjelmat kuvataan perusteellisesti IBM Cognos TM1 -ohjelman ohjeissa.
v Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käyttäjän oppaassa kuvataan Cognos
TM1 Performance Modeler -ohjelman kehitys- ja hallintaominaisuudet.
v Cognos TM1 -ohjelman kehittäjän oppaassa kuvataan Cognos TM1 Architect- ja Cognos TM1 Perspectives -ohjelman kehitys- ja hallintaominaisuudet.
v Cognos TM1 Operations Console -ohjelman oppaassa kuvataan, miten palvelimia valvotaan ja hallitaan Cognos TM1 Operations Console -ohjelman avulla.
v Cognos TM1 -ohjelman käyttöoppaassa kuvataan Cognos TM1 Architect- ja Cognos
TM1 Perspectives -ohjelman peruskäyttäjän käytettävissä olevat analysointiominaisuudet.
v Cognos Insight -ohjelman käyttäjän oppaassa kuvataan Cognos Insight -ohjelman
peruskäyttäjän käytettävissä olevat analysointiominaisuudet.
v Cognos TM1 Web -ohjelman käyttäjän oppaassa kuvataan Cognos TM1 Web -ohjelman peruskäyttäjän käytettävissä olevat analysointiominaisuudet.
v Cognos TM1 Applications -ohjelman oppaassa kuvataan Cognos TM1 Application
Web -ohjelman peruskäyttäjän käytettävissä olevat analysointiominaisuudet.

Peruskäyttäjien työasemaohjelmat
Käytettävissä on useita peruskäyttäjien työasemaohjelmia, joilla voi käsitellä IBM
Cognos TM1 -tietoja.

IBM Cognos Insight
IBM Cognos Insight on sekä TM1 Application Web -työasemaohjelma että henkilökohtainen työkalu miltei minkä tahansa tietojoukon analysointiin. Cognos TM1
Application Web -ohjelman yhteydessä Cognos Insight on täysitoiminen työasemasovellus, joka voidaan toimittaa paikallisesti tai etäsijainnista tapahtuvan latauksen välityksellä. Cognos TM1 Application Web -työasemaohjelmana Cognos Insight
-ohjelmaa voi käyttää joko yhteystilassa tai yhteydettömässä tilassa.
Yhteystila tarkoittaa sitä, että ohjelma muodostaa reaaliaikaisen, kaksisuuntaisen
yhteyden Cognos TM1 -palvelimeen. Kaikki TM1-palvelimessa päivitettävät tiedot
päivittyvät Insight-työasemaohjelmassa, kun siinä tehdään uudelleenlaskenta. Näin
Insight-työasemaohjelman tiedot ovat aina ajan tasalla, kun tehdään analysointia
tai osallistutaan suunnitteluun. Reaaliaikaisen TM1-palvelinyhteyden rasitteena yhteydettömään tilaan verrattuna ovat lähiverkon lisääntyvä tietoliikenne ja TM1palvelimen suurempi kuormitus. Yhteystilaa tulisi käyttää vain niiden käyttäjien,
joilla on TM1-palvelimeen nopea, viiveetön verkkoyhteys.
Yhteydetön tila on toistaiseksi käytettävissä vain alisolmuissa. Yhteydettömässä tilassa ohjelma noutaa käsiteltävän Cognos TM1 -palvelinsektorin (TM1-mallin ja
-tieto-osan) ja luo siitä paikalliskopion. Tämä menetelmä tasoittaa TM1-palvelimen
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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kuormitusta verrattuna muihin yhteystiloihin. Tässä tilassa käsittely jakaantuu
työaseman ja TM1-palvelimen kesken. Yhteydetön tila on hyödyllinen käyttäjille,
joiden lähiverkkoyhteydessä esiintyy runsaasti viivettä tai jotka ovat maantieteellisesti etäällä TM1-palvelimesta. Kun käyttäjä avaa Cognos Insight -ohjelman yhteydettömässä tilassa, ohjelma noutaa TM1-mallisektorin ja tallentaa sen välimuistiin.
Kaikki tietojen käsittely kohdistuu paikalliseen välimuistiin, mikä lyhentää vastetta
huomattavasti.

IBM Cognos TM1 Application Web
IBM Cognos TM1 Application Web on äärimmäisen vähän resursseja kuluttava
Web-työasemaohjelma, jonka avulla voi avata ja käsitellä Cognos TM1 Applications
-sovelluksia missä tahansa tuetussa Web-selaimessa. Cognos TM1 Application Web
-käsittelyreitin sivulla voi avata solmun, ottaa omistajuuden, lisätä tietoja sekä osallistua suunnitteluun. Cognos TM1 Application Web on eniten edukseen tilanteissa,
joissa yrityksen käytännöt estävät paikallisen työasemaohjelman asennuksen tai
joissa käytössä on muu kuin Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä. Kaikki asennettavat TM1-työasemaohjelmat ovat nimittäin Windows-perustaisia.

IBM Cognos TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web on äärimmäisen vähän resursseja kuluttava Web-työasemaohjelma, jonka avulla voi analysoida ja muokata Cognos TM1 -tietoja missä tahansa tuetussa Web-selaimessa. Cognos TM1 Web -ohjelman avulla ei voi käyttää Cognos TM1 Application Web -käsittelyreitin sivua. Siksi TM1 Web -ohjelmalla ei voi
käyttää myöskään Cognos TM1 Applications -sovelluksia.

Hallintatyöasemaohjelmat
Näiden IBM Cognos TM1 -työasemaohjelmien avulla voi hallita Cognos TM1 -tietoja ja -malleja.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler
IBM Cognos TM1 Performance Modeler on uusin Cognos TM1 -mallinnustyökalu.
Sen avulla voi luoda nopeasti ulottuvuuden, kuutioita, sääntöjä, prosesseja ja muita
objekteja. Performance Modeler yksinkertaistaa mallinnusta luomalla sovelluksen
tarvitsemat säännöt ja feeder-toiminnot automaattisesti. Ohjelma tuo käyttöön
myös ohjatun tuonnin, jonka avulla on helppo tuoda tietoja ja metatietoja TM1palvelimeen. Performance Modeler -ohjelmaa tulee käyttää kaikkien uusien ja aiemmin luotujen Cognos TM1 -mallien ensisijaisena kehitys- ja ylläpitotyökaluna.

IBM Cognos TM1 Architect
IBM Cognos TM1 Architect on vanhempi Cognos TM1 -mallinnustyökalu, joka tukee kaikkien TM1-objektien luontia ja ylläpitoa. TM1 Architect ei tue feeder-toimintojen ja sääntöjen automaattista luontia eikä sisällä ohjattua tuontia. Architectohjelman käyttäjien on suositeltavaa siirtyä käyttämään Cognos TM1 Performance
Modeler -ohjelmaa kaikkien TM1-mallien ensisijaisena kehitysympäristönä.

IBM Cognos TM1 Perspectives
IBM Cognos TM1 Perspectives on TM1-ohjelman Excel-lisäosa. Cognos TM1
Perspectives on vanhempi työkalu, jota voi käyttää sekä Cognos TM1 -mallien kehittämiseen että tietojen analysointiin Microsoft Excel -toimintojen avulla. Cognos
TM1 Architect -ohjelman tapaan myös Perspectives tukee kaikkien TM1-objektien
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luontia ja ylläpitoa, mutta se ei sisällä Performance Modeler -ohjelman lisätoimintoja. Perspectives-ohjelmaa voivat käyttää peruskäyttäjät, jotka tarvitsevat TM1-tietojen käsittelyyn Excel-lisäosan liittymää ja Microsoft Excel -toimintoja, esimerkiksi
kaavioiden luontia. Muissa tapauksissa pääkäyttäjien on suositeltavaa siirtyä käyttämään Performance Modeler -ohjelmaa kaikkien TM1-mallien ensisijaisena kehitysympäristönä.

IBM Cognos TM1 Operations Console
IBM Cognos TM1 Operations Console on Web-perustainen toimintojen hallintatyökalu, joka on suunniteltu helpottamaan Cognos TM1 -palvelimien valvontaa, tukea
ja hallintaa. Ohjelma antaa käyttöön entistä perusteellisemmat tiedot palvelimen
päivittäisistä toiminnoista. Cognos TM1 Operations Console -ohjelman avulla voi
valvoa dynaamisesti useissa TM1-palvelimissa tiettynä hetkenä ajossa olevia säikeitä. Säikeiden toimintoja voi lajitella ja suodattaa. Lisäksi palvelintoimintojen lokikirjauksen voi ajoittaa. Operations Console sisältää myös toimintakunnon tarkistuksen, joka selvittää kunkin valvottavan TM1-palvelimen nykytilan. Ohjelma on
niiden Cognos TM1 -pääkäyttäjien ensisijainen valinta, joilla on hallittavanaan
koko yrityksen TM1-ympäristö.

TM1-työasemaohjelmien erottaminen toisistaan

ix
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Luku 1. Uudet ominaisuudet
Tässä osassa on luettelo tämän version uusista, muuttuneista ja poistetuista ominaisuuksista.
Kaikki tällä hetkellä käytettävissä olevat TM1-ohjeet ovat sivustossa TM1 - aloitussivu (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/welcome).

IBM Cognos TM1 Applications -ohjelman version 10.2.2 uudet ominaisuudet
Seuraavassa esitetään IBM Cognos TM1 -ohjelmistoon edellisen laitoksen jälkeen
lisätyt uudet ominaisuudet.

Kommenttien poiston joustavuutta on lisätty
Voit tunnistaa poistettavat kommentit erilaisilla ehdoilla. Voit poistaa usean sovelluksen kommentit samaan aikaan.Lisätietoja on ohjeaiheessa Kommenttien poisto.

Mallintajat voivat estää Ota omistajuus -asetuksen käytön keskussovelluksessa
Keskussovelluksissa on aina ollut käytettävissä Ota omistajuus -asetus. Nyt mallintajat voivat estää keskussovelluksen käyttäjiä näkemästä kyseistä asetusta tai siihen
liittyviä toimintoja. Lisätietoja on IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman
käyttäjän oppaan käyttöoikeuksien hallintaa keskussovelluksessa käsittelevässä ohjeaiheessa.

Pitkäkestoisten töiden hallinta taustalla
Voit valvoa sellaisen sovelluksen käyttöönottoa, käyttöoikeuksien ensimmäistä tallennusta ja tuontia, jonka ajo TM1 Applications -portaalissa voi kestää kauan, ja käsitellä kyseiset työt taustalla.
Lisätietoja on IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käyttäjän oppaan kohdassa Pitkäkestoisten töiden hallinta taustalla.

Suojaustaso
Voit ottaa suojaustason käyttöön malleissa käyttämällä suojaustasoprosesseja.
Lisätietoja on IBM Cognos TM1 -kehittäjän oppaan kohdassa Suojaustaso. Lisätietoja
on myös IBM Cognos TM1 Applications -oppaan kohdassa Vuorovaikutusoikeudet ja
käyttöoikeudet TM1-sovelluksissa.

Version 10.2.0 uudet ominaisuudet
Seuraavassa esitetään IBM Cognos TM1 -ohjelmistoon edellisen laitoksen jälkeen
lisätyt uudet ominaisuudet.
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Cognos TM1 Application -palvelimen uudet Cognos Configuration -asetukset
Cognos TM1 Application -palvelimen kokoonpanoasetukset voi nyt määrittää Cognos Configuration -ohjelman avulla.
TM1 Applications -asetukset ovat Cognos Configuration -ohjelman TM1 Applications Server -osassa.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Cognos-kokoonpanoasetukset” sivulla 14.

Kommenttien poisto
Voit poistaa vanhat kommentit ja irrottaa sovelluksen Cognos TM1 Application
-palvelimesta. Sitten voit myöhemmin liittää sen uudelleen palvelimeen kadottamatta kommentteja.
Voit nyt poistaa vanhat kommentit sovelluksista ja irrottaa sovelluksen TM1 Application -palvelimesta. Sitten voit myöhemmin liittää sen uudelleen palvelimeen kadottamatta kommentteja.
Lisätietoja on kohdassa ”Kommenttien lisäys Cognos TM1 Applications
-ohjelmaan” sivulla 12.

Palvelimien käyttöönotto ja käytöstäpoisto
Voit ottaa palvelimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä TM1 Applications -palvelimen kokoonpanonäytön avulla.
Voit ottaa palvelimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä TM1 Applications -ohjelman hallinnan kokoonpanonäytön vaihtoehdoilla Lisää ja Muokkaa. Kun palvelin
on poistettu käytöstä, sovellus ei voi enää ole yhteydessä palvelimeen.
Lisätietoja on kohdassa ”Cognos TM1 Applications -sovellusten kokoonpanoasetusten määritys” sivulla 57.

Cognos Configuration -ohjelman uusi sähköposti-ilmoitusasetus
Cognos Configuration -ohjelmassa voi valita asetuksen, jonka perusteella sähköposti-ilmoitukset lähetetään ainoastaan sähköpostitse. Aiemmissa versioissa ilmoitukset lähetettiin myös Cognos Connection -ohjelman ”Oma postilaatikko” -kansioon.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Sähköposti-ilmoitukset Cognos TM1 -ohjelmassa” sivulla 9.

Uusi tapa hallita sovelluksia Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa
Voit hallita monia asioita sovelluksessa kaksoisnapsauttamalla sovelluksen nimeä
TM1 Performance Modeler -ohjelman Sovelluksen suunnittelu -välilehdessä.
Lisätietoja on kohdassa ”Sovellusten hallinta TM1 Performance Modeler
-ohjelmassa” sivulla 13.
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Luku 2. Cognos TM1 Applications -alustan käytön aloitus
IBM Cognos TM1 Applications on laaja infrastruktuuri, jota käytetään Cognos TM1
-suunnittelusovellusten käyttöön ja hallintaan.
Cognos TM1 Performance Modeler-ohjelman avulla voit suunnitella kuutiot ja ulottuvuudet, jotka määrittävät tiedot. Sitten voit muodostaa Cognos TM1 Application
-käyttöympäristön, jonka avulla hallitset näiden tietojen käsittelyreittiä, kuten osallistumista suunnitelmaan tai muutosten tarkistusta. Cognos TM1 Applications -portaali on sovelluksen ympärillä tapahtuvien toimintojen aloitusikkuna. Cognos TM1
Applications -palvelin hallitsee portaalia, ja se mahdollistaa sovellusten Web-yhteyden käytön. Voit valita käyttöön eri työasemaohjelmia, kun työskentelet sovelluksilla.
Cognos TM1 Applications on perusta, jolla sovelluksia järjestetään ja hallitaan. Sovellusten mallintajat antavat käyttöön Cognos TM1 Application Web -ohjelman tai
hajautetun tai yhteydellisen Cognos Insight -ohjelman, jonka avulla voit osallistua
heidän sovelluksiinsa. Lisäksi voit aloittaa Cognos TM1 Applications -alustasta
Cognos Performance Modeler -ohjelman, jonka avulla mallintajat voivat suunnitella
ja rakentaa sovellusten pohjana käytettäviä tietorakenteita.
Kullakin Cognos TM1 Applications -alustan kautta käytettävissä olevalla työasemaohjelmalla on omat hyvät puolensa, ja mallintaja määrittää tarjottavat vaihtoehdot
useiden tekijöiden perusteella.
Cognos Insight
v Cognos Insight tarjoaa käyttöön joustavan ja vuorovaikutteisen kokemuksen. Ohjelmassa on valittavana hajautettu tai yhteydellinen toimintatila.
v Hajautetussa toimintatilassa Cognos Insight käyttää suunnittelu- ja analyysisovelluksille vuorovaikutteista työaluetta, jossa siirtyminen ja tietojen haku onnistuvat nopeasti ja helposti.
v Koska laskelmien ja kyselyjen käsittely tapahtuu hajautetussa arkkitehtuurissa paikallisesti vasta tietosektorien lataamisen jälkeen, pääkäyttäjät
voivat ottaa Cognos Insight -sovelluksia käyttöön useilla hajautetuilla
käyttäjillä käyttämällä samaa keskitettyä palvelinlaitteistoa.
v Cognos Insight -ohjelmaa ei voi käyttää sovelluksissa, jotka sisältävät
Web-taulukoita.
Cognos TM1 Application Web
v Cognos TM1 Application Web on hyvä vaihtoehto, kun tarvitset paljon
muotoilua tai kun et halua asentaa Cognos Insight -komponenttia paikalliseen koneeseen.
v Cognos TM1 Application Web sisältää Web-taulukoiden mahdollistamat
monipuoliset muotoilutoiminnot sekä sektorit ja muun yksityiskohtaisen
siirtymisen kuution tiedoissa.
v Työalueasettelua käyttävät sovellukset näyttävät yksinkertaisen, monta
välilehteä sisältävän näkymän, kun niitä käytetään yhdessä Cognos TM1
Application Web -työasemasovelluksen kanssa.
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Sekä Cognos Insight -ohjelmaa (hajautetussa tai yhteydellisessä tilassa) että Cognos
TM1 Application Web -ohjelmaa voidaan käyttää, jos sovellus käyttää vain kuutionäkymiä ja useat hiekkalaatikot on poistettu käytöstä. Voit valita näissä sovelluksissa käytettävän työasemaohjelman.
Kun haluat valita työasemaohjelman, valitse sovellus ja tuo sitä varten käytettävissä olevat työasemat näkyviin napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.
Jos haluat aloittaa tuotteen käytön, löydät mallisovellukset mallikansiosta zip-tiedostoina, jotka voit tuoda GO_New_Stores-kansioon. Proven Techniques -kansiossa
on myös .cdd-tiedostoja, joita käytetään Cognos Insight -ohjelman kanssa.

Määritä asetukset
Määritä IBM Cognos TM1 Application -portaalin oletusasetukset, kuten luettelonäkymässä näkyvien merkintöjen määrä, erottimen laji sekä tyyli.
Voit myös muuttaa näkymän portaalin asettelua, sarakkeiden määrää ja alueasetuksia, kuten kieltä ja aikavyöhykkeitä.

Toimintaohjeet
1. Avaa Web-selain. Kirjoita pääkäyttäjältä saamasi Web-osoite osoiteriville. Tavallisesti tämä on http://<palvelimen_nimi>:<portin_numero>/pmpsvc.
2. Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja napsauta OK-painiketta.
3. Napsauta Omat asetukset -kuvaketta
muuttaa.

ja määritä asetukset, joita haluat

Avaa Cognos TM1 Applications.
Avaa sovellus Cognos TM1 Applications -portaalissa ja aloita tietojen tarkistus tai
lisäys.
Jotta voit aloittaa tietojen tarkistamisen tai lisäämisen, tarvitset intranet- tai Internet-yhteyden ja sovelluksen.
Katso lisätietoja ohjelmiston mukana toimitetun mallisovelluksen käytöstä mallisovelluksen avaamisesta kertovasta kohdasta.

