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Johdanto
Tämä asiakirja on tarkoitettu käytettäväksi IBM Cognos TM1 -ohjelmiston kanssa.
Tässä oppaassa kuvataan, kuinka objekteja luodaan ja ylläpidetään IBM Cognos
TM1 -palvelimessa, kuinka suojausta hallitaan ja kuinka TM1-sovelluksia
kehitetään. Oppaassa kuvataan myös TM1-suojausta.

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

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Luku 1. Uudet ominaisuudet
Tämä osa sisältää tämän version uusien, muuttuneiden ja poistettujen
ominaisuuksien luettelon.
Kaikki tällä hetkellä käytettävissä olevat TM1-ohjeet ovat sivustossa TM1 aloitussivu (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/welcome).

Cognos TM1 Kehittäjän oppaan version 10.2.2 uudet ominaisuudet
Cognos TM1 Kehittäjän oppaan versiossa 10.2.2 on seuraavat uudet ominaisuudet.

Suojaustaso
Mallien suojaustaso on käytettävissä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Luku 11,
”Suojaustaso”, sivulla 165.

Lokalisoidut objektit
Voit lokalisoida TM1-palvelimen objektit, jotta käyttäjät voivat tarkastella objektien
nimiä nykyisen paikallistunnuksen mukaisessa ympäristössä ilman eri määritystä.
Lisätietoja on IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman käyttäjän oppaan
kohdassa Luku 4, ”Mallin lokalisointi”, sivulla 45.

TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymä
Sen lisäksi, että voit käyttää IBM Cognos TM1 Web ohjelmaa erillisenä
sovelluksena, voit käyttää sitä myös omissa mukautetuissa Web-sovelluksissasi.
Web-ohjelmoijat ja TM1-