Toimintaohjeet
1. Avaa Web-selain. Kirjoita pääkäyttäjältä saamasi Web-osoite osoiteriville. Tavallisesti tämä on http://<palvelimen_nimi>:<portin_numero>/pmpsvc, esimerkiksi
http://localhost:9510/pmpsvc.
2. Kirjoita haluamasi palvelimen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja napsauta OKpainiketta.
3. Napsauta sovellusta, jota haluat käsitellä.
Jos sitä palvelinta, jossa sovelluksesi sijaitsee, ei ole aloitettu, avaa Cognos Configuration -ohjelma ja aloita palvelin. Tavallisesti palvelin aloitetaan asennuksen
yhteydessä. Jos esimerkiksi käytät mallisovellusta, varmista, että GO_NEW_Stores-palvelin on aloitettu.
Avaa mallisovellus napsauttamalla käsittelyreitin sivun sovelluksen tuonti -kuvaketta, määritä palvelimeksi GO_NEW_Stores-palvelin, ja sovellustiedostoksi
tiedosto new stores and promotion plans.zip, joka on hakemistossa
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C:\asennushakemisto\samples\tm1\GO_New_Stores. Tuo mallisovellus ja palaa
käsittelyreitin portaaliin valitsemalla vaihtoehto Tuo.
Näkyviin voi tulla varoitus, että kommentteja ei ole tallennettu. Tämä on oikein, koska mallisovelluksessa ei ole kommentteja. Hyväksy varoitus napsauttamalla OK-painiketta.
Sovellus näkyy Omat sovellukset -portaalissa. Ennen kuin voit käyttää sovellusta, se on aktivoitava. Pääkäyttäjän on ehkä tehtävä se, tai jos sinä olet tämän
. Avaa sitten sovellus
sovelluksen pääkäyttäjä, napsauta aktivointikuvaketta
napsauttamalla sitä.
Käsittelyreitin sivulla näkyy graafinen yleiskuvaus kaikista alueista, jotka ovat
vastuullasi, ja tietojen tilasta.

4. Voit aloittaa Cognos TM1 Applications -alustan käytön laajentamalla hyväksyntähierarkian rakenne-esityksen näytön vasemmassa reunassa ja valitsemalla solmun tai napsauttamalla solmua taulukossa.
Vihje: Sinisiä alaspäin osoittavia nuolia napsauttamalla saat näkyviin tietonäytön, joka sisältää lisätietoja solmusta.

Cognos TM1 Applications -käsittelyreitti
Kun kirjaudut järjestelmään, Käsittelyreitti-näyttö tulee näkyviin. Se sisältää rakenteen, taulukon ja hyväksyntähierarkian.
Näytön vasemmassa reunassa olevassa rakenteessa näkyvät hierarkkisessa muodossa alueet, joiden lisäykset ja tarkastukset ovat vastuullasi. Rakenteessa näkyvät
kohteet määräytyvät niiden käyttöoikeuksien mukaan, jotka sinulla on sovelluksessa. Kun napsautat rakenteessa olevaa kohdetta, näytön oikeassa reunassa näkyy
taulukko, joka sisältää kohteen tiedot.
Rakenteessa tai taulukossa olevaa yksittäistä kohdetta kutsutaan solmuksi. Tyypillisiä esimerkkejä ovat Myyntiosasto, Markkinointiosasto, Kehitysosasto ja Kustannuspaikka. Nimet määräytyvät sovelluksen määritysten mukaan.
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Rakenne
Jokaisella rakenteen kohteella on kuvake, joka ilmaisee kyseisten tietojen tilan.
Taulukko 1. Cognos TM1 Applications -käsittelyreitin tilat
Kuvake

Tila ja kuvaus
Käytettävissä
Solmua ei ole avattu, eikä tietoja ole muutettu tai tallennettu.
Varattu
Käyttäjä on ottanut solmun omistajuuden. Tässä tilassa
olevia tietoja ei ole lähetetty tarkastettaviksi.
Lukittu
Tiedot on lähetetty ja kohde lukittu. Tässä tilassa olevat
tiedot ovat vain luku -tilassa. Jos kohde hylätään, sen
tilaksi palautuu Varattu.
Epätäydellinen
Ainakin yksi tähän kohteeseen kuuluva kohde on tilassa
Käytettävissä, ja ainakin yksi muu kohde on tilassa Varattu, Lukittu tai Valmis. Tässä tilassa olevat tiedot on
koostettu. Epätäydellinen-tila koskee vain
tarkastuskohteita.
Valmis
Kaikki tarkastajalle kuuluvat kohteet on lukittu. Tiedot
ovat valmiit lähetettäväksi seuraavalle hierarkian tasolle.

Tietojen tarkastus
On sinun vastuullasi tarkastaa solmut, jotka on yksilöity Käsittelyreitti-näytössä.
Kun sinulla on tarvittavat solmujen käyttöoikeudet, voit tarkastella solmuja missä
tahansa tilassa. Voit tarkastella useita solmuja kerrallaan, mutta jokainen Käsittelyreitti-sivulta avattava solmu avautuu erillisessä ikkunassa. Jos sinulla on asianmukaiset yhdistelmäsolmun käyttöoikeudet, voit tarkastella, muokata ja lähettää kaikkien liitettyjen lehtisolmujen tietoja samassa ruudukkoikkunassa käyttämällä
hyväksyntäulottuvuuden avattavaa luetteloa hierarkian solmusta toiseen siirtymiseen.
Kun solmu on lähetetty tarkistettavaksi, sen tilaksi tulee Lukittu

.

Jos et ole tyytyväinen solmun sisältöön ja sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit
hylätä solmun joko käsittelyreittinäytöstä tai ruudukosta napsauttamalla Hylkää. Hylätyn solmun tila muuttuu tilasta Lukittu tilaksi Varattu
.
painiketta
Kun olet lähettänyt kaikki tarkastuksen lisäyssolmut, sen tilaksi tulee Valmis
Jos olet tyytyväinen kaikkeen sisältöön, lähetä solmu
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.

.

Jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön nimien lokalisoinnin TM1-palvelimessa, kuutioiden, ulottuvuuksien, elementtien ja määritteiden nimet näkyvät paikallisella kielellä Web-selaimesi kieliasetuksen mukaisesti. Jos lokalisointia ei ole otettu käyttöön, objektien nimet näkyvät siten kuin ne on alun perin luotu TM1-palvelimessa.
Web-taulukoissa vain SUBNM- tai TM1RptRow-funktion palauttamat elementit lokalisoidaan. Kaikki muut Web-taulukoiden elementtien ja objektien nimet näkyvät
alkuperäisessä muodossa.

Tietojen lähetys
Voit lähettää solmun seuraavalle suunnittelumallihierarkian mukaiselle tarkastajalle, kun olet tyytyväinen sen sisältämiin tietoihin.
Kun lähetät solmun, se lukitaan, etkä voi enää tehdä muutoksia tietoihin. Tarkastaja voi joko hyväksyä tai hylätä solmuun tekemäsi muutokset.
Jotta voit lähettää tiedot, sinulla on oltava lähetysoikeudet. Jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön useat hiekkalaatikot, et voi lähettää solmua käsittelyreitin sivulta. Jos
käytät useita hiekkalaatikoita, sinun on valittava hiekkalaatikko, jonka haluat lähettää Cognos TM1 Application Web -ohjelmaan.
Voit lähettää yksittäisen lehtisolmun, useita lehtisolmuja tai yhdistelmäsolmun sen
mukaan, mitä solmua käsittelet parhaillaan ja millaiset käyttöoikeudet sinulla on
kyseisessä solmussa.

Yhdistelmäsolmun tai yksittäisen lehtisolmun lähettäminen
Voit lähettää yhdistelmäsolmun tai yksittäisen lehtisolmun Lähetä-kuvakkeen avulla.

Toimintaohjeet
Napsauta työkalurivin Lähetä-kuvaketta

.

Kaikkien yhdistelmäsolmun sisältämien lehtisolmujen lähetys
Lähetä lehtien aliobjektit -vaihtoehdon avulla voit lähettää kaikki yhdistelmäsolmuun kuuluvat lehtisolmut.

Toimintaohjeet
Napsauta työkalurivin Lähetä lehtien aliobjektit -kuvaketta

.

Huomautus: Tämä toiminto lähettää vain sellaiset lehtisolmut, joihin sinulla on
asianmukaiset käyttöoikeudet.

Kaikkien lehtisolmujen ja yhdistelmäsolmun lähetys
Jos olet yhdistelmäsolmun ja siihen liitettyjen lehtisolmujen omistaja ja haluat lähettää sekä yhdistelmäsolmun että lehtisolmut samanaikaisesti, sinun on toteutettava vaiheet erikseen.

Toimintaohjeet
1. Napsauta työkalurivin Lähetä lehtien aliobjektit -kuvaketta
2. Napsauta työkalurivin Lähetä-kuvaketta

.

.
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Omistajuus, ottaminen ja vapautus
Kun olet ottanut solmun omistajuuden, muut käyttäjät eivät voi käyttää sen tietoja.
Kun olet ottanut omistajuuden, voit vapauttaa tiedot muiden käyttäjien käyttöön
Vapauta omistajuus -komennolla

.

TM1 Application Web -ohjelmassa sinun on lähetettävä kaikki sillä tasolla olevat
solmut, jolla olet ottanut omistajuuden, ja voit vapauttaa omistajuuden vain tällä
tasolla. Jos esimerkiksi olet ottanut pääsolmun omistajuuden ja haluat lähettää sen
alisolmun erikseen, sinun on ensin vapautettava pääsolmun omistajuus. Tämän jälkeen voit vapauttaa alisolmun omistajuuden ja ottaa pääsolmun omistajuuden uudelleen.
Jos yrität ottaa toisen käyttäjän omistaman solmun omistajuuden, järjestelmä voi
antaa varoitussanoman, jotta voit peruuttaa omistajuuden ottamisen. Pääkäyttäjä
voi määrittää pmpsvc_config.xml -tiedoston ja päättää, saako solmun omistajuutta
ottava käyttäjä varoitussanoman ja tilaisuuden toiminnon peruutukseen.
Pääkäyttäjä näkee, kenellä on omistajuus, ja hän voi päättää, kuka käyttäjä vapautetaan. Tätä omistajuuden ottamista voi myös valvoa sovelluskohtaisesti.
Järjestelmän mallintaja tai pääkäyttäjä voi kertoa, kuinka järjestelmäsi tai sovelluksesi on suunniteltu käsittelemään omistajuuden ottamista ja vapautusta.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa määritetty Omistajuuden
muuttamisen toiminta -ominaisuus määrittää, miten järjestelmä vastaa, kun tämä
nimenomainen sovellus vapautetaan. Tuosta asetuksesta riippuu, mikä seuraavista
toimintatavoista on näkyvissä:
Älä varoita koskaan
Käyttäjät voivat ottaa omistajuuden toisiltaan vapaasti, eikä varoituksia anneta.
Varoita aktiivisesta käyttäjästä
Näyttää varoituksen, jos nykyisellä omistajalla on solmu auki työasemaohjelmassa, mutta sallii omistajuuden muutoksen (ottamisen) jatkuvan, jos varoitus ohitetaan.
Estä aktiivisen käyttäjän palautus
Näyttää varoituksen, jos nykyisellä omistajalla on solmu auki työasemaohjelmassa, ja lukitsee omistajuuden muutoksen - ei anna omistajuuden ottamisen tapahtua.
Varoita aina
Näyttää varoituksen, jos solmu, jonka omistajuuden käyttäjä yrittää ottaa,
on jo toisen käyttäjän omistama riippumatta siitä, onko nykyinen omistaja
järjestelmässä vai ei. Sallii omistajuuden muutoksen toteutumisen, jos käyttäjä jatkaa.
Estä aina omistajuuden muutos
Näyttää varoituksen, jos solmu, jonka omistajuuden käyttäjä yrittää ottaa,
on jo toisen käyttäjän omistama riippumatta siitä, onko nykyinen omistaja
järjestelmässä vai ei. Ei anna omistajuuden muutoksen koskaan jatkua. Tässä tilanteessa nykyisen omistajan on vapautettava omistajuutensa, ennen
kuin toinen käyttäjä voi yrittää ottaa omistajuutta.
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Nämä asetukset ovat käytettävissä käytössä olevasta työasemaohjelmasta riippumatta. Kun käyttäjillä on omistajuus, pääkäyttäjä voi napsauttaa käsittelyreitin sivun Release Ownership -kuvaketta saadakseen näkyviin valintaikkunan, jossa on
solmujen nykyiset omistajat. Pääkäyttäjä voi sitten valita, minkä käyttäjän vapauttaa.

Sähköposti-ilmoitukset Cognos TM1 -ohjelmassa
Voit lisätä sähköposti-ilmoituksia sovelluksiin käyttämällä joko Human Task -palvelua tai tavallista postin toimituspalvelua.
Käsittelyreittiin perustuvat ilmoitukset ovat käytettävissä vain Cognos TM1 -palvelimissa, jotka on CAM-todennettu käyttämällä Mode 5 -todennusta.
Human Task -palvelu (HTS) ja Mail Delivery -palvelu (MDS) voivat käsitellä ilmoituksia Cognos-ympäristöstä, tai voit asettaa ilmoitukset käyttämään vain tavallista
sähköpostin toimituspalvelua. HTS ja MDS asennetaan BI-version 10 käyttäjille
Cognos Business Intelligence (BI) -palvelimen asennuksen yhteydessä tai sellaisille
Cognos TM1 -asiakkaille Cognos BI Runtime -asennuksen yhteydessä, joilla ei ole
Cognos BI -käyttöoikeutta. Näiden käyttöympäristöpalvelujen version pitää olla
10.1.1 tai uudempi.
Jos olet Cognos TM1 -asiakas ja asennat Cognos BI Runtime -ohjelman tukemaan
käsittelyreitin ilmoituksia, sinun on toimitettava tuettu RDBMS-ilmentymä, kuten
DB2, SQL Server tai Oracle, jota käytetään Content Store -sisältövarastona. Testi- tai
demo-ympäristössä voit vaihtoehtoisesti käyttää Apache Derby -perustaista Cognos
Content Store -sisältövarastoa. Sitä ei kuitenkaan toimiteta sen Cognos BI Runtime
-ohjelman kanssa, jota Cognos TM1 -asiakkaat voivat käyttää, eikä sitä tule käyttää
tuotantokäytössä.

DLS-ilmoituksen käyttö
Voit käyttää tavallista sähköpostien jakelujärjestelmää Cognos TM1 Applications
-käsittelyreitin toiminnoille seuraavasti:

Toimintaohjeet
Kirjoita DLS Notifications provider -vaihtoehdon kohdalle TM1 Application -palvelimen Cognos Configuration -luettelossa.

HTS-palvelun määritys
Voit määrittää Cognos TM1 Applications -ohjelman käyttämään Human Task System -järjestelmää ilmoittaaksesi tehdyistä toimista käyttäjille.

Ennen aloitusta
v Asennettu Cognos BI -palvelin tai Cognos BI Runtime, jossa on Human Task- ja
Mail Delivery -palvelu.
v Cognos TM1 -sovelluspalvelin asennettuna ja määritettynä kokoonpanoon tai
Cognos Access Management (CAM) -todennettu Cognos TM1 -palvelin.
v Asianmukaisten TM1 Applications -yhdyskäytävän osien on oltava asennettuna
Cognos BI -palvelimeen ja määritettynä kokoonpanoon oikein, kuten IBM Cognos
TM1 Installation and Configuration Guide -oppaassa esitetään. Esimerkiksi planning.html-tiedostoa, joka on hakemistossa BI_asennussijainti\webcontent, on
muokattava niin, että se osoittaa Cognos TM1 -sovelluspalvelimeen, esimerkiksi
http://koneen_nimi.com:9510)
Luku 2. Cognos TM1 Applications -alustan käytön aloitus
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v Cognos TM1 -sovellus, joka on otettu käyttöön Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmasta ja käyttöoikeudet on määritetty.

Toimintaohjeet
1. Varmista, että Cognos-kokoonpanon Cognos TM1 -ilmentymä on määritetty
osoittamaan asianmukaiseen Cognos BI -palvelimeen.
2. Jos haluat, että käsittelyreitin ilmoitukset lähetetään sähköpostitse Cognos Connection -ohjelmassa käyttäjän postilaatikkoon lähetettyjen ilmoitusten lisäksi,
varmista, että postipalvelin on määritetty Cognos Configuration -ohjelman Cognos BI -ilmentymässä:
3. Kirjoita tämä tunniste pmpsvc_config.xml-tiedostoon Cognos TM1 -sovelluspalvelimessa:
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

Julkaisussa seuraava koodi jakautuu ehkä useille riveille. Älä jaa koodia eri riveille, kun kirjoitat sen.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pmpsvc_config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="pmpsvc_config.xsd">
<fpm_service>
<config class="com.ibm.cognos.pmpsvc.PMPSVCConfig"/>
<service name="PMPService">
<method name="setClients" sessionOptional="true"/>
</service>
</fpm_service>
<service>
<!-- Uncomment the line below to change the location of the
planning service application files -->
<!--appdef path="Location of
planning service application files" /-->
</service>
<service>
<notifications emailProvider="HTS">
</notifications>
</service>
<clients>
<client id="thinClient" type="html-new" uri=
"http://VYORPERFMODTEST.ent.ad.cognos.com/TM1Web/contributor.aspx">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="TM1 Application Web"/>
</name>
</client>
<client id="desktopClient" type="cognos-rcp"
uri="servlet/CogrcpServlet?applicationId=CognosInsight">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="Cognos Insight - Connected"/>
</name>
</client>
<client id="distributedClient" type="cognos-rcp" uri="servlet/CogrcpServlet">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="Cognos Insight - Distributed"/>
</name>
</client>
</clients>
</pmpsvc_config>

4. Käynnistä uudelleen Cognos TM1 -sovelluspalvelin.
5. Saat ilmoitusten asetukset näkyviin käyttämällä sovelluksen Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaa.
Ilmoitusasetukset näkyvät asetusten luettelon jälkeen. Oletusasetuksen mukaan
ilmoitukset määritetään käsittelyreitin Lähetä- ja Hylkää-toimintoja varten.
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Ilmoitusten lukeminen
Voit lukea ilmoitukset myös käyttämällä postilaatikkoa, johon pääset sekä Cognos
Connection- että Cognos TM1 Applications -portaalista.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Cognos TM1 Applications -portaalin työkalurivin Oma postilaatikko
-kuvaketta.
2. Cognos Connection -ohjelmassa postilaatikko löytyy avattavasta ”Oman alueen
asetukset” -valikosta.

Ilmoitusten muutto
Toimintaohjeet
1. Voit muuttaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla ensin ominaisuustiedoston Ilmoitukset-riviä edellisessä osassa kuvatulla tavalla ja napsauttamalla sitten näkyviin tulevaa kolmea pistettä.
Ilmoitusasetuksissa on luettelo kunkin ilmoituslajin toiminnoista ja nykyisistä
arvoista.
2. Voit ottaa ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä tietyissä toiminnoissa valitsemalla Ota ilmoitus käyttöön -sarakkeessa vaihtoehdon True (Tosi) tai False
(Epätosi).
3. Voit vaihtaa ilmoitusten vastaanottajia tai muuttaa ilmoitusten sisältöä napsauttamalla asiaankuuluvaa riviä Ilmoitusten lisäasetukset -sarakkeessa:
4. Tässä valintaikkunassa voit vaihtaa vastaanottajia ja luoda eri Aihe- ja Viestitekstejä sekä käyttää esiasetettuja parametreja ilmoituksen sisällössä.
5. Aloita sovellus uudelleen, jolloin ilmoitusasetuksiin tekemäsi muutokset tulevat
voimaan.
Muistutus: Todennuslähteissä, kuten Active Directory- tai LDAP-palvelimessa,
sähköpostiosoitekenttä täytetään todennäköisesti automaattisesti. On mahdollista käyttää NTLM:n kaltaista todennuslähdettä, jossa ei ole omaa sähköpostiosoitekenttää, ja lisätä sähköpostiosoite Cognos Connection -ohjelman käyttäjän
oletusasetuksista.
Käyttäjät, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, saavat ilmoitukset edelleen postilaatikkoon.

Ilmoitusten kielen vaihto
Voit vaihtaa ilmoituksissa käytettävän kielen määrittämällä kielen ja käännetyn
tekstin Sovellukset - Ominaisuudet -sivulla.

Toimintaohjeet
1. Valitse käytettävä sovellus Cognos TM1 -palvelimen Sovellukset-sivulta.
2. Napsauta Ominaisuudet-kuvaketta.
3. Napsauta käsittelyreitin toimintoa, jota haluat käyttää. Valittavissa on vain toimintoja, jotka voivat käyttää ilmoituksia.
4. Ilmoitukset-välilehdessä voit vaihtaa ilmoituksen kieliasetuksen, aiheen ja tekstin niin, että ilmoituksessa näkyy käännetty teksti.
Tärkeää: Älä muuta tai poista metatietotunnisteita, kuten <Current Owner> tai
<Application Link>. Älä käännä noita tunnisteita.
Luku 2. Cognos TM1 Applications -alustan käytön aloitus
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Kommenttien lisäys Cognos TM1 Applications -ohjelmaan
Kommenteilla tarkoitetaan huomautuksia ja liiteasiakirjoja, joiden avulla voit elävöittää ja taustoittaa budjettien ja suunnitelmien lähetystä.
Voit lisätä kommentin solmun tai solun tasolla IBM Cognos TM1 -sovellukseen.
Sovelluksen mallintaja voi määrittää kommenttien parametrit, joilla rajoitetaan sovellukseen lisättävien tiedostojen lajia ja kokoa.
Pääkäyttäjät voivat myös poistaa kommentit tietyn sovelluksen, käyttäjän tai päivämäärän perusteella.

Toimintaohjeet
1. Avaa käsittelyreitti Cognos TM1 Applications -portaalissa.
2. Tuo ruutuun kommenttien tarkastusluettelo napsauttamalla alanuolta. Jos solmussa on jo huomautuksia tai kommentteja, ne on lueteltu lisäysjärjestyksessä.
3. Jos haluat liittää tiedoston, selaa liitettävän tiedoston kohdalle napsauttamalla
Liite-painiketta. Jos liitettävän tiedoston lajia tai kokoa on rajoitettu, et voi lisätä muunlaisia tiedostoja.

Kommenttien lisäys solutasolla
Pieni punainen kolmio solun kulmassa ilmaisee, että soluun on liitetty kommentti.

Toimintaohjeet
1. Avaa sovellus.
2. Napsauta käsittelyreittiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse käytettävä työasemaohjelma.
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua, johon haluat kirjoittaa huomautuksen ja valitse vaihtoehto Kommentti, tai jos soluun on jo liitetty kommentteja,
valitse vaihtoehto Selaa kaikkia kommentteja.
4. Kirjoita kommentin teksti. Jos haluat lisätä liitteen, valitse vaihtoehto Liitä ja selaa liitettävän tiedoston kohdalle. Ohjeita sovelluksen käsittelyreitin kommenttien määrittämiseen on Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käyttäjän oppaassa.

Kommenttien poisto
Voit tunnistaa poistettavat kommentit erilaisilla ehdoilla. Voit poistaa usean sovelluksen kommentit samaan aikaan. Kommenttien poisto edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Cognos TM1 Applications -portaalissa sen sovelluksen valintaruutua,
jonka kommentit haluat poistaa. Jos valitset useamman kuin yhden sovelluksen,
käytössä on vain ehto, jonka perusteena on luontipäivämäärä. Vain nykyiset
käyttäjät ovat käytettävissä Käyttäjä-kentässä. Jos haluat poistaa käytöstä pois
jääneiden käyttäjien kommentteja, käytä Laatinut- tai solmuperustaista suodatinta.
2. Napsauta Kommenttien ylläpito
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-kuvaketta.

3. Määritä poistettavat kommentit käyttämällä Luotu ennen seuraavaa päivämäärää-, Seuraavaa solmua varten- ja Laatinut-valintoja. Voit myös poistaa kommentit ja liitteet tai vain liitteet. Tämän sovelluksen solmut ja käyttäjät ovat
käytettävissä avattavassa valikossa.

Kuva 1. Kommenttien ylläpito

Usean ehdon lisäystä käsitellään lisäystoimintona. Näin ollen kuvan esimerkissä vain kommentti, joka on luotu ennen 18.2.2014, joka on Eurooppa-solmussa
ja joka on pääkäyttäjän luoma, poistetaan.
4. Kun olet määrittänyt oikean kommentin, napsauta OK-painiketta.
Huomautus: Et voi poistaa kommentteja komentoriviliittymällä.

Sovellusten hallinta TM1 Performance Modeler -ohjelmassa
Voit hallita monia asioita sovelluksessa kaksoisnapsauttamalla sovelluksen nimeä
TM1 Performance Modeler -ohjelman Sovelluksen suunnittelu -välilehdessä.
Saat sovelluksen yleiskuvauksen näkyviin ja voit asettaa useita ominaisuuksia
avaamalla Sovelluksen suunnittelu -välilehden Cognos TM1 Performance Modeler
-ohjelmassa. Seuraavat tiedot tulevat näkyviin:

Luku 2. Cognos TM1 Applications -alustan käytön aloitus
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Cognos-kokoonpanoasetukset
Nämä TM1 Applications -asetukset löytyvät TM1 Applications -palvelimen Cognos-kokoonpanosta.
Istunnon aikakatkaisu (min)
Aika, jonka kuluttua TM1-palvelin katkaisee yhteyden, ellei järjestelmässä
ole ollut toimintaa. Oletusarvo on 60 minuuttia.
Tarkennettujen polkujen pakotus
Jos arvoksi on asetettu True (Tosi), hallinnan pääkoneena annettu koneen
nimi muuttuu täydelliseksi verkkotunnukseksi. Jos arvoksi on asetettu False (Epätosi), vain koneen nimeä käytetään. Oletusarvon mukaan kenttä on
tyhjä, jos ilmoituksia ei ole.
Ilmoitusten toimittaja
v DLS (toimituspalvelu): Jos postipalvelin on määritetty, sähköpostiviestit
lähetetään, mutta ilmoitukset eivät näy Cognos-postilaatikossa.
v HTS (Human Task -palvelu): Ilmoitukset lähetetään Cognos-postilaatikkoon ja myös sähköpostiviestit lähetetään, jos postipalvelin on määritetty.
Business Viewpoint -ohjelman käyttöönotto
Arvo True (Tosi) tarkoittaa, että Business Viewpoint voi toimia vuorovaikutuksessa tämän asennuksen kanssa. Arvo False (Epätosi) estää Business
Viewpoint -ohjelmaa toimimasta vuorovaikutuksessa.
Cognos Connection -kansion nimi
Määrittää sen Cognos Connection -kansion nimen, joka sisältää käyttöön
otettujen TM1 Applications -sovellusten hyperlinkit. Oletusarvo on IBM
Cognos TM1 Application - Omat sovellukset
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TM1-sovelluspalvelun välitysohjelman URI-osoite
Välitysohjelman palvelinsovelmaa varten käytettävä URI-osoite,
esimerkiksihttp://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet
Käyttäjätunnus ja salasana
Todennuksessa käytettävä käyttäjätunnus ja salasana.
TM1-työasemaohjelmat
Seuraavat viisi kohdetta määrittävät TM1-työasemaohjelmat
Toimituksen URI-osoite
Määrittää URI-osoitteen, jota käytetään msi-tiedostojen sijainnin manuaaliseen asetukseen.
Salli toimitetut asennukset
Arvo True (Tosi) sallii käyttäjien, joilla ei ole työasemaohjelmia asennettuna, varata ja asentaa ohjelmat TM1 Applications -portaalista. Arvo False
(Epätosi) estää käyttäjiä varaamasta ja asentamasta päivityksiä.
Salli toimitetut päivitykset
Arvo True (Tosi) sallii TM1 Application -palvelimeen asennettujen päivitysten, kuten tietyn korjauspaketin version, toimituksen työasemiin, kun käyttäjät seuraavan kerran muodostavat yhteyden. Arvo False (Epätosi) estää
päivitysten toimituksen.
Ota käyttöön julkaiseminen Cognos Insight -ohjelmasta
Arvo True (Tosi) antaa käyttäjälle pääkäyttäjän oikeudet julkaista Cognos
Insight -ohjelmasta. Arvo False (Epätosi) poistaa kaikille käyttäjille annetun
julkaisuoikeuden.
Cognos Insight -ohjelman ping-kutsun taajuus (sekunteina)
Määrittää taajuuden, jolla Cognos Insight tarkistaa verkkoyhteydet TM1
Application -palvelimeen. Jos Cognos Insight ei vastaanota vastausta hajautetussa tilassa, se siirretään Offline-tilaan. Oletusarvo on 30 sekuntia.

Luku 2. Cognos TM1 Applications -alustan käytön aloitus
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Luku 3. Tietojen käsittely
Voit lähettää tietoja tietovarantoon lisäämällä tietoja Web-työasemaohjelmaan tai
muokkaamalla siihen tallennettuja tietoja. Järjestelmän pääkäyttäjän on myönnettävä käyttöoikeudet, ennen kuin tietoja voi muokata.
Muokattavissa olevien tietojen taustaväri on valkoinen. Vain luku -muotoisten tietojen taustaväri on harmaa. Jos et ole tietojen nykyinen omistaja, tiedot avautuvat
vain luku -näkymässä. Voit aloittaa tietojen lisäyksen tai muokkauksen napsauttamalla Ota omistajuus

-kuvaketta.

Tietoja voi muokata vain, jos niiden käsittelyreitin tila on Käytettävissä
. Kuvakkeet ilmaisevat käsittelyreitin tilan.
rattu

tai Va-

Omistajuuden saatavuutta voidaan muuttaa yksittäisen solmun osalta sen mukaan,
miten pääsolmu avataan. Esimerkiksi osallistujat ja tarkastajat, jotka avaavat
pääsolmun IBM Cognos Insight -ohjelmassa, eivät voi ottaa solmun omistajuutta.
Tietoja omistuksesta ja solmuista on IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman
käyttäjän oppaassa ja IBM Cognos Insight Guide -oppaissa.
Kun olet ottanut omistajuuden, vapauta tiedot muiden käyttäjien käyttöön Vapauta
-kuvakkeen avulla. Cognos TM1 Application Web -ohjelmassa sinun on lähetettävä kaikki sillä tasolla olevat solmut, jolla olet ottanut omistajuuden, ja voit vapauttaa omistajuuden vain tällä tasolla. Jos esimerkiksi olet ottanut New England
-solmun omistajuuden ja haluat lähettää Massachusetts-alisolmun erikseen, sinun
on ensin vapautettava New England -solmun omistajuus. Tämän jälkeen voit vapauttaa Massachusetts-solmun omistajuuden ja ottaa New England -solmun omistajuuden uudelleen.
Jos yrität ottaa toisen käyttäjän omistaman solmun omistajuuden, järjestelmä voi
antaa varoitussanoman, jotta käyttäjä voi peruuttaa omistajuuden ottamisen. Pääkäyttäjä voi määrittää pmpsvc_config.xml-tiedoston kolmella eri tavalla ja päättää,
saako solmun omistajuutta ottava käyttäjä varoitussanoman ja tilaisuuden peruuttaa toiminto:
Ei koskaan
Käyttäjille ei ilmoiteta, saako omistajuuden ottaminen muut käyttäjät menettämään omistajuuden.
Aktiivinen
Käyttäjä, joka yrittää ottaa omistajuuden, saa näkyviin varoituksen siitä,
että muita käyttäjiä on aktiivisesti käyttämässä Cognos TM1 Application
Web -työasemaohjelmaa kyseisessä solmussa. Käyttäjä voi peruuttaa omistajuuden ottamisen tai jatkaa omistajuuden ottamista solmun aktiivisista
käyttäjistä huolimatta.
Aina

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

Omistajuutta ottava käyttäjä saa varoitussanoman, jos solmulla on aktiivisia tai passiivisia omistajia. Käyttäjä voi peruuttaa omistajuuden ottamisen
tai jatkaa omistajuuden ottamista solmun aktiivisista tai passiivisista käyttäjistä huolimatta.
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Työtilan osat
Työtila muodostuu useista osista.
Työtilassa on seuraavat osat:
v Välilehdet
Kukin välilehti kuvaa yhtä sovelluksen näkymää.
v Ulottuvuuspylväs
Työkalurivialue, jolla rivien, sarakkeiden ja kontekstien sisältämät ulottuvuudet
näkyvät.
v Ulottuvuudet
Kussakin ulottuvuudessa näkyy kokoelma aiheeseen liittyviä tietoja, kuten tuotteita tai päivämääriä.
v Ruudukko
Alue, jossa sarakkeen ja rivin leikkauskohtaan voi lisätä tietoja tai siinä sijaitsevia tietoja voi muokata.
v Tartuntakahvat
Kohta, jossa ulottuvuuteen tai välilehteen voi tarttua. Tämän jälkeen ulottuvuutta tai välilehteä voi siirtää ruudukossa.

Välilehdet
Välilehti on kokoelma ulottuvuuksia, ja se kuvaa tiettyä näkymää. Kukin välilehti
sisältää tavallisesti tietyn ulottuvuuden, jota muissa välilehdissä ei ole.
Tavallisesti kyseinen ulottuvuus määrittää välilehden käyttötarkoituksen. Välilehdillä on kuitenkin myös yhteisiä ulottuvuuksia, kuten kuukaudet, budjettiversiot ja
osastot, joiden avulla ruudukkoa suodatetaan.

Ulottuvuudet
Ulottuvuudet määrittävät välilehden ruudukon, joka muodostaa rivit, sarakkeet ja
kontekstin. Ulottuvuus on luettelo toisiinsa liittyviä kohteita, ja se sisältää usein
laskutoimituksia.
Ulottuvuudet voivat sisältää luetteloja osastoista, tuotteista, asiakkaista, kuukausista sekä tuloslaskelman tai taseen rivikohteista.
Kaikki välilehden sisältämät ulottuvuudet määrittävät ruudukossa näkyviä tietoja.
Rivien tai sarakkeiden ulottuvuuksissa näkyvät kaikki rivin tai sarakkeen luettelon
sisältämät kohteet, mutta kontekstin ulottuvuudet suodattavat ruudukkoa niin, että
siinä näkyvät vain aktiivisen kohteen tiedot.

Rivien ja sarakkeiden ulottuvuudet
Rivien ja sarakkeiden ulottuvuudet näkyvät ulottuvuuspylväässä.
Kun ulottuvuus sijoitetaan riviin tai sarakkeeseen, kukin ulottuvuuden luettelon
kohdista näkyy otsikkona ja järjestelmä luo solun kutakin toisensa leikkaavaa riviä
ja saraketta kohden.

Perusasettelu
Perusasettelussa ulottuvuuspylväässä on yksi rivi- ja yksi sarakeulottuvuus.
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Sisäkkäinen asettelu
Kun ulottuvuuksia sijoitetaan rivien tai sarakkeiden sisälle, ruudukossa näkyy
enemmän tietoja ja voit tarkastella tietoja yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi seuraavaan ruudukkoon on sijoitettu kaksi ulottuvuutta rivien sisälle.

Huomautus: Kaikki sisäkkäisen rivin tai sarakkeen pääulottuvuuskohteet sisältävät
toistuvia aliulottuvuuskohteita. Kukin riviin tai sarakkeeseen lisättävä ulottuvuus
kertoo rivien tai sarakkeiden määrän sisäkkäisen ulottuvuuden kohteiden määrällä.

Kontekstiulottuvuudet
Kontekstiulottuvuudet eivät näy riveillä tai sarakkeissa, mutta niiden avulla voidaan suodattaa ruudukon sisältöä. Rivi- ja sarakeulottuvuuksien luettelon kohdat
näkyvät kaikki ruudukossa, kun taas kontekstiulottuvuudet rajoittavat ruudukon
kohteita jättämällä näkyviin vain ulottuvuudessa aktiivisena olevaan kohteeseen
liittyvät tiedot.
Kontekstiulottuvuuksia voidaan määrittää useita, jolloin kukin kontekstiulottuvuus
suodattaa ruudukon tietoja kumuloituvasti. Voit muuttaa ruudukon kontekstia
muuttamalla ulottuvuuspylvään kontekstiulottuvuuksia.
Jos tiettyjä tietoja etsitään pelkkien rivien ja sarakkeiden avulla, tiedot eivät välttämättä ole kovin hyvin luettavissa. Sama pätee yleisten tietojen tarkasteluun pelkkiLuku 3. Tietojen käsittely
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en kontekstiulottuvuuksien avulla. Tietojen syöttämistä ja ruudukoissa siirtymistä
voidaan helpottaa sijoittamalla ulottuvuuksia sisäkkäin ja suodattamalla konteksteja.

Työkalurivin käyttö
IBM Cognos TM1 Application Web -ohjelman työkalurivin painikkeet toimivat
usein käytettävien komentojen pikanäppäiminä.
Seuraavassa taulukossa kuvataan työkalurivin painikkeet.
Kuvake
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Painikkeen nimi

Kuvaus

Ota omistajuus

Tietojen omistajuus on otettava, ennen
kuin tietoja voidaan muuttaa.

Vapauta omistajuus

Kun olet ottanut omistajuuden, voit antaa
tiedot muiden käyttäjien käyttöön Vapauta
omistajuus -toiminnolla.

Lähetä

Kun tiedot lähetetään, niistä tulee julkisia
ja järjestelmä lukitsee solmun niin, ettei
siihen voi tehdä enää muutoksia, ja siirtää
lisäyksen tarkastajalle.

Lähetä lehtien aliobjektit

Lähettää kaikki lehtisolmut, joihin sinulla
on asianmukaiset käyttöoikeudet nykyisessä yhdistelmäsolmussa.

Hylkää

Jos olet tarkastaja, voit hylätä lähetetyn
lisäyksen.

Vahvista

Kun tiedot vahvistetaan, ne muuttuvat
julkisiksi mutta järjestelmä ei lukitse tietoja niin, että niihin ei voisi tehdä enää
muutoksia.
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Kuvake

Painikkeen nimi

Kuvaus

Vie

Vie tiedot seuraavissa muodoissa:
Sektori Exceliin: Vie tiedot ja kaavat
(SUBNM- ja DBRW-funktiot) uuteen
Excel-laskentataulukkoon.
Laskentataulukko pysyy yhteydessä
palvelimeen. Jotta voit viedä sektorin
Exceliin, Microsoft Excelin on oltava
asennettuna Web-palvelimessa.
Tilannevedos Exceliin: Vie tiedot mutta ei
kaavoja eli SUBNM- ja DBRW-funktioita
uuteen Excel-laskentataulukkoon.
Laskentataulukko ei pysy yhteydessä
palvelimeen.
Vie PDF-tiedostoon: Vie tiedot PDFtiedostoon. Vie PDF-tiedostoon -toiminto
toimii vain, jos järjestelmään on asennettu
PostScript-tulostin. Lisätietoja on
asennusoppaassa.
Lisätietoja on kohdassa Luku 6, ”Tietojen
vienti”, sivulla 53.

Kopioi

Kopioi toisiin soluihin kopioitavat tiedot.

Liitä

Liittää kopioidut tiedot soluihin.

Palauta

Palauttaa tiedot tai asettelun. Voit tallentaa tai hylätä tietoihin tai asetteluun tehdyt muutokset. Tekemäsi muutokset ovat
voimassa, kun avaat Cognos TM1
Application Web -ohjelman seuraavan kerran.
Palauta näkymä: Palauta nykyinen näkymä, Palauta kaikki näkymät, Palauta
välilehdet ja Palauta sekä näkymät että
välilehdet
Nollaa tiedot

Kumoa

Kumoa viimeisin tietojen muutos. Muista,
että monet tietojen muutostoiminnot voivat vaikuttaa muuallakin kuin vain näkyvissä olevissa soluissa. Yhdistetyt arvot,
arvot, joiden laskenta perustuu sääntöön,
tietojen levitykseen sisältyvät solut tai
jopa eri näkymissä olevat solut voivat
kaikki muuttua muuttaessasi arvoa yhdessä solussa. Kun peruutat nämä toiminnot,
kaikki kyseiset arvot muuttuvat jälleen,
myös muulla kuin aktiivisessa näytössä
olevissa soluissa.

Luku 3. Tietojen käsittely
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Kuvake

Painikkeen nimi

Kuvaus

Tee uudelleen

Jos tietomuutos on kumottu, se voidaan
palauttaa.

Vaihda rivit ja sarakkeet

Vaihtamalla rivit ja sarakkeet voit vaihtaa
riviulottuvuuden ja sarakeulottuvuuden
paikkoja keskenään.

Piilota nollat

Käytettävissä on kaksi nolla-arvojen
piilotusvaihtoehtoa:
Piilota nollat riveillä
Piilota nollat sarakkeissa.

Näytä ruudukko

Näyttää tiedot ruudukkomuodossa.

Näytä kaavio ja ruudukko

Näyttää tiedot sekä ruudukko- että
kaaviomuodossa.

Näytä kaavio

Näyttää tiedot kaaviomuodossa.

Kaavion ominaisuudet

Näyttää Kaavion ominaisuudet -valikon
vaihtoehdot:
Kaaviotyyppi
Värivalikoima
Näytä tai piilota kaavion selite
Näytä tai piilota 3D-näkymä
Kaavion ominaisuudet

Laske uudelleen

Päivittää näkymän tiedot ja laskee ne uudelleen. Tietomuutokset eivät vahvistu
palvelimessa, ennen kuin tiedot vahvistetaan tai lähetetään.

Hiekkalaatikko

Luomalla hiekkalaatikoita voit käsitellä
tietojen eri versioita.

Siirtymissivut
Voit siirtyä suuren kuutionäkymän osasta toiseen siirtymällä sivuilla.
Sivutus-työkalurivi sisältää siirtymispainikkeita sekä sivun ilmaisimen. Kuutionäkymässä ruudukon näkyvä osa on ensimmäinen seitsemästä sivusta.
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Seuraava taulukko sisältää Sivutus-työkalurivin painikkeet ja ilmaisimen kuvauksineen.
Painike tai ilmaisin
Nimi
Näytä sivut

Kuvaus
Näyttää TM1-ohjelman Näytä sivuasettelu
-valintaikkunan, joka sisältää kaikkien sivujen
asettelut. Voit siirtyä haluamallesi sivulle
napsauttamalla kyseistä sivua ja Siirry sivulle
-painiketta. Voit esimerkiksi siirtyä sivulle 4
napsauttamalla ensin Sivu 4 -kohtaa ja sitten
Siirry sivulle -painiketta.

Edellinen sivu (rivit) Näyttää edellisen sivun rivejä.

Seuraava sivu (rivit) Näyttää seuraavan sivun rivejä.

Seuraava sivu
(sarakkeet)

Näyttää seuraavan sivun sarakkeita.

Edellinen sivu
(sarakkeet)

Näyttää edellisen sivun sarakkeita.

Sivun ilmaisin

Näyttää nykyisen sivun sekä näkymän solujen
sivujen kokonaismäärän.

Tietojen muokkaus ja korvaus
Voit muokata lehtisolujen tietoja, jos sinulla on kirjoitusoikeus kyseisiin soluihin.
Lehtisolujen taustaväri on valkoinen.
Luku 3. Tietojen käsittely
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Toimintaohjeet
1. Muokkaa valkoisessa solussa olevaa arvoa jommallakummalla seuraavista tavoista:
v Korvaa arvo: Napsauta valkoisessa solussa olevaa arvoa. Solu muuttuu korostetuksi, mikä merkitsee, että solu on muokkaustilassa. Tämän jälkeen voit
korvata solun arvon kirjoittamalla uuden arvon soluun.
v Muokkaa arvoa: Kaksoisnapsauta valkoisessa solussa olevaa arvoa. Solun
reunukset muuttuvat valkoisiksi, ja solussa tulee näkyviin vilkkuva kohdistin. Voit nyt muokata nykyistä arvoa siirtämällä kohdistinta arvossa näppäimistön vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Voit poistaa arvosta yksittäisiä numeroita Askelpalautin- ja Delete-näppäimillä.
2. Kun olet kirjoittanut uuden numeroarvon, paina Enter-näppäintä. Ruudukko
päivittyy niin, että uudet tiedot näkyvät siinä. Uusien ja tallentamattomien tietojen väri on sininen.
Jos syötät tai muutat tietoja ja napsautat toista solua, ruudukko ei päivity ja
muutettujen tietojen väri on vihreä.

Tietojen kopiointi ja liittäminen
Kopiointikomennot kopioivat arvon tai toiminnon yksittäisen välilehden eri kohtiin
ja sarakkeisiin.
Kopiointikomennoilla on vaikutusta vain soluissa, joiden tyyppi on sama kuin alkuperäisen solun. Näitä komentoja käytetään vain nykyiseen ruudukkoon. Komennoilla on vaikutusta breakback-soluissa (levityssoluissa), mutta ne eivät vaikuta
sisäkkäisiin, piilotettuihin tai tiivistettyihin ulottuvuuksiin.
Kopiointikomentoja ja tietojen syöttökomentoja voidaan yhdistää, mutta niitä ei tulisi käyttää yhdessä Kasvata-komennon kanssa.
Seuraavassa taulukossa ovat pikakopiointikomennot.
Komento

Kuvaus

Toiminto

>

Kopioi oikealle

Esimerkki: 5>
Kopioi luvun 5 oikealle
Esimerkki: inc6>
Kasvattaa oikeanpuoleisen rivin jokaista
arvoa 6 prosentilla

<

Kopioi vasemmalle

Esimerkki: add15<
Lisää luvun 15 kuhunkin vasemmanpuoleisen rivin arvoon

<>

|^
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Kopioi tiedot koko vasemman- ja oikeanpuoleiseen
riviin

Esimerkki: <>5

Kopioi tiedot sarakkeessa
ylä- ja alapuolelle

Esimerkki: |^5
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Kopioi luvun 5 koko oikean- ja vasemmanpuoleiseen riviin

Kopioi luvun 5 sarakkeessa ylös- ja alaspäin

Komento

Kuvaus

Toiminto

|

Kopioi alas

Esimerkki: 3|
Kopioi luvun 3 sarakkeessa alaspäin

^

Kopioi ylös

Esimerkki: hold^
Asettaa yläpuolisten solujen arvot pitoon
sarakkeessa
Esimerkki: 2>^
Kopioi luvun 2 oikeanpuoleisen rivin
yläpuolisiin sarakkeisiin

Tietojen pikasyöttökomennot
Kun tiedonsyöttökomento kirjoitetaan soluun, se toteuttaa toiminnon käyttämällä
solun arvoa.
Tiedonsyöttökomennot käsitellään, kun Enter-näppäintä painetaan. Näitä komentoja käytetään vain nykyiseen ruudukkoon.
Näissä komennoissa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia.
Voit kohdistaa komennot eri ulottuvuuksiin, mutta et eri sivuille.
Seuraavassa taulukossa ovat tietojen pikasyöttökomennot.
Komento

Kuvaus

Toiminto

K

Kirjoittaa arvon tuhansina.

Esimerkki: 5K
Kirjoittaa luvun 5 000

M

Kirjoittaa arvon miljoonina.

Esimerkki: 10M
Kirjoittaa luvun 10 000 000

Add, +

Lisää luvun solun arvoon.

Esimerkki: Add50
Lisää luvun 50 solun arvoon.

Subtract, Sub, ~

Vähentää luvun solun arvosta.

Esimerkki: sub8

Vähentää luvun 8 solun arvosTärkeää: Miinusmerkkiä (-) ei saa
käyttää osoittamaan vähennyslaskua, ta.
koska se osoittaa negatiivista lukua.
Percent, per

Kertoo solun arvon annetulla
prosenttiluvulla.

Esimerkki: per5
Laskee 5 % alkuperäisestä solun arvosta.

Luku 3. Tietojen käsittely
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Komento

Kuvaus

Increase, Inc

Suurentaa solun arvoa annetun
prosenttiluvun verran.

Decrease, Dec

Pienentää solun arvoa annetun
prosenttiluvun verran.

Esimerkki: decrease6

Kasvattaa soluja annetun
prosenttiluvun verran.

Esimerkki: GR>150:10

GR

Toiminto

Hold, Hol, H, HC

Asettaa solun arvon pitoon
breakback-laskutoimituksilta. HC
pitää yhdistetyn tason.

Release, Rel, RH,
RC

Vapauttaa pidossa olevat solut.

RA

Vapauttaa kaikki pidossa olevat solut.

Pienentää solun arvoa 6 prosenttia.

Suurentaa arvoa 10 prosenttia
luvusta 150 alkaen.

Pikakomentojen käyttö eri työasemissa
IBM Cognos TM1 Application Web -työasemaohjelmassa on käytettävissä pikakomentoja.
Seuraavassa taulukossa ovat IBM Cognos TM1 Application Web -työasemaohjelmassa ja Cognos TM1 -ohjelmassa käytettävissä olevat pikakomennot. Huomaa,
että kaikki IBM Cognos Business Intelligence Planning Contributor -ohjelmassa
käytettävissä olevat pikakomennot eivät ole käytettävissä Cognos TM1 -ohjelmassa.
Tutustu myös taulukon lopussa oleviin tärkeisiin tietoihin pikakomentojen käytöstä.
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Cognos Application Web

Cognos TM1

Add10

P+10

Sub10

P~10

Increase10

P%+10

Decrease10

P%~10

Percent10

P%10

Add10> tai >Add10

R+>10

Sub10> tai >Sub10

R~>10

Increase10> tai >Increase10

P%+>10
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Cognos Application Web

Cognos TM1

Decrease10> tai <Decrease10

P%~>10

Percent10> tai >Percent10

P%>10

>10

R>10

10>

R>10

>10K

R>10000

>10M

R>10000000

10Grow100Compound>

GR>10:100

10Grow100Linear>

GR>10:100

10Gro100Com>

GR>10:100

10Gro100Lin>

GR>10:100

10G100C>

GR>10:100

10G100L>

GR>10:100

10Grow100>

GR>10:100

1K

1 000 (Työasema kertoo kirjaimeen K päättyvän
numeron arvolla 1 000 ja palauttaa tuloksen
palvelimeen.)

1M

1 000 000 (Työasema kertoo kirjaimeen M päättyvän numeron arvolla 1 000 000 ja palauttaa tuloksen palvelimeen.)

v Kun kirjoitetaan pikavalinta, kuten 10K, ohjelma kertoo numerot arvolla 1 000 tai
1 000 000 työasemapäässä ja muuntaa sitten pikakuvakkeen vastaavaksi levityskoodiksi.
v Cognos TM1 -levityskoodeja ei voi käyttää yhdessä Cognos Business Intelligence
Planning Contributor -ohjelman pikakomentojen kanssa. Esimerkiksi pikakomennot P%Add10 ja RPAdd10 eivät ole sallittuja. Cognos Planning Contributor -ohjelman pikakomentoja ei voi myöskään käyttää yhdessä Cognos TM1 -pikakomentojen kanssa. Esimerkiksi Add10Sub20 on virheellinen komento.
v Cognos Business Intelligence Planning Contributor -ohjelman pikakomennot Kerro, Jaa, Potenssi ja Palauta eivät ole käytettävissä TM1-ohjelmassa.
v Kaikki Kasvu-komennot, sekä kertyvän että lineaarisen kasvun komennot,
muunnetaan Cognos TM1 -levityskoodin GR-komennoiksi. GR-komento toteuttaa vain lineaarisen kasvun komentoja.
v Levityksen suunta voidaan antaa pikakomennon alussa tai lopussa. Pikakomennot, joissa suunta on keskellä, eivät kelpaa. Esimerkiksi komento Add10> tai
>Add10 on oikein, mutta komento Add>10 tai Add1>0 ei kelpaa.

Luku 3. Tietojen käsittely
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v Kaikissa pikakomennoissa kirjainkoolla ei ole merkitystä. Esimerkiksi komennot
add10, Add10 tai aDD10 tuottavat saman tuloksen.

Tietojen levityksen käyttö
Voit käyttää tietojen levitystä numeeristen tietojen syöttämiseen tai muokkaamiseen
käyttämällä ennalta määritettyä tietojen levitysmenetelmää.
Voit esimerkiksi levittää tietyn arvon solualueen kaikkiin soluihin tai kasvattaa
kaikkia solualueen arvoja tietyllä prosenttiosuudella. Tietoja tietojen levitysmenetelmistä on IBM Cognos TM1 -ohjelman käyttäjän oppaan kohdassa ”Tietojen levityksen
käyttö”.

Toimintaohjeet
1. Voit levittää tietoja napsauttamalla solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Tietojen levitys.
2. Valitse haluamasi tietojen levitysmenetelmä Levitys-valikosta.
Huomautus: TM1 Web tallentaa levitettävät arvot palvelimeen. Tietojen lähetys ei ole tarpeen sen jälkeen, kun TM1 Web on toteuttanut levityksen.

Tietojen levityksen käyttöönotto useissa lehtisolmuissa yhdistelmäsolmusta käsin
Jos olet yhdistelmäsolmun ja siihen liitettyjen lehtisolmujen omistaja, voit päivittää
useiden lehtisolmujen solujen arvoja tarvitsematta avata ja muokata kutakin lehtisolmua erikseen käyttämällä tietojen levitystä yhdistelmäsolmun tasolta käsin.
Uudet arvot otetaan käyttöön suhteellisesti vain niissä alemman tason lehtisolmuissa, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet. Järjestelmä ei päivitä niiden lehtisolmujen
soluja, joihin käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia.
Jos sinulla esimerkiksi on omistajan käyttöoikeudet North America-, US- ja
Canada-solmuihin, voit toteuttaa tietojen levityksen North America -solmun yhdistelmäsolmussa, jolloin järjestelmä ottaa uudet arvot käyttöön yhdistelmäsolmuun
liitetyissä US- ja Canada-lehtisolmujen soluissa.

Toimintaohjeet
1. Avaa yhdistelmäsolmu tietoruudukossa.
2. Napsauta yhdistelmäsolua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tietojen levitys
-vaihtoehto.
3. Valitse luettelosta haluamasi tietojen levitysmenetelmä.

Solujen jättö tietojen levityksen ulkopuolelle
Voit asettaa soluja pitoon niin, että tietojen levitys ei vaikuta niihin. Voit edelleen
muokata pidossa olevia soluja.
Pito vaikuttaa vain käyttäjään, joka ottaa toiminnon käyttöön. Muut käyttäjät voivat muokata pidossa olevia soluja.

Yksittäisen solun tai alueen asettaminen pitoon
Voit asettaa yksittäisen solun tai alueen pitoon.
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Toimintaohjeet
1. Valitse solu tai alue.
2. Napsauta solua tai aluetta hiiren kakkospainikkeella.
3. Valitse vaihtoehdot Pidot ja Aseta lehtijäsenet pitoon.

Tulokset
Kunkin pidossa olevan solun vasemmassa alakulmassa näkyy punainen kolmio
merkkinä siitä, että kyseinen solu tai alue on asetettu pitoon. Kun kirjaudut ulos,
ohjelma vapauttaa kaikki pidot.

Yksittäisen solun tai alueen pidon vapautus
Voit vapauttaa pidon yksittäisestä solusta tai alueesta.

Toimintaohjeet
1. Valitse solu tai solualue.
2. Napsauta solua tai aluetta hiiren kakkospainikkeella.
3. Valitse vaihtoehdot Pidot ja Vapauta lehtijäsenen pidot.

Tulokset
Vapautetut solut voivat vastaanottaa arvoja tietojen levitystoiminnosta.
Huomautus: Voit vapauttaa kaikki kaikkiin kuutioihin asettamasi pidot napsauttamalla jotakin kuution solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdot
Pidot – Vapauta kaikki pidot.

Yhdistelmien jättö pois tietojen levityksestä
Voit pitää yhdistelmän arvon vakiona samalla, kun säädät siihen liittyviä lehtiarvoja. Voit esimerkiksi tehdä entä jos -analyysin ja muuttaa lehtien arvoja samalla, kun
pidät yhdistelmän arvon vakiona.
Kun yhdistämispito on käytössä ja muutat yhdistelmän lehtielementtien arvoa, ohjelma käyttää suhteutettua levitystä muiden lehtielementtien arvoihin siten, että
yhdistelmän arvo pysyy muuttumattomana.

Yksittäisen solun tai alueen asettaminen yhdistämispitoon
Voit asettaa yksittäisen solun tai alueen yhdistämispitoon.

Toimintaohjeet
1. Valitse solu tai alue.
2. Napsauta solua tai aluetta hiiren kakkospainikkeella.
3. Valitse vaihtoehdot Pidot ja Aseta yhdistelmä pitoon.

Tulokset
Kunkin pidossa olevan yhdistelmän vasemmassa alakulmassa näkyy punainen kolmio merkkinä siitä, että kyseinen solu tai alue on asetettu pitoon. Kun kirjaudut
ulos, ohjelma vapauttaa kaikki pidot.

Yksittäisen solun tai alueen yhdistämispidon vapautus
Voit vapauttaa yhdistämispidon yksittäisestä solusta tai alueesta.

Luku 3. Tietojen käsittely

29

Toimintaohjeet
1. Valitse solu tai solualue.
2. Napsauta solua tai aluetta hiiren kakkospainikkeella.
3. Valitse vaihtoehdot Pidot ja Vapauta yhdistelmä.

Tulokset
Yhdistetyssä arvossa näkyvät tämän jälkeen kaikki siihen liittyviin lehtiarvoihin
tehdyt muutokset.
Huomautus: Voit vapauttaa kaikki kaikkiin kuutioihin asettamasi pidot napsauttamalla jotakin kuution solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdot
Pidot – Vapauta kaikki pidot.

Kuutionäkymän suodatus
Voit suodattaa tietoja kuutionäkymässä, joka sisältää yhden riviulottuvuuden ja vähintään yhden sarakeulottuvuuden.
Jos sarakkeessa on useita ulottuvuuksia, tietoja voi suodattaa vain sisimmästä eli
lähimpänä näkymän ruudukkoa olevasta ulottuvuudesta.

Toimintaohjeet
1. Napsauta suodatettavat arvot sisältävää sarake-elementtiä.
2. Valitse suodatin.
v Ennalta määritetty suodatin - Ensimmäiset 10, Viimeiset 10, Ensimmäiset 10
prosenttia, Viimeiset 10 prosenttia. Ohjelma käyttää suodatinta näkymässä
automaattisesti.
Lisäasetukset - Voit määrittää mukautetun suodattimen asettamalla suodattimen parametrit Suodatin-valintaruudussa seuraavasti:
3. Valitse suodattimen tyyppi.
v
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Suodatintyyppi

Kuvaus

TopCount

Suodattaa näkymän siten, että vain n suurinta elementtiä on
näkyvissä (n on Arvo-asetuksen määrittämä numero).

BottomCount

Suodattaa näkymän siten, että vain n pienintä elementtiä on
näkyvissä (n on Arvo-asetuksen määrittämä numero).

TopSum

Suodattaa näkymän siten, että vain suurimmat elementit, joiden summa on vähintään n, ovat näkyvissä (n on Arvo-asetuksen määrittämä numero).

BottomSum

Suodattaa näkymän siten, että vain pienimmät elementit, joiden summa on vähintään n, ovat näkyvissä (n on Arvo-asetuksen määrittämä numero).

TopPercent

Suodattaa näkymän siten, että vain suurimmat elementit, joiden summa on vähintään n, ovat näkyvissä (n on Arvo-asetuksen määrittämä prosenttiosuus).
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Suodatintyyppi

Kuvaus

BottomPercent

Suodattaa näkymän siten, että vain pienimmät elementit, joiden summa on vähintään n, ovat näkyvissä (n on Arvo-asetuksen määrittämä prosenttiosuus).

4. Kirjoita numeroarvo Arvo-ruutuun.
5. Tuo ulottuvuuden elementit näkyviin Cube Viewer -ohjelmassa nousevassa tai
laskevassa järjestyksessä valitsemalla lajittelujärjestys.
6. Napsauta OK-painiketta.

Tulokset
Sen sarake-elementin viereen, jolle suodatin luotiin, tulee näkyviin pieni suppilokuvake.
Huomautus: Voit poistaa suodattimen napsauttamalla sarake-elementtiä, jolle suodatin luotiin, ja napsauttamalla Poista suodatin -painiketta.

Porautuminen tarkkoihin tietoihin
IBM Cognos TM1 Application Web -ohjelmassa on porautumistoiminto, jossa voit
napsauttaa ruudukon solua ja porautua tarkkoihin tietoihin (lisätietoihin ja solun
kontekstitietoihin).
Tarkat tiedot ovat yleensä ote relaatiotietokannasta tai kuutionäkymästä.
Kun luot näkymästä sektorin, kaikki lähdenäkymässä käytettävissä olevat porausvaihtoehdot ovat käytettävissä myös sektorissa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua, josta haluat nähdä tarkat tiedot.
2. Napsauta Poraudu-painiketta.
Jos solu on liitetty tarkkojen tietojen yksittäiseen lähteeseen, tiedot avautuvat
uudessa ikkunassa.
Jos solu on liitetty kahteen tai useampaan tarkkojen tietojen lähteeseen, tietolähteiden luettelo tulee näkyviin. Valitse tarkasteltava lähde ja napsauta OKpainiketta.
Jos tarkat tiedot sijaitsevat kuutiossa, Cube Viewer -ohjelman uusi ilmentymä
avautuu ja tarkat tiedot tulevat näkyviin.

Hiekkalaatikoiden käyttö
Hiekkalaatikoiden avulla voit käsitellä tietojen eri versioita. Näin voit esimerkiksi
tehdä tietoihin lisäyksiä ja muutoksia ja kokeilla, miten ne vaikuttavat budjetissa
näkyviin tuloksiin. Hiekkalaatikossa tehdyt muutokset muuttuvat julkisiksi vasta,
kun ne vahvistetaan. Hiekkalaatikossa tietoja voidaan siis käsitellä, kunnes tyydyttävä lopputulos on saavutettu.
Kun hiekkalaatikko lähetetään, siitä tulee oletusarvo. Pääkäyttäjä on voinut poistaa
hiekkalaatikot käytöstä sovelluksessasi.
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Hiekkalaatikoita voi olla useita, jolloin voit käsitellä eri skenaarioita ja tarkastella
erilaisten tietojen tuloksia. Jos käsittelet useita hiekkalaatikoita, sinun on tehtävä lähetys IBM Cognos TM1 Application Web -ohjelmasta, ei Cognos TM1 -ohjelman
käsittelyreittisivulla

Toimintaohjeet
1. Voit luoda uuden hiekkalaatikon napsauttamalla hiekkalaatikkopainikkeen viereistä alanuolta ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Luo hiekkalaatikko.
2. Luo uusi hiekkalaatikko napsauttamalla Luo uusi -painiketta tai käytä aiemmin
luotua hiekkalaatikkoa uuden hiekkalaatikon perustana napsauttamalla Kopioi
aiemmin luodusta hiekkalaatikosta -painiketta. Kirjoita hiekkalaatikon nimi ja
napsauta OK-painiketta.
3. Valitse käytettävä hiekkalaatikko avattavasta valikosta.
Voit lähettää hiekkalaatikon valitsemalla lähetettävän hiekkalaatikon avattavasta
.
valikosta ja napsauttamalla työkalurivin lähetyskuvaketta
4. Voit poistaa hiekkalaatikon napsauttamalla hiekkalaatikkopainikkeen viereistä
alanuolta ja valitsemalla vaihtoehdon Poista hiekkalaatikko.

Cognos TM1 Application Web -ohjelman ja muiden liittymien käyttö yhdessä sovelluksessa
IBM Cognos TM1 Applications tallentaa käyttäjän tietomerkinnän erityiselle käyttäjän oman työtilan alueelle, kunnes merkintä vahvistetaan perusmalliin tai tyhjennetään.
Kun käytät muita TM1-liittymiä oman työtilan päällekirjoitustilassa, tietomerkintä
tallentuu erilliselle käyttäjän oman työtilan alueelle, kunnes merkintä vahvistetaan
perusmalliin tai tyhjennetään. Minkä tahansa liittymän sisältämät vahvistamattomat tiedot voivat aiheuttaa ongelmia käyttäjille, jotka odottavat, että tiedot ovat
tarkasteltavissa yhdenmukaisessa muodossa TM1 Application Web -ohjelmassa ja
muissa Cognos TM1 -liittymissä.
Kun käytössä on TM1 Application Web ja jokin toinen TM1-liittymä (Microsoft Excel, Cube Viewer tai TM1 Web) yksittäisessä TM1-sovelluksessa, seuraavat säännöt
ovat voimassa:
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Vahvistamattomat
tiedot (näkyvät sinisenä)

Päällekirjoitustila

Liittymä

Vahvistetut tiedot

Oma työtila

Cognos TM1
Application Web
Huomautus: Cognos
TM1 Application
Web -ohjelmassa luodut hiekkalaatikot
näkyvät hiekkalaatikkoluettelossa
muodossa
[<hiekkalaatikon
nimi>]_[<hyväksyntähierarkian ulottuvuuden
nimi>].[<hyväksyntähierarkian valitseman
elementin pääobjektin
nimi^valitun elementin
nimi >]_[<Application
Web -sovellus>].

Tässä annettuja
tietomerkintöjä voidaan tarkastella kaikissa TM1-liittymissä.
Huomautus: Cognos
TM1 Application
Web -ohjelmassa luodut hiekkalaatikot
näkyvät hiekkalaatikkoluettelossa
muodossa
[<hiekkalaatikon
nimi>]_[<hyväksyntähierarkian ulottuvuuden
nimi>].[<hyväksyntähierarkian valitseman
elementin pääobjektin
nimi^valitun elementin
nimi >]_[<Application
Web -sovellus>].

Cognos TM1
Application Web -ohjelmassa tehtyä
tietomerkintää voidaan tarkastella
muissa liittymissä
vain, jos sinulle on
määritetty
hiekkalaatikko-valtuudet. Lisätietoja on
jäljempänä olevassa
huomautuksessa.
Huomautus: Cognos
TM1 Application
Web -ohjelmassa luodut hiekkalaatikot
näkyvät hiekkalaatikkoluettelossa
muodossa
[<hiekkalaatikon
nimi>]_[<hyväksyntähierarkian ulottuvuuden
nimi>].[<hyväksyntähierarkian valitseman
elementin pääobjektin
nimi^valitun elementin
nimi >]_[<Application
Web -sovellus>].

Muut Cognos TM1
-liittymät
Huomautus: Cognos
TM1 Application
Web -ohjelmassa luodut hiekkalaatikot
näkyvät hiekkalaatikkoluettelossa
muodossa
[<hiekkalaatikon
nimi>]_[<hyväksyntähierarkian ulottuvuuden
nimi>].[<hyväksyntähierarkian valitseman
elementin pääobjektin
nimi^valitun elementin
nimi >]_[<Application
Web -sovellus>].

Tässä annettuja
tietomerkintöjä voidaan tarkastella kaikissa Cognos TM1
-liittymissä.
Huomautus: Cognos
TM1 Application
Web -ohjelmassa luodut hiekkalaatikot
näkyvät hiekkalaatikkoluettelossa
muodossa
[<hiekkalaatikon
nimi>]_[<hyväksyntähierarkian ulottuvuuden
nimi>].[<hyväksyntähierarkian valitseman
elementin pääobjektin
nimi^valitun elementin
nimi >]_[<Application
Web -sovellus>].

Cognos TM1
Application Web ei
voi tarkastella
tietomerkintää.
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Päällekirjoitustila

Liittymä

Vahvistetut tiedot

Vahvistamattomat
tiedot (näkyvät sinisenä)

Suora

Cognos TM1
Application Web
Huomautus: Cognos
TM1 Application
Web -ohjelmassa luodut hiekkalaatikot
näkyvät hiekkalaatikkoluettelossa
muodossa
[<hiekkalaatikon
nimi>]_[<hyväksyntähierarkian ulottuvuuden
nimi>].[<hyväksyntähierarkian valitseman
elementin pääobjektin
nimi^valitun elementin
nimi >]_[<Application
Web -sovellus>].

Suora
päällekirjoitustila ei
ole käytettävissä
Cognos TM1
Application Web -ohjelmassa.

Suora
päällekirjoitustila ei
ole käytettävissä
Cognos TM1
Application Web -ohjelmassa.

Muut Cognos TM1
-liittymät

Kaikkia muita
tietomerkintöjä voidaan tarkastella
muissa liittymissä.

Kaikkia muita
tietomerkintöjä voidaan tarkastella
muissa liittymissä.

Web-taulukot Cognos TM1 Applications -alustassa
Voit käyttää Web-taulukoita IBM Cognos TM1 Applications -alustan objektina.
Voit määrittää Web-taulukon Cognos TM1 Applications -alustan käyttöön lisäämällä sen Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman objektiluetteloon. Web-taulukoissa on joustavia muotoiluvaihtoehtoja ja toimintopainikkeita, joiden avulla voidaan avata erilaisia näkymiä tai aloittaa Turbo Integrator -prosesseja.
Kun Web-taulukko on Objektit-ruudun luettelossa, vedä se suunnitteluruudussa
näkyvän sovelluksen Näkymät-solmuun.
Kun olet valinnut käytettävän Web-taulukon, tarkista sovellus ja ota se uudelleen
käyttöön käyttämään Web-taulukkoa.
Cognos Insight ei voi käyttää Web-taulukoita. Jos yrität tarkistusta tai käyttöönottoa Cognos Insight -ohjelmassa, sovellusta ei oteta käyttöön.
Kun Web-taulukko on lisätty, se näkyy sovelluksessa määritetyn nimisenä uutena
välilehtenä.
Ennen kuin otat omistajuuden, Web-taulukon mahdolliset toimintopainikkeet näkyvät harmaina ja ovat poissa käytöstä.
IBM Cognos TM1 TurboIntergrator -prosessit voidaan ajaa käyttämällä Web-taulukoiden toimintopainikkeita. Muista selvittää Turbo Integrator -prosessin ajon vaikutukset, ennen kuin sisällytät sen Web-taulukon osana.
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Järjestelmä käyttää hyväksyntähierarkian määrittämää suojausta Web-taulukoissa,
jotka on otettu käyttöön Cognos TM1 Applications -sovelluksen osana.
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Luku 4. Ruudukon muutosten hallinta
Voit järjestellä ruudukon ja tiedot joustavasti tarpeittesi mukaan. Voit käsitellä useita välilehtiä samaan aikaan tai lukita sarakkeet tai rivit tietyn välilehden selaamisen helpottamiseksi.
Voit myös muokata välilehden sijaintia, tietojen lajittelua ja nolla-arvojen piilotusta.
Asetukset säilyvät, kun avaat jonkin solmun samassa sovelluksessa seuraavan kerran.

Välilehtien käsittely
Voit siirtää välilehtiä ja järjestää ne uudelleen.
Jos välilehtiä on enemmän kuin ikkunaan mahtuu, piilotetut välilehdet näkyvät
piilotettujen välilehtien ohjausalueessa. Tämä alue on osoitettu kuviokuvakkeella
. Myös piilotettujen välilehtien määrä näkyy. Kun napsautat kuviota, voit valita
tarkasteltavan välilehden.
Jos olet irrottanut useita välilehtiä, joilla on samat kontekstiulottuvuudet, näet vain
kyseisen ulottuvuuden jaetut jäsenet. Kontekstiulottuvuuksien yksilöllisiä jäseniä ei
voi näyttää, ennen kuin välilehdet on palautettu.

Kokeile itse - irrota välilehti
Oletetaan, että haluat nähdä suunnitellun liikematkan vaikutuksen yrityksen yleisiin kustannuksiin.
Tätä varten on irrotettava Yrityksen kustannukset -välilehti (raportointikuutio), jotta näet Matkakulut- ja Yrityksen kustannukset -välilehdet yhdessä.

Toimintaohjeet
1. Vedä Yrityksen kustannukset -välilehteä, kunnes pudotusalue näkyy korostettuna ja nuoli osoittaa paikan, johon välilehti sijoitetaan.
Välilehdet näkyvät nyt vierekkäin.
2. Aktivoi Matkakulut-välilehti napsauttamalla sitä.
3. Lisää tiedot Matkakulut-välilehteen ja vahvista ne painamalla Enter-näppäintä.
Tiedot päivitetään Yrityksen kustannukset -välilehteen.
4. Voit palauttaa irrotetun välilehden vetämällä sen toisen välilehden alueelle.
Lähdevälilehti palautuu välilehtialueeseen. Voit palauttaa näkymän myös valitsemalla työkalurivin Palauta-valikosta Palauta välilehdet.

Ulottuvuuksien pinoaminen
Voit pinota näkymiä ja järjestää niitä uudelleen niiden näyttötavan muuttamiseksi.
Voit palauttaa ruudukon napsauttamalla Palauta-painikkeen vieressä olevaa alaspäin osoittavaa nuolta ja valitsemalla Palauta näkymä. Voit palauttaa tiedot takaisin siihen tilaan, jossa ne viimeksi tallennettiin, valitsemalla Nollaa tiedot. Voit vetää ja pudottaa näkymiä ulottuvuuspylväästä muihin ulottuvuuspylvään alueisiin
tai ruudukkoon ja järjestää ne riveihin ja sarakkeisiin halutun ruudukon asettelun
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luomiseksi. Huomaa, että näkymä säilyy muistissa vain niin kauan kuin selainnäkymä, josta se on peräisin, pysyy muuttumattomana. Jos selaimen välimuisti tyhjennetään, näkymä ei säily.

Kokeile itse - pinoa ulottuvuus
Oletetaan, että haluat nähdä toimistotarvikkeiden kustannusten erot eri budjettiversioissa ja verrata budjetteja aiempien vuosien kustannuksiin. Voit tehdä tämän pinoamalla versioulottuvuuden rivien tarvikekustannusulottuvuuden kanssa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toimituskustannukset -välilehdessä 5 versiota -ulottuvuutta ja vedä
se ulottuvuuspylvään kontekstiosasta riviakseliin. Kun riviakseli korostetaan
ääriviivalla pudotusalueen korostamiseksi, vapauta hiiren painike. Ulottuvuus
pinotaan rivien päälle.
Näkyvissä on nyt kukin tarviketyyppi, sen ennuste budjettiversioiden 1 ja 2
mukaan sekä sen toteutuneet kustannukset edellisenä kahtena vuotena.
2. Voit siirtää ulottuvuudet riveiltä tai sarakkeista takaisin ulottuvuuspylvääseen
valitsemalla ulottuvuuden tartuntakahvasta ja vetämällä sen pylvääseen.

Ulottuvuuksien korvaus
Voit korvata akselilla olevan ulottuvuuden vetämällä ja pudottamalla vaihtoehtoisen ulottuvuuden kyseisen ulottuvuuden päälle.
Voit esimerkiksi vetää ulottuvuuden sarakkeesta napsauttamalla ulottuvuuden tartuntakahvaa ja siirtämällä sen rivillä olevan ulottuvuuden päälle. Kun näkyvissä
on korvauksen pudotusalue, vapauta ulottuvuus.
rivit ja sarakkeet keskenään tietojen tarkastelemiseksi vaihVihje: Voit vaihtaa
toehtoisella tavalla. Jos esimerkiksi kuukaudet ovat riveillä ja markkinointikampanjat sarakkeissa, voit vaihtaa rivit ja sarakkeet keskenään. Tällöin on helpompi nähdä kampanjakustannukset aikaan suhteutettuina.

Kokeile itse - ulottuvuuden korvaus
Oletetaan, että haluat nähdä kunkin kampanjan yksittäiset markkinointityypit. Tätä
varten voit vaihtaa Kampanjat-ulottuvuuden riveille Markkinointi-ulottuvuuden tilalle.

Toimintaohjeet
1. Valitse Markkinointi-välilehden kontekstista Kampanja 1 -ulottuvuuden tartuntakahva.
2. Vedä ulottuvuus 1-markkinointi-ulottuvuuden päälle riveille. Kun rivit näkyvät
ääriviivalla merkittyinä, vapauta Kampanja 1 -ulottuvuus. Lähdeulottuvuus
korvaa rivien kohdeulottuvuuden.

Osajoukkojen muokkaus
Osajoukon muokkaustoiminnolla voidaan rajoittaa rivillä käytettävien elementtien
määrää määrittämällä halutulle ulottuvuudelle osajoukko.
Ulottuvuudella voi olla tuhansia elementtejä. On kuitenkin epätodennäköistä, että
kaikkien ulottuvuuksien kaikkia elementtejä tarvitaan samassa näkymässä. Useim-

38

IBM Cognos TM1 Versio 10.2.2: Applications-opas

missa tapauksissa näkymässä käytettävien elementtien määrää on rajoitettava vain
niihin, joita tarvitaan tietojen tietyssä analyysissa.
Saavutat parhaat tulokset, kun rajoitat otsikkoelementteinä näkyvien elementtien
määrää. Silloin tiedot näkyvät tehokkaasti, vaikka katselet niitä hitaan Internet-yhteyden avulla.

Toimintaohjeet
Napsauta rivillä tai sarakkeessa olevan ulottuvuuden vieressä olevaa alaspäin
osoittavaa nuolta. Osajoukon muokkaustoiminto avautuu.
Voit avata kontekstiulottuvuuden osajoukon muokkaustoiminnon napsauttamalla
ulottuvuuden alaspäin osoittavaa nuolta ja napsauttamalla osajoukon muokkaustoiminnon kuvaketta

.

Yksinkertaisen osajoukon luonti
Osajoukon muokkaustoiminnon yksinkertaisessa tilassa voit muuttaa osajoukon
elementtejä ja tarkastella muutettuja elementtejä heti.

Toimintaohjeet
1. Napsauta haluamasi ulottuvuuden viereistä Avaa osajoukon muokkaustoimin.
to -kuvaketta
Yksinkertaisen osajoukon muokkaustoiminnon ikkuna avautuu.
Osajoukon muokkaustoiminnon yhteydessä ovat käytettävissä seuraavat painikkeet.
Painike

Nimi

Sijainti

Kaikki-osajouk- Näyttää ulottuvuuden kaikki elemenko
tit. Ulottuvuuden kaikkien elementtien luettelosta käytetään nimitystä
Kaikki-osajoukko.
Säilytä valitut
elementit

Näyttää vain valitsemasi elementit ja
poistaa kaikki muut elementit nykyisestä osajoukosta. Poistetut elementit
jäävät kuitenkin ulottuvuuteen.

Poista valitut
elementit

Poistaa valitsemasi elementit nykyisestä osajoukosta.

Etsi
osajoukosta

Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit
etsiä elementtejä nykyisestä
osajoukosta käyttämällä perusteena
kirjoittamaasi tekstiä.

Osajoukko

Näyttää osajoukkoluettelon ja näyttää
valitsemasi osajoukon ja siihen kuuluvat elementit.

2. Tee osajoukkoluettelossa jokin seuraavista toimista:
v Valitse nimetty osajoukko.

Luku 4. Ruudukon muutosten hallinta
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v Jos haluat tarkastella ulottuvuuden kaikkia elementtejä, napsauta Kaikki.
osajoukko-kuvaketta
Ohjelma näyttää elementit, jotka ovat valitun osajoukon jäseniä.
3. Valitse ainakin yksi elementti ja napsauta Säilytä valitut elementit -kuvaketta
.
Valitsemasi elementit pysyvät luettelossa, ja kaikki muut elementit poistuvat.
4. Poista elementtejä luettelosta valitsemalla ainakin yksi elementti ja napsautta.
malla Poista valitut elementit -kuvaketta
5. Voit hakea elementtejä nykyisestä osajoukosta napsauttamalla Etsi osajoukosta
ja kirjoittamalla hakujonon. Lisätietoja haun kohdistamisesta
-kuvaketta
osajoukkoon on kohdassa ”Elementtien haku” sivulla 46.
6. Napsauta OK-painiketta.

Tulokset
Näkymä päivittyy niin, että se sisältää vain osajoukosta valitut elementit.

Osajoukkojen lisämuokkaustoiminnon näyttö
Jos haluat kohdistaa osajoukkoon lisämuokkaustehtäviä, käytä osajoukkojen lisämuokkaustoimintoa yksinkertaisen osajoukon muokkaustoiminnon sijasta.

Toimintaohjeet
1. Napsauta minkä tahansa ulottuvuuden vieressä näkyvää Osajoukon muokkaustoiminto -kuvaketta
.
Yksinkertaisen osajoukon muokkaustoiminnon ikkuna avautuu.
2. Napsauta yksinkertaisen osajoukon muokkaustoiminnon ikkunan alaosassa olevaa Lisäasetukset-painiketta.

Tulokset
Osajoukkojen lisämuokkaustoiminnon ikkunassa on kaksi ruutua.
v Käytettävissä olevat elementit (vasen ruutu) - Näyttää kaikki elementit, jotka
voidaan lisätä osajoukkoon.
v Osajoukko (oikea ruutu) - Näyttää vain osajoukon nykyiset jäsenet. Kun käyttäjä tallentaa osajoukon, siihen tallentuvat vain Osajoukko-ruudussa näkyvät elementit.

Osajoukkojen lisämuokkaustoiminnon työkalurivin käyttö
Osajoukkojen lisämuokkaustoiminnossa käytettävissä olevia muokkaustehtäviä voidaan käyttää muokkaustoiminnon työkalurivin painikkeista käsin.
Seuraavassa taulukossa on kuvaus osajoukon muokkaustoiminnon työkalurivin
painikkeista:
Painike
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Nimi

Kuvaus

Tallenna osajoukko

Tallentaa osajoukkoon vain Osajoukko-luettelossa näkyvät elementit.
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Painike

Nimi

Kuvaus

Tallenna osajoukko
nimellä

Tallentaa eri nimellä osajoukkoon vain Osajoukko-luettelossa näkyvät elementit.

Lataa uudelleen osa- Lataa alkuperäisen osajoukon uudelleen.
joukko
Kaikki-osajoukko

Näyttää kaikki elementit ylätason ulottuvuudessa.

Leikkaa, Kopioi ja
Liitä

Leikkaa, kopioi ja liittää osajoukon valitut elementit.

Säilytä valitut elementit

Säilyttää osajoukon valitut elementit.

Poista valitut elementit

Poistaa valitut elementit osajoukosta.

Suodata osajoukko

Tällä vaihtoehdolla voidaan valita osajoukosta
ryhmä elementtejä, joilla on toisiinsa liittyviä
ominaisuuksia. Elementtejä voidaan suodattaa
seuraavasti:
v Suodata tason mukaan
v Suodata määritteen mukaan
v Suodata lausekkeen mukaan

Lajittele osajoukko

Osajoukko voidaan lajitella usealla tavalla:
v Nouseva lajittelujärjestys
v Laskeva lajittelujärjestys
v Hierarkkinen lajittelujärjestys
v Indeksointi nousevaan järjestykseen
v Indeksointi laskevaan järjestykseen

Laajenna rakenneesitys

Laajentaa rakennetta usealla tavalla:
v Poraudu valittuihin yhdistelmiin - Laajentaa
valittua yhdistelmää yhden tason.
v Laajenna valitut yhdistelmät - Laajentaa valittua yhdistelmää ja näyttää kaikki alatasot.
v Laajenna koko rakenne - Laajentaa koko hierarkian ja näyttää kaikkien ylätasojen
aliobjektit.

Tiivistä rakenneesitys

Tiivistää rakenteen seuraavalla kahdella tavalla:
v Tiivistä valitut yhdistelmät - Tiivistää
laajennetun yhdistelmän ja piilottaa kaikki
aliobjektit.
v Tiivistä koko rakenne - Tiivistää koko hierarkian.
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Painike

Nimi

Kuvaus

Lisää valittujen elementtien ylätason
objekteja

Lisää valitun elementin ylätason objektin välittömästi elementin yläpuolelle
hierarkiarakenteeseen.

Laajenna yläpuoliset Näyttää yhdistelmät aliobjektiluettelon lopussa
sekä Käytettävissä olevat elementit -luettelossa
että Osajoukko-luettelossa. Ohjelma laajentaa
yhdistelmän aliobjektit yhdistelmän yläpuolelle.
Luo mukautettu yh- Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda yhdistetdistelmä
tyjä elementtejä näkymässä työskentelyn aikana nopeasti.
Lisätietoja on kohdassa ”Mukautettujen yhdistelmien luonti” sivulla 49.
Etsi osajoukosta

Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit etsiä elementtejä nykyisestä osajoukosta käyttämällä
perusteena kirjoittamaasi tekstiä.

Elementtien siirto
Voit siirtää elementtejä Käytettävissä olevat elementit -ruudusta Osajoukko-ruutuun vetämällä ja pudottamalla.
Jos napsautat tässä esimerkissä Käytettävissä olevat elementit -ruudussa näkyvää
Other Revenue (Muut tulot) -elementtiä, voit vetää sen Osajoukko-ruudussa näkyvän Sales (Myynti) -elementin alapuolelle.

Sales (Myynti) -elementin alapuolella oleva rivi ilmaisee, että Other Revenue (Muut
tulot) -elementti näkyy Sales (Myynti) -elementin alapuolella.

Yhdistelmien siirto
Voit siirtää yhdistelmän Käytettävissä olevat elementit -ruudusta Osajoukko-ruutuun vetämällä ja pudottamalla.
Kun siirrät yhdistetyn elementin, myös sen aliobjektit siirtyvät.
Tässä esimerkissä oletetaan, että määritettynä on Revenue (Tulot) -niminen yhdistelmäelementti.
Jos valitset Revenue (Tulot) -elementin ja vedät sen Osajoukko-ruutuun, ohjelma lisää tiivistetyn yhdistelmän Osajoukko-ruutuun.
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Jos laajennat Revenue (Tulot) -elementin Käytettävissä olevat elementit -ruudussa
ja valitset yhdistelmän ja sen aliobjektit, voit vetää yhdistelmän Osajoukko-ruutuun. Ohjelma lisää laajennetun yhdistelmän Osajoukko-ruutuun.

Kummassakin esimerkissä Revenue (Tulot) -yhdistelmä ja sen aliobjektit lisätään
Osajoukko-luetteloon. Yhdistelmän tila Osajoukko-luettelossa viittaa yhdistelmän
näyttötapaan. Ensimmäisessä esimerkissä Revenue (Tulot) näkyy tiivistettynä yhdistelmänä. Toisessa esimerkissä Revenue (Tulot) näkyy laajennettuna yhdistelmänä, ja sen aliobjektit ovat näkyvissä.

Elementtien säilytys
Voit supistaa Osajoukko-ruudussa näkyvää elementtiluetteloa niin, että siinä näkyvät vain osajoukossa säilytettävät elementit.
Tässä tapauksessa kaikki muut elementit poistuvat osajoukosta.
Huomautus: Voit rajata osajoukkoon lisättävien elementtien hakua pienentämällä
Käytettävissä olevat elementit -luettelon kokoa, mutta tämä ei vaikuta Osajoukkoluettelossa oleviin elementteihin.

Toimintaohjeet
1. Valitse elementit, jotka haluat säilyttää Osajoukko-luettelossa.
.
2. Valitse Säilytä valitut elementit
Osajoukko-luettelossa näkyvät säilytettäviksi valitut elementit.
3. Tallenna osajoukko napsauttamalla Tallenna osajoukko -kuvaketta

.

Elementtien poisto
Voit poistaa valitut elementit Osajoukko-ruudusta.

Toimintaohjeet
1. Valitse yksi tai useita elementtejä Osajoukko-ruudusta.
2. Napsauta Poista valitut elementit -kuvaketta

.
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Tulokset
Valitut elementit poistuvat Osajoukko-ruudusta. Poistetut elementit jäävät kuitenkin ulottuvuuteen.
Huomautus: Voit tuoda näkyviin kaikki poistamasi osajoukon elementit napsauttamalla Kaikki-osajoukko -kuvaketta

.

Elementtien suodatus
Elementtejä voidaan suodattaa joko Käytettävissä olevat elementit -ruudussa tai
Osajoukko-ruudussa.
Käytä seuraavia asetuksia:
v Suodata määritteen mukaan - Näyttää vain elementit, jotka vastaavat määrittämääsi määritettä.
v Suodata tason mukaan - Näyttää vain elementit, jotka vastaavat elementtihierarkian tasoa.
v Suodata lausekkeen mukaan - Näyttää vain elementit, jotka vastaavat mallia.
Suodatus määritteen mukaan:
Osajoukon muokkaustoiminnolla voidaan suodattaa elementtejä määritteen arvon
mukaan.
Toimintaohjeet
1. Napsauta Suodata osajoukko -kuvaketta
määritteen mukaan.

ja valitse vaihtoehto Suodata

2. Valitse määrite Valitse määrite -luettelosta.
3. Valitse arvo Anna vastinearvo -luettelosta.
4. Napsauta OK-painiketta.
Tulokset
Kaikki osajoukon elementit, joiden valittu määrite vastaa tätä arvoa, pysyvät elementtiluettelossa. Kaikki osajoukon elementit, joiden valittu määrite ei vastaa arvoa, poistuvat elementtiluettelosta.
Suodatus tason mukaan:
Osajoukon muokkaustoiminnolla voidaan suodattaa elementtejä niin, että jäljelle
jäävät vain elementit, jotka kuuluvat yhdelle tai usealle määritetylle hierarkiatasolle.
Tutustu seuraavaan esimerkkiin, jossa käsitellään kolmitasoista hierarkiaa.
Tässä esimerkissä aloitetaan kuvan esittämästä osajoukosta ja poistetaan siitä sitten
kaikki muut elementit paitsi ne, jotka kuuluvat tasolle 1.
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Toimintaohjeet
ja valitse sitten vaihtoehto Suo1. Napsauta Suodata osajoukko -kuvaketta
data tason mukaan.
2. Napsauta luettelossa olevaa tasoa ja valitse OK.
Jos käyttämäsi suodatustaso on esimerkiksi Taso 1, seuraavan tason 1 osajoukon elementit jäävät Osajoukko-luetteloon:
v Revenue (Tulot)
v COS
Suodatus lausekkeen mukaan:
Osajoukon muokkaustoiminnolla voidaan suodattaa elementtejä niin, että jäljelle
jäävät vain elementit, jotka vastaavat määritettyä hakumallia.
Oletetaan, että Käytettävissä olevat elementit- tai Osajoukko-ruudussa on seuraava
elementtiluettelo.
v Sales (Myynti)
v Other Revenue (Muut tulot)
v
v
v
v

Direct Cost (Välittömät kustannukset)
Other Costs (Muut kustannukset)
Bank Charges (Pankkikulut)
Board of Directors (Hallitus)

v Employee Relations (Työsuhteet)
v Printing (Tulostus)
v Seminars and Continuing Ed. (Seminaarit ja jatkokoulutus)
v Taxes and Licenses (Verot ja käyttömaksut)
v Office Expense (Toimistokulut)
v Postage (Postitus)
v Rent (Vuokrat)
Nyt oletetaan, että haluat supistaa tätä luetteloa niin, että siinä näkyvät vain sanan
'cost' sisältävät elementit.
Toimintaohjeet
ja valitse vaihtoehto Suodata
1. Napsauta Suodata osajoukko -kuvaketta
yleismerkin mukaan.
2. Kirjoita aakkosnumeerisista merkeistä koostuva hakumalli Anna lauseke -ruutuun.
Anna lauseke -ruudussa voidaan käyttää seuraavaa kahta yleismerkkiä.
Luku 4. Ruudukon muutosten hallinta
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v Kysymysmerkki (?) - Yksittäisen merkin paikkamerkki
v Tähti (*) - Yhden tai usean merkin paikkamerkki
Jos haluat eristää kaikki elementit, joiden nimeen sisältyy merkkijono cost, kirjoita avautuvaan valintaruutuun lauseke ’cost’.
3. Napsauta OK-painiketta.
Tulokset
Elementtiluettelo on nyt rajattu niin, että se sisältää vain ne elementit, jotka vastaavat mallia.

Elementtien haku
Elementtejä voidaan hakea joko Käytettävissä olevat elementit- tai Osajoukko-ruudusta työkalurivin Etsi osajoukosta -toiminnolla.
Tämä toiminto kohdistaa yksinkertaisen tekstihaun kirjoitettavaa merkkijonoa vastaaviin elementteihin. Tästä on erityistä hyötyä, kun suuresta elementtiluettelosta
halutaan löytää tietty elementti.
Huomautus: Etsi osajoukosta -toiminnolla etsittävässä tekstissä ei saa olla yleismerkkejä, kuten kysymysmerkkejä (?) tai tähtiä (*). Sen sijaan etsittävän merkkijonon alkuun ja loppuun lisätään yleismerkiksi tähti (*), jotta toiminto etsii merkkijonon kaikkia esiintymiä elementtiluettelosta.
Jos esimerkiksi kirjoitat merkkijonon ost, toiminto muuntaa sen muotoon *ost*, jolloin toiminto löytää esimerkiksi sanat Cost ja Boston.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Etsi osajoukosta -kuvaketta
Ctrl+F.

tai paina näppäinyhdistelmää

Etsi osajoukosta -työkalurivi avautuu osajoukon muokkaustoiminnon ikkunassa.
2. Kirjoita haettava merkkijono hakuruutuun.
Haettavaan merkkijonoon voi sisältyä yksi aakkosnumeerinen merkki tai useita
aakkosnumeerisia merkkejä, mutta siihen ei voi sisältyä yleismerkkejä.
Kun kirjoitat haettavan merkkijonon, toiminto toteuttaa sen perusteella haun
elementtiluettelosta.
v Jos toiminto löytää useita vastaavia elementtejä, ensimmäinen vastaava elementti näkyy korostettuna luettelossa.
v Jos toiminto ei löydä vastaavaa elementtiä, hakuruudun tausta näkyy tilapäisesti punaisena.
Voit myös aloittaa haun haluamastasi elementtiluettelon kohdasta napsauttamalla haluamaasi elementtiä. Haku alkaa tästä uudesta aloituskohdasta, kun
jatkat hakua.
3. Jos toiminto löytää useita vastaavia elementtejä, voit siirtyä elementtiluettelossa
valitsemalla Etsi seuraava tai Etsi edellinen.
Voit käyttää siirtymiseen seuraavia näppäimistökomentoja:
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v Jos haluat löytää seuraavan vastaavan elementin paina F3-näppäintä tai Enter-näppäintä.
v Jos haluat löytää edellisen elementin paina näppäinyhdistelmää Vaihto+F3
tai näppäinyhdistelmää Vaihto+Enter.
Jos hakutoiminto ei löydä seuraavaa tai edellistä vastaavaa elementtiä, hakuruudun tausta näkyy tilapäisesti punaisena ja hakutoiminto käy luettelon uudelleen läpi.
4. Voit sulkea Etsi osajoukosta -työkalurivin napsauttamalla Sulje etsintäpalkki
-kuvaketta

.

Elementtien lajittelu
Kaikki elementit voidaan lajitella joko Käytettävissä olevat elementit -ruudussa tai
Osajoukko-ruudussa.

Toimintaohjeet
Voit lajitella osajoukon elementtejä napsauttamalla Lajittele osajoukko -kuvaketta
ja valitsemalla lajitteluasetuksen.
Lajitteluvalinta

Lajittelujärjestys

Nouseva lajittelujärjestys

Nouseva järjestys A - Z, 0 - 9.

Laskeva lajittelujärjestys

Laskeva järjestys Z - A, 9 - 0.

Hierarkkinen lajittelujärjestys

Kaikki aliobjektit näkyvät ylätasojensa alapuolella.

Indeksointi nousevaan järjestykseen

Ulottuvuuden indeksi, luvusta 1 alkava.

Indeksointi laskevaan järjestykseen

Ulottuvuuden indeksi, ulottuvuuden arvoltaan suurimmasta indeksistä alkava.

Yhdistelmien laajennus ja tiivistys
Voit näyttää yhdistelmän suorat aliobjektit tai kaikki aliobjektit laajentamalla yhdistelmää osajoukon muokkaustoiminnon ikkunassa.
Voit kohdistaa elementteihin seuraavia toimintoja osajoukon muokkaustoiminnon
Käytettävissä olevat elementit -ruudussa tai Osajoukko-ruudussa.
Yhdistelmän laajennus:
Voit laajentaa yhdistelmää.
Toimintaohjeet
1. Valitse laajennettavat yhdistelmät.
.
2. Napsauta Laajenna rakenne-esitys -kuvaketta
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
v Jos haluat tarkastella yhdistelmän välittömiä aliobjekteja valitse Poraudu valittuihin yhdistelmiin. Seuraavassa kuvassa näkyy, mitä porautumisesta ToLuku 4. Ruudukon muutosten hallinta
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tal Business Unit (Liiketoimintayksikön summa) -yhdistelmään seuraa.

v Jos haluat tarkastella yhdistelmän kaikkia aliobjekteja, valitse Laajenna valitut yhdistelmät. Seuraavassa kuvassa näkyy, mitä Total Business Unit (Liiketoimintayksikön summa) -yhdistelmän laajentamisesta seuraa.

v Jos haluat tarkastella ulottuvuushierarkian kaikkien ylätason objektien kaikkia aliobjekteja, valitse Laajenna koko rakenne.
Yhdistelmän tiivistys:
Voit tiivistää valitun laajennetun yhdistelmän tai kaikki osajoukon laajennetut yhdistelmät.
Toimintaohjeet
1. Valitse laajennetut yhdistelmät, jotka haluat tiivistää.
2. Napsauta Tiivistä rakenne-esitys -kuvaketta
3. Valitse Tiivistä valitut yhdistelmät.

.

Huomautus: Jos haluat sulkea osajoukon kaikki laajennetut yhdistelmät, valitse
Tiivistä rakenne-esitys

ja Tiivistä koko rakenne.

Ylätason objektien lisäys
Osajoukon muokkaustoiminnon ikkunassa voit lisätä valitun elementin välittömän
ylätason objektin suoraan elementin yläpuolelle.
Tutustu seuraavaan esimerkkiin, jossa näkyy useita lehtielementtejä.

48

IBM Cognos TM1 Versio 10.2.2: Applications-opas

Jos valitset kaikki elementit ja napsautat Lisää valittujen elementtien ylätason ob, ohjelma lisää kaikkien valittujen elementtien välittömät
jekteja -kuvaketta
ylätason objektit seuraavan esimerkin mukaisesti.

Mukautettujen yhdistelmien luonti
Näkymässä voit luoda mukautettuja yhdistelmiä aiemmin luoduista osajoukoista
tai valituista osajoukon elementeistä.

Mukautetun yhdistelmän luonti aiemmin määritetystä osajoukosta
Voit luoda mukautetun yhdistelmän lisäämällä aiemmin määritetyn osajoukon nykyiseen osajoukkoon.
Aiemmin määritetystä osajoukosta tulee silloin nykyiseen osajoukkoon kuuluva
mukautettu yhdistelmä.

Toimintaohjeet
1. Aloita ulottuvuuden osajoukon muokkaustoiminto.
2. Kun olet yksinkertaisen osajoukon muokkaustoiminnon ikkunassa, valitse Lisäasetukset. Osajoukkojen lisämuokkaustoiminnon ikkuna avautuu.
3. Määritä osajoukko Osajoukko-ruudussa.
4. Napsauta Luo mukautettu yhdistelmä -kuvaketta
ehto Luo yhdistelmä osajoukosta.

ja valitse sitten vaihto-
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5. Valitse aiemmin määritetty osajoukko, jonka haluat lisätä nykyiseen osajoukkoon mukautettuna yhdistelmänä.
Ohjelma lisää valitun osajoukon nykyiseen osajoukkoon mukautettuna yhdistelmänä.
6. Tallenna nykyinen osajoukko tarvittaessa napsauttamalla Tallenna osajoukko
tai Tallenna osajoukko nimellä -kuvaketta
-kuvaketta
7. Napsauta OK-painiketta.

.

Tulokset
Uuden mukautetun yhdistelmän sisältävä osajoukko avautuu.

Mukautetun yhdistelmän luonti valituista elementeistä
Voit luoda mukautetun yhdistelmän valituista elementeistä osajoukon muokkaustoiminnossa.

Toimintaohjeet
1. Aloita ulottuvuuden osajoukon muokkaustoiminto.
2. Kun olet yksinkertaisen osajoukon muokkaustoiminnon ikkunassa, valitse Lisäasetukset. Osajoukkojen lisämuokkaustoiminnon ikkuna avautuu.
3. Kun olet Osajoukko-ruudussa, valitse elementit, jotka haluat sisällyttää mukautettuun yhdistelmään.
4. Napsauta Luo mukautettu yhdistelmä -kuvaketta
ehto Luo yhdistelmä valituista elementeistä.

ja valitse sitten vaihto-

Olet nyt luonut mukautetun yhdistelmän, joka sisältää vaiheessa 2 valitsemasi
elementit.
Ohjelma antaa mukautetulle yhdistelmälle nimen }ROLLUP_ #. Lukua kuvaava
merkki # alkaa nollasta ja kasvaa yhdellä joka kerran, kun palvelinistunnossa
luodaan mukautettu yhdistelmä.
5. Voit tarkastella uutta mukautettua yhdistelmää napsauttamalla OK-painiketta.
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Luku 5. Kaavioiden käsittely
Tässä osassa havainnollistetaan, miten Cognos TM1 Web -työasemaohjelmassa voi
tarkastella kaavioita.

Toimintaohjeet
1. Avaa näkymä.
2. Tuo kaavio näkyviin tekemällä jokin seuraavista toimista:
v Valitse Näytä kaavio, jos haluat nähdä kuution tiedot vain kaaviomuodossa.
Pylväskaavio (oletusarvon mukainen kaaviotyyppi) tulee näkyviin.
v Valitse Näytä kaavio ja ruudukko, jos haluat tarkastella kuution tietoja sekä
kaavio- että ruudukkomuodossa.
Ruudukko näkyy yläreunassa ja pylväskaavio (oletusarvon mukainen kaaviotyyppi) näkyy alareunassa.
v Valitse Näytä ruudukko, jos haluat nähdä kuution tiedot vain ruudukkomuodossa.

Kaaviotyypin muutto
Voit muuttaa kaavion tyypin Kaavion ominaisuudet -valikon avulla.
Voit muuttaa kaaviotyyppiä seuraavassa esitettyjen ohjeiden mukaan.

Toimintaohjeet
1. Valitse työkaluriviltä vaihtoehdot Kaavion ominaisuudet > Kaaviotyyppi.
2. Valitse jokin käytettävissä olevista kaaviotyypeistä, esimerkiksi pistekaavio, viivakaavio, pylväskaavio tai ympyräkaavio.

Porautuminen kaaviosta
Jos pääkäyttäjä on määrittänyt porautumisprosesseja ja -sääntöjä kaaviossa esitettyjä kuution soluja varten, voit porautua liitettyihin tietoihin kaaviosta.
Lisätietoja porautumisprosessien ja -sääntöjen luonnista on IBM Cognos TM1 -ohjelman kehittäjän oppaassa.
Jos kaavion komponenttiin liittyy vain yksi tietolähde, kyseiset tiedot avautuvat
suoraan uuteen näkymävälilehteen. Jos kaavion komponenttiin liittyy useita tietolähteitä, ohjelma pyytää sinua valitsemaan jonkin tietolähteistä.
Esimerkiksi tässä osassa havainnollistetaan, miten porautuminen toteutetaan.

Toimintaohjeet
1. Tuo kaavio näkyviin valitsemalla Näytä kaavio.
2. Napsauta kaavion saraketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Porautuminen.
Jos solu on linkitetty vähintään kahteen liitettyjen tietojen lähteeseen, näkyviin
tulee Poraudu-valintaikkuna, jossa näkyvät lueteltuina kaaviokomponenttiin
liitetyt tietolähteet.
3. Valitse lähde, jonka haluat nähdä, ja napsauta sitten Valitse-painiketta.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

51

Tulokset
Valitut tiedot avautuvat uuteen Näkymä-välilehteen.
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Luku 6. Tietojen vienti
Voit viedä tiedot Microsoft Exceliin ja luoda raportteja ja kaavioita sekä käsitellä
tietoja eri tavoin. Voit viedä tiedot myös tekstitiedostoon.
Huomautus: Huomautus: Jos viet tiedot käyttämällä Sektori Exceliin- tai Tilannevedos Exceliin -valintaa eikä Microsoft Excel -ohjelmaa ole palvelimessa, ruudukossa mahdollisesti olevia kaavioita ei viedä tuloksena syntyvään laskentataulukkoon. Jos käytät Vie PDF-tiedostoon -valintaa, kaavio näkyy ensin ja sen jälkeen
näkyvät siihen liittyvät arvot.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Vie-kuvaketta
.
2. Valitse raportin vientimuoto:
v Sektori Exceliin - Excel-asiakirjat, jotka säilyttävät linkin palvelimeen TM1funktioiden kautta. Kun avaat sektorin ja muodostat yhteyden palvelimen,
johon sektori liittyy, sektori näyttää kuution nykyiset arvot edellyttäen, että
käytät Exceliä, kun Perspectives-lisäosa on käytössä.
v Tilannevedos Exceliin - Excel-asiakirjat, joiden sisältämät numeroarvot vastaavat kuution arvoja vientihetkellä. Koska tilannevedokset eivät säilytä linkkiä palvelimeen, arvot ovat staattisia ja kuvaavat kuution arvoja vientihetkellä.
v

Vie PDF-tiedostoon - PDF-asiakirjat, jotka näyttävät kuution arvot vientihetkellä.

Vie-valintaikkuna avautuu.
3. Valitse vietävien rivien määrä:
v
v

Vie nykyisen sivun rivit - Vie kaikki nykyisen sivun rivit.
Vie rivit nykyisen sivun alusta lukien - Vie rivit ensimmäisen sivun ensimmäisestä rivistä nykyisen sivun viimeiseen riviin saakka.

v Vie kaikki näkymän rivit - Vie kaikki kaikkien sivujen rivit.
4. Valitse raporttiin sisällytettävät otsikkoulottuvuuden osajoukot.
5. Luo raportti napsauttamalla OK-painiketta.
Ohjelma luo raporttitaulukot ja näyttää kehotteen, jossa pyydetään avaamaan
tai tallentamaan raportti.
6. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Avaa raportti uuteen selainikkunaan napsauttamalla Avaa-painiketta.
v Tallenna raportti levyyn napsauttamalla Tallenna-painiketta.
Huomautus: Oletusasetuksen mukaan sektori- tai tilannevedosraportti tulee näkyviin Web-selaimen ikkunaan raportin viennin yhteydessä.
Lisätietoja tietokoneen määrittämisestä siten, että raportit avautuvat Excelin täydellisessä erillisversiossa, on Microsoftin tukisivustossa.
Jos lisäksi haluat käyttää TM1-ohjelman toimintoja Exceliin viedyssä sektorissa,
sinun on avattava sektori Excelin täydessä versiossa, ja tietokoneessa on oltava
asennettuna Perspectives- tai työasemaohjelman paikallinen versio.
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Huomautus: Jos Export- tai PDF-tiedostojen viennissä on ongelmia ja käytät
suuralueverkkopalvelinta, Internet Explorer -selaimen suojausasetukset on ehkä
määritettävä uudelleen. Lisätietoja on IBM Cognos TM1 -käyttöoppaassa.
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Luku 7. 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. Sovellusluettelo näkyy Nimi-sarakkeessa.
2. Aktivoi sovellus napsauttamalla Toiminnot-sarakkeen Aktivoi sovellus -kuvaketta.

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.

Toimintaohjeet
1. Avaa IBM Cognos -sovellusportaali.
2.
3.
4.
5.

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

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

Toimintaohjeet
1.
2.
3.
4.

Avaa Applications-portaali.
Napsauta Tuo sovellus -painiketta.
Valitse palvelin, johon haluat tuoda sovelluksen.
Napsauta Sovellustiedosto-kentän vieressä olevaa Selaa-painiketta.
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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. Avaa Applications-portaali.
2. Valitse sovelluksen nimen vieressä oleva valintaruutu.
3. Napsauta Palauta sovellus -painiketta.
4. Vahvista palautus napsauttamalla OK-painiketta.

Ominaisuuksien määritys Applications-portaalissa
Voit määrittää ominaisuudet Applications-portaalissa seuraavasti.

Toimintaohjeet
1. Avaa Applications-portaali.
2. Avaa Aseta ominaisuudet -ikkuna napsauttamalla Aseta ominaisuudet -painiketta.
3. Aseta ominaisuudet seuraavasti:
Käsittelyreitin asetukset - Käsittelyreitin sivun päivitysväli
Käsittelyreitin sivun päivitysväli minuutteina.
Määritä päivitysväli minuutteina. Oletusväli on viisi minuuttia.
Sovelluksen teksti - Kieli
Ajettavan sovelluksen kieli.
Valitse valikosta jokin käytettävissä olevista kielistä.
Näkymät - Nimi
Sovelluksen nimi. Tämä nimi yksilöi sovelluksen Applications-portaalissa ja muissa sijainneissa.
Voit määrittää sovellukselle minkä tahansa nimen, mutta sovelluksen
nimen enimmäispituus on 200 merkkiä.
Ohje
Tämä ominaisuus määrittää Käyttäjän ohjeet -tekstin, joka tulee näkyviin, kun käyttäjät käyttävät sovellusta Applications-portaalin kautta.
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Määritä teksti, joka opastaa käyttäjiä sovelluksen käytössä.
Nimi
Tämä ominaisuus määrittää nimen, joka tulee näkyviin Applicationstyöasemaohjelman näkymävälilehteen.
Muuta tätä ominaisuutta, jos haluat, että välilehdessä näkyy jotain
muuta kuin näkymän nimi.
Ohje
Tämä ominaisuus määrittää tekstin, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä
napsauttaa Ohje-painiketta käsitellessään näkymää Applications-työasemaohjelmassa.
Kirjoita ohjeet tai tiedot, jotka auttavat käyttäjiä syöttämään tiedot näkymään.
4. Napsauta OK-painiketta.

Cognos TM1 Applications -sovellusten kokoonpanoasetusten määritys
Voit määrittää asetukset, joiden avulla voit selvittää, mitkä palvelimet isännöivät
sovelluksiasi ja millä työasemilla sovelluksiasi voidaan ajaa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Applications-portaalin sovelluksenhallintakuvaketta.
2. Jos haluat lisätä uuden palvelimen, joka ylläpitää lisäsovelluksia, napsauta Palvelinten nimet -osan Lisää-vaihtoehtoa.
a. Määritä uuden palvelimen hallinnan pääkone.
b. Valitse palvelimen nimi käytettävissä olevien palvelimien luettelosta.
c. Napsauta OK-painiketta.

3.

4.
5.

6.

Voit ottaa palvelimen käyttöön myös valitsemalla vaihtoehdon Ota käyttöön /
Poista käytöstä.
Voit muokata aiemmin määritettyä palvelinta valitsemalla sen Palvelinten nimet
-luettelosta ja valitsemalla sen jälkeen Muokkaa-vaihtoehdon.
a. Muokkaa tarvittaessa Hallinnan pääkone- tai Palvelimen nimi -kenttiä.
b. Napsauta OK-painiketta.
Voit poistaa aiemmin määritetyn palvelimen valitsemalla sen Palvelinten nimet
-luettelosta ja valitsemalla Poista-vaihtoehdon.
Voit lisätä uuden työaseman napsauttamalla Työasemat-osan Lisää-vaihtoehtoa.
a. Määritä työaseman tunnus.
b. Valitse työaseman laji. Työasema voi avautua nykyiseen ikkunaan tai uuteen ikkunaan tai se voi olla toimitettu.
c. Valitse työasemaohjelmassa käytettävä kieli.
d. Määritä työaseman nimi.
Voit muokata aiemmin määritettyä työasemaa valitsemalla sen Työasemat-luettelosta ja valitsemalla sen jälkeen Muokkaa-vaihtoehdon.
a. Muokkaa tarvittaessa työaseman ominaisuuksia.

b. Napsauta OK-painiketta.
7. Voit poistaa aiemmin määritetyn työaseman valitsemalla sen Työasemat-luettelosta ja valitsemalla Poista-vaihtoehdon.
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Töiden hallinta TM1 Applications -ohjelmassa
Voit valvoa sellaisen sovelluksen käyttöönottoa, käyttöoikeuksien ensimmäistä tallennusta ja tuontia, jonka ajo TM1 Applications -portaalissa voi kestää kauan, ja käsitellä kyseiset työt taustalla.

Tietoja tästä tehtävästä
Tämä ominaisuus estää myös pääkäyttäjiä liipaisemasta mitä tahansa näistä toiminnoista, jos ne ovat jo ajossa missä tahansa samasta taustalla olevasta TM1-palvelimesta muodostetussa sovelluksessa. Ketä tahansa, joka yrittää muodostaa yhteyden
sovellukseen samalla, kun nämä prosessit ovat valmistumassa, estetään toimimasta
niin ja sovelluksen kohdalla näkyy Varattu-kuvake. Muut toimintokuvakkeet eivät
myöskään ole käytettävissä tällaisen prosessin aikana. Odotusaika ja säikeiden
enimmäismäärä voidaan määrittää käyttämällä parametreja deployment MaxThreads ja deployment MaxWaitTime tiedostossa pmpsvc_config.xml.

Toimintaohjeet
1. Napsauta TM1 Applications -portaalissa Töiden hallinta -kuvaketta
. Töiden hallinta -valintaikkuna tulee näkyviin, ja siinä näkyvät kaikki tällä hetkellä
käsiteltävänä olevat työt.

Kuva 2. Töiden hallinta

, kun haluat varmistaa, että kaikki tällä het2. Napsauta Päivitä-kuvaketta
kellä ajossa olevat työt ovat näkyvissä.
3. Jos haluat vähentää näkyvissä olevien töiden määrää, napsauta Suodata-kuva. Napsauta Määritä suodatin -kuvaketta, kun haluat määrittää näyketta
tön pienennyksessä käytettävät ehdot.

Kuva 3. Määritä suodatin
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Käytä kunkin kentän avattavaa luetteloa tarkasteltavan työn määrittämiseen
.

Kuva 4. Suodatuskentät

plusmerkkiä toisen ehtojoukon lisäämiseen.
4. Käytä
5. Jos työ on ajossa tällä hetkellä, voit valita työn ja poistaa sen käyttämällä Poista-kuvaketta

.

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 suunnitella siten, että ne joko
sallivat käyttäjien ottaa solmujen omistajuuden tai vain muokata solmuja.

Hyväksyjän käyttöoikeuksien määritys
Tyypillisessä sovelluksessa hyväksyjälle määritetään hyväksyntähierarkian yhdistelmäsolmuihin Tarkistus- tai Lähetys-oikeudet. Sovelluksen suunnittelijan kannattaa
pohtia seuraavia lisäkysymyksiä:
v Onko hyväksyjän tarpeen nähdä kaikki määritettyä yhdistelmää seuraavat tasot?
Jos on, voit määrittää Lisää käyttöoikeuksia -ikkunassa Tarkistuksen syvyys- ja
Näkymän syvyys -asetusten avulla, miten monta hierarkiatasoa käyttäjä näkee.
v Onko hyväksyjän tarpeen 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.
Kun määrität yhdistetyn solmun käyttöoikeudet, ohjelma ottaa samat oikeudet
käyttöön myös kaikissa yhdistetyn solmun jälkeläissolmuissa. Jälkeläissolmuja ovat
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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 samaan yhdistelmään sekä lähetysoikeudet kaikkiin jälkeläisiin.
v Yhdistelmäsolmua 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 muuten olisi määritetty lähetys- tai muokkausoikeudet.
v Jos määrität Tarkistuksen syvyys- ja Näkymän syvyys -asetusten arvoksi numeron (n), sovellus näyttää vain n-määrän verran solmuja alkuperäisestä solmusta
laskettuna. 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 suunnittelijan tulee pohtia
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 ei ole, määritä lähetysoikeudet määritettyihin alisolmuihin.
Huomautus: Jos määrität lähetysoikeudet lehtisolmuun, pohjana oleva TM1suojauskuutio myöntää myös kirjoitusoikeudet lehtisolmun ylätason yhdistelmään. Näin arvot voi levittää ylätason yhdistelmästä lehtisolmuihin, 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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Vuorovaikutusoikeudet ja käyttöoikeudet TM1-sovelluksissa
TM1-sovelluspalvelimessa on liiketoimintasääntöjä, jotka määrittävät, onko käyttäjällä oikeus tarkastella tai muokata tietoja. Nämä säännöt määrittävät sovelluksessa
asetetut käyttöoikeudet eli sen, onko annetulla käyttäjällä solmun tai sovelluksen
omistajuus, ja sen, onko solmu lähetetty.
TM1 Application -palvelin käyttää kolmea perusohjaustasoa niiden tietojen tai kuutioiden rajoittamiseen, joita tietty käyttäjä voi käyttää: TM1-suojaus, Tietojen varaus
ja TM1 Application -palvelimen suojaustaso.
TM1-suojaus
Perustaso.
Tietojen varaus
Ohjaa sitä, kuka voi kirjoittaa tiettyyn solualueeseen, mutta tämä koskee
vain tiettyjä käyttäjiä (ei ryhmiä) ja sitä käytetään Omistajuus-käsitteen
käyttöönotossa. Lisätietoja tietojen varauksesta on ohjeaiheessa Tietojen varausten käyttö.
Suojaustaso
Tämä taso ohjaa myös sitä, kuka voi kirjoittaa tiettyyn solualueeseen. Suojaustaso koskee kuitenkin kaikkia TM1-palvelimen käyttäjiä, ei vain käyttäjiä, joilla on TM1 Application -ohjelman käyttöoikeudet. Suojaustason avulla otetaan Lähetys-käsite käyttöön tietojen lukitsemista varten.
Muistutus: Tietojen varaus tai suojaustaso ei voi koskaan myöntää sallivampia
käyttöoikeuksia kuin mitä TM1-suojaus sallii: niillä voi vain tiukentaa käyttäjän
käyttöoikeuksia.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu joitakin käyttöoikeuksien käyttöönottotapauksia.
Taulukko 2. TM1 Application -palvelimen käsittelyreittilogiikan käyttöönottotekniikat
Käsite
Oikeudet

TM1palvelin
Elementin
ja/tai solun
suojaus

Selitys
Kun pääkäyttäjä määrittää Hyväksyntä- tai Vastuu-sovelluksen
käyttöoikeudet hyväksyntähierarkiassa ja
ohjausulottuvuudessa, nämä käyttöoikeudet muunnetaan joko
elementin tai solun suojaukseksi. Sovelluksen kokoonpano
määrittää elementin tai solun suojauksen.
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Taulukko 2. TM1 Application -palvelimen käsittelyreittilogiikan käyttöönottotekniikat (jatkoa)
Käsite
Omistajuus

TM1palvelin

Selitys

Tietojen varaKun kuutiota käytetään Hyväksyntä- tai Vastuu-sovelluksessa,
us
kuutiossa käytetään tietojen varauksen REQUIREDSHAREDtilaa. Tämä tietojen varauksen tila edellyttää, että käyttäjällä
on tietojen varaus ennen kuutioon kirjoittamista. TM1
Application -palvelin myöntää tietojen varauksen käyttäjälle,
joka ottaa Hyväksyntähierarkia-solmun tai -solmujen
omistajuuden. Tietojen varaus on käyttäjäkohtainen, ei
ryhmäkohtainen. Lehtisolmun omistajuus voi olla vain yhdellä
käyttäjällä kerralla. TM1 Application -palvelimen myöntämä
tietojen varaus kohdistetaan asiaankuuluville
Hyväksyntähierarkia-solmuille. Jos ohjausulottuvuus on käytössä, tietojen varaus kohdistetaan sovelluksen
ohjausulottuvuussektoreihin, joihin voi kirjoittaa.
Muistutus: TM1 Application -palvelin määrittää tietojen
varausmenetelmän lisäämällä }CubeProperties-ohjauskuution
merkinnän, joka koskee koko kuutiota. Koska tietojen varauksen tila koskee koko kuutiota, kuution mihin tahansa alueeseen
kirjoittaminen edellyttää tietojen varausta, vaikka TM1
Application on kohdistettu vain yhteen kuution sektoriin
ohjausulottuvuuden avulla.
Keskussovelluksissa käytetään tietojen varauksen ALLOWEDtilaa. Tämän tilan avulla voit vaihtoehtoisesti ottaa
omistajuuden, jos haluat, että sinulla on yksinomainen
kirjoitusoikeus kaikkiin sovellusalueen soluihin.
Keskussovelluksen käyttäjät voivat oletusarvoisesti kirjoittaa
ottamatta omistajuutta tavallisten TM1-suojausoikeuksien mukaisesti.

Lähetä

Suojaustaso

Solmun lähetys koskee vain hyväksyntäsovelluksia.
Hyväksyntähierarkia-solmun ja ohjausulottuvuuden
määrittämä tietosektori lukitaan, jos se on käytössä, kun solmu
lähetetään. Näin estetään tietojen lisäsyöttö. Lukitus tehdään
suojaustasokuutiossa.

Suojausoikeuksien käyttöönotto sovelluksessa
Voit määrittää menetelmän, jota käytetään sen selvittämiseen, miten sovellus ottaa
käyttöön kuution tai solun käyttöoikeudet. Tapa, jolla käyttöoikeudet otetaan käyttöön, kun sovellus määrittää hyväksyntähierarkian yhteiskäyttöön, on muuttunut.
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Ennen TM1-ohjelman versiota 10.2 hyväksyntähierarkiaa ei voinut määrittää yhteiskäyttöön sovelluksessa. Tiettyjen tietojen tarkastelu- tai muokkausoikeudet on otettu käyttöön elementin suojauksen avulla hyväksyntähierarkiassa. TM1-ohjelman
versiossa 10.2 arkkitehtuuria on muutettu siten, että käyttöoikeudet otetaan käyttöön solun suojauksen kanssa. Tämä muutos tarkoittaa sitä, että hyväksyntähierarkian ulottuvuutta voidaan käyttää useassa sovelluksessa. Muutoksen jälkeen myös
useita sovelluksia voi ottaa käyttöön samasta kuutiosta.
Käyttöoikeuksien valvontamenetelmä on parametri, joka määrittää käyttöoikeuksien käyttöönottotekniikan.
Hyväksyntähierarkia-ulottuvuuden määritys yhteiskäyttöön kaikissa TM1-sovelluksissa edellyttää solun suojauksen käyttöä käyttöoikeuksien käyttöönotossa. Solun
suojauksessa sovellukset rajataan käyttämällä ohjausulottuvuutta. Kun solun suojaus on käytössä, TM1 Application -palvelin luo solun suojauskuutiot kaikille sovelluksen tietokuutioille, jotka sisältävät hyväksyntähierarkian ulottuvuuden. Jos TM1
Application -palvelin sisältää jo solun suojauskuutiot, se laajentaa solun suojauskuutioiden ulotteisuutta sen varmistamiseksi, että ne sisältävät hyväksyntähierarkian ulottuvuuden ja ohjausulottuvuuden, jos sitä käytetään.
Kun käyttöoikeudet otetaan käyttöön elementin suojauksen kanssa, elementin suojaus täytetään hyväksyntähierarkian ulottuvuuteen käyttämällä Turbo Integrator
-prosessia. Siinä tapauksessa käyttöoikeuksien muutos ei aiheuta suojauksen päivitystä.
Et voi käyttää ohjausulottuvuutta, jos elementin suojausta käytetään käyttöoikeuksien käyttöönottoon.
TM1-ohjelman versiossa 10.2.2 voit käyttää Käytä elementin suojausta hyväksyntähierarkioissa -parametria elementin suojauksen käyttöönottoon hyväksyntähierarkioissa. Tämä parametri on kaikkien Hyväksyntä- tai Vastuu-sovellusten ominaisuus tietyssä TM1-palvelimessa.
Muistutus: Tämä parametri ei koske keskussovelluksia, koska keskussovelluksissa
ei ole hyväksyntähierarkiaa. TM1 ei ota käyttöön TM1-lisäsuojausta keskussovelluksissa.
Käytä elementin suojausta hyväksyntähierarkioissa -parametrin oletusarvona on
Kyllä sekä uusissa että päivitetyissä ympäristöissä.
Määrittämällä tämän parametrin arvoksi Kyllä, voi varmistaa, että kaikki minkä tahansa muun kuin TM1 Application -liittymän, esimerkiksi TM1 Web-, Architect- tai
Cognos Business Intelligence (BI) -liittymän, käyttäjät näkevät vain hyväksyntähierarkian ulottuvuuden elementit, joiden käyttöoikeudet heillä on. Muista, että
käyttäjällä voi olla useamman kuin yhden sovelluksen käyttöoikeudet. Kyllä-asetus
käyttää elementin suojausta kaikissa hyväksyntähierarkiana käytetyissä ulottuvuuksissa.
Aiemmissa versioissa 10.2 GA ja 10.2 FP1 elementin suojausta ei otettu käyttöön
hyväksyntähierarkian ulottuvuudessa. Jos käytät siinä tapauksessa Architect-ohjelmaa, näet kaikki hyväksyntähierarkian elementit osajoukon muokkaustoiminnossa,
vaikka näet vain niiden elementtien tiedot, joiden käyttöoikeudet sinulla on TM1sovelluksessa.
Jos käyttöoikeudet otetaan käyttöön käyttämällä solun suojausta, elementin suojausta käytetään hyväksyntähierarkian ulottuvuudessa vain, jos Käytä elementin
Luku 7. IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman hallinta portaalissa
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suojausta hyväksyntähierarkioissa -asetuksen arvoksi on määritetty Kyllä. Kun
Käytä elementin suojausta hyväksyntähierarkioissa -asetuksen arvona on Kyllä,
elementin suojausta käytetään TM1 Application -palvelimen ylläpitämään ohjauskuutioon viittaavan säännön avulla. Tämä kuutio sisältää logiikan, joka laskee
koostesuojauksen kaikissa samaa hyväksyntähierarkian ulottuvuutta käyttävissä
ryhmissä ja sovelluksissa. Tässä tapauksessa TM1 Application -palvelimen on toteutettava suojauksen päivitys, kun käyttöoikeudet päivitetään, koska elementin
suojausta ohjataan sääntöjen perusteella. Tämä suojauksen päivitys voi kestää jonkin aikaa suuressa TM1-palvelimessa. Jos tämä kestää kohtuuttoman kauan, voit
palata käyttämään elementin suojausta käyttöoikeuksien käyttöönotossa tai vaihtaa
Käytä elementin suojausta hyväksyntähierarkioissa -asetuksen arvoksi Ei. Ohjausulottuvuutta ei voi käyttää, jos elementin suojausta käytetään käyttöoikeuksien
käyttöönottoon.
Kun solun suojausta käytetään käyttöoikeuksien valvontamenetelmänä, voit lisäksi määrittää TM1-ohjelman versioon 10.2.2 lisätyn }CubeSecurityProperties-kuution
parametrin nimeltä CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE sovelluksen alueeseen
sisältyvien tietokuutioiden osalta.
Kun CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE-parametrin arvo on Kyllä, elementin
ja solun suojaus toimivat siten, että käytössä on rajoittavin suojaus. Jos esimerkiksi
tietyn ryhmän tietyn elementin suojaukseksi on määritetty READ (lukuoikeus), ja
kyseiseen ulottuvuuselementtiin viittaavan solun suojaukseksi on määritetty WRITE (kirjoitusoikeus), suojaukseksi tulkitaan READ (lukuoikeus). Jos CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE-parametrin arvoksi on määritetty mikä tahansa muu arvo
kuin Kyllä, palvelin toimii kuten edellisissä versioissa.
Tämän parametrin määritystapa vaihtelee sen mukaan, haluatko käyttää uutta toimintatapaa, kun CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE-parametrin arvoksi on
määritetty Kyllä, vai haluatko käyttää voimassa olevaa TM1-palvelimen tapaa. Jos
käytössäsi on aiemmin luotuja TM1-sovelluksia, jotka on muodostettu käyttämällä
TM1-ohjelman versiota 10.1.1 tai aiempaa versiota, jossa käytetään solun suojausta,
haluat todennäköisesti säilyttää vanhan toimintatavan, joten CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE-parametrin arvoa ei tarvitse muuttaa. Jos muodostat uusia sovelluksia TM1-ohjelman versiossa 10.2.2 ja haluat käyttää hyväksyntähierarkian
ulottuvuuksien yhteiskäyttöön määritystä sekä hyödyntää READ (lukuoikeus) -tason elementin suojausta joissakin ulottuvuuksissa, voit määrittää CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE-parametrin arvoksi Kyllä, jotta elementin suojausta noudatetaan.
Jos Applications-ohjelma on jo otettu käyttöön TM1-ohjelman versiossa 10.2, olet
ehkä käyttänyt IBM:n technote-asiakirjassa Element Security and TM1 Applications
in TM1 10.2 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499 kuvattuja tekniikoita.
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE-parametrin avulla voit mallintaa joitakin
technote-asiakirjassa kuvattuja skenaarioita helpommin.
TM1 Application -palvelin ei käytä CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE-parametria, ja sen arvo on oletusarvoisesti tyhjä. Tämä toimintatapa tarkoittaa, että
TM1-palvelimessa solun suojauksen arvo WRITE (kirjoitusoikeus) ohittaa READ
(lukuoikeus) -tasoisen elementin suojauksen, joka on aiemmissa versioissa käytetty
toimintatapa. Jos haluat ottaa käyttöoikeudet käyttöön käyttämällä solun suojausta,
esimerkiksi hyväksyntähierarkioiden yhteiskäyttöön määritystä varten, ja haluat
myös käyttää READ (lukuoikeus) -tason elementin suojausta, määritä tämän parametrin arvoksi Kyllä asiaankuuluvissa kuutioissa.
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Luku 8. Cognos TM1 -sovelluksen ylläpitoapuohjelma
Cognos TM1 -sovelluksen ylläpitoapuohjelma on komentorivitoiminto, joka auttaa
pääkäyttäjiä tekemään toimia, jotka olivat aiemmin mahdollisia vain Cognos TM1
-portaalista.
Apuohjelman avulla voidaan ottaa käyttöön automatisoinnin versio muussa koneessa kuin Cognos TM1 -sovelluspalvelimessa. Voit ajaa apuohjelman myös TurboIntegrator-prosessissa osana laajempaa työtä.
Apuohjelma asennetaan Cognos TM1 -sovelluksen osana tiedoston
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat avulla.
Saat näkyviin automatisoitavissa olevien toimintojen ja tarvittavien parametrien luettelon käyttämällä argumenttia -h. Saat muotoillun version tallentamalla tulosteen
tilapäiseen tekstitiedostoon. Esimerkki: app_maintenance_bat -h > automate.txt.
Ohjetiedosto sisältää kaikki parametrit ja syntaksin, jota tarvitaan eri toimintoihin.
Apuohjelma voi automatisoida seuraavat toiminnot:
v Sovelluksen aktivointi tai aktivoinnin poisto
v Sovelluksen käyttöönotto
v Tuonti-, vienti- ja päivitysoikeudet
v CAM-sisäänkirjauksen käyttö sisäänkirjauksessa
v Sisäänkirjaus salauksella suojatulla salasanalla
v Sisäänkirjaus salauksella suojatulla salasanalla, joka on luotu TM1crypt.exe-ohjelmassa
v Kirjautuminen tiedostoon
v Kirjaustason ERROR, DEBUG, INFO tai OFF asetus
v Komentojärjestyksen toteutus komentotiedostosta
v app_maintenance -työkalun paketointi niin, että se voidaan asentaa ja ajaa toisesta koneesta
v Palvelimen käyttöönotto ja käytöstäpoisto
v Sovelluksen palautus (ei sisälly -h-merkkiluetteloon). Tämän apuohjelman avulla
tehtävä palautus poistaa kaikki aiemmin määritetyt kuutioiden hiekkalaatikot
sovelluksessa. Kun valitset Palauta-toiminnon TM1 Applications -portaalissa, näkyviin tulevassa kehotteessa sinua pyydetään vahvistamaan, että haluat järjestelmän poistavan hiekkalaatikot.
Tämä työkalu edellyttää Java Runtime -ympäristöä. Oletusarvon mukaan työkalu
käyttää tavallisessa TM1-asennussijainnissa olevaa JRE-ympäristöä. Se käyttää JAVA_HOME- tai JRE_HOME-ympäristömuuttujia.
Jotta voit ottaa työkalun käyttöön toisessa koneessa, JRE:n on oltava käytettävissä
tuossa koneessa. JAVA_HOME-muuttuja on asetettava niin, että työkalu voi löytää
sen.
Voit ottaa työkalun version ja kaikki sen vaatimat ohjelmatiedostot käyttöön myös
yhdessä sijainnissa. Sitten voit helposti tuoda ne toiseen koneeseen.
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Voit esimerkiksi luoda D:\AppAutomation\utility-nimisen kansion siihen koneeseen, jossa haluat ajaa apuohjelmaa. Paketoi työkalu ja sen pakolliset objektit alkuperäisessä koneessa komennolla app_maintenance,bat - package "D:\
AppAutomation\utility". Tämä toiminto luo tiivistetyn application_maintenance.zip-nimisen tiedoston, jonka voit siirtää toiseen koneeseen, jossa haluat ajaa automatisointitoiminnon. Tiivistetty tiedosto sisältää työkalun ja sen tarvitsemat objektit. Pura tiivistetty tiedosto toisessa koneessa. Varmista, että toisessa koneessa on
Java Runtime -ympäristö käytettävissä ja että se on määritetty JAVA_HOME- taiJRE_HOME-ympäristömuuttujassa.
Seuraavaa mallisyntaksia käytetään StorePlan-sovelluksen käytöstäpoistoon. (Syntaksissa olevat rivinvaihdot ovat muotoilun aiheuttamia. Älä jaa seuraavia merkkejä eri riveille komennoissa):
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-osoite on se URL-osoite, jota käytetään TM1 Applications -portaaliin
siirtymiseen. Selaimesi voi koodata URL-osoitteen {}-osan. Varmista, että GUIDtunnus käyttää selaimen edellyttämää käytäntöä.
Tämä komento käyttää TM1-todennusta. Tuotantoympäristössä ei ole riittävän turvallista välittää käyttäjätunnusta ja salasanaa selväkielisessä tekstissä. Salaa tarvittavat pääkäyttäjän valtuustiedot TM1Crypt-apuohjelmalla ja välitä ne sitten salauksella suojatussa salasanatiedostossa tähän apuohjelmaan. Lisätietoja
todennustietojen salauksesta on IBM Cognos TM1 Installation and Configuration Guide -oppaan kohdassa "Using TM1Crypt.exe".
GUID-tunnus näkyy selainlinkin parametrissa aid, kun avaat sovelluksen TM1
Applications -portaalissa.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Automatisointityökalun käyttö TurboIntegrator-prosessin osana
Voit käyttää tätä toimintoa myös TurboIntegrator-prosessin osana.
Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on malli, jolla seuraava hyväksyntähierarkia:

Kuva 5. Tallenna suunnitelman käsittelyreittimalli

Tässä esimerkissä haluat lisätä uuden lehtisolmun, jonka nimi on "Western Europe". Sen ylätason solmu on Europe. Voit luoda työhön yhdistettyjen TurboIntegrator-prosessien joukon. Varmista, että työprosessi on määritetty käyttämään moni-
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vahvistustilaa, jotta TurboIntegrator-prosessi vahvistetaan ja tarvittavat lukitukset
puretaan ennen seuraavan TurboIntegrator-prosessin käsittelyä. Päivitä sitten sovellus automatisointityökalun avulla yön yli kestävässä eräkäsittelyssä.
TurboIntegrator-prosessit tekevät seuraavat toimet:
Aktivoinnin poisto
Estää käyttäjiä käyttämästä sovellusta päivityksen aikana.
Maan ja alueen päivitys
Tämä toiminto päivittää tämän sovelluksen hyväksyntähierarkian ulottuvuuden. Komento lisää Western Europe -lehtisolmun Europe-solmun alapuolelle.
Hyväksyntähierarkian osajoukon päivitys
Tämä toiminto päivittää hyväksyntähierarkian osajoukkoon uudet tiedot.
Store Plan -sovelluksen käyttöönotto
Tämä toiminto ottaa sovelluksen uudelleen käyttöön. Tuotantoympäristössä
tiedot lisätään ensin.
Store Plan -sovelluksen oikeuksien päivitys
Tämä toiminto päivittää Europe-solmun tarkasteluoikeudet käyttäjien oikeuksiin. Nuo käyttäjät perivät oikeudet uuteen solmuun.
Store Plan -sovelluksen aktivointi
Tämä toiminto antaa sovelluksen jälleen käyttäjien käyttöön muutosten tekemisen jälkeen.
Seuraavassa on esimerkki käytöstäpoistoprosessista:

Komennossa oleva merkki "1" osoittaa, että komento valmistuu ennen kuin seuraava komento toteutetaan.
Kun työ on valmis, se voidaan toteuttaa heti tai se voidaan ajoittaa yön yli toteutuvaksi prosessiksi.

Luku 8. Cognos TM1 -sovelluksen ylläpitoapuohjelma
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Luku 9. 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 Muuttuneiden prosenttiosuus -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.

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.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta Mallin suunnittelu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella kansiota, johon haluat tallentaa prosessin ja valitse Uusi

> Prosessi.
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 oppaan kohdan ”Ulottuvuuksien tuonti ja vastaavuuksien määritys” tai ”Tuonti relaatiotietolähteestä” ohjeita.

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 oppaan
ohjeaiheessa ”Ajoitus”.

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.

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

Kuvaus

Cube (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.
Toimintosarja

Kuvaus

Esitoimet

Joukko lauseita, jotka suoritetaan ennen tietolähteen käsittelyä.

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.
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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 jompaakumpaa seuraavista riveistä:
v #****GENERATED STATEMENTS START****
v #****GENERATED HEADER START****
tai jommankumman seuraavan rivin 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.

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.
Luku 9. IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman hallinta ja ylläpito
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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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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 kuvataan ehkä tuotteita, palveluja tai ominaisuuksia, 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 MITÄÄN NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETTYÄ TAKUUTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT KONKLUDENTTISESTI ILMAISTUT 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.
Microsoft-tuotteiden näyttökuvia käytetään Microsoftin myöntämällä luvalla.

Huomioon otettavaa
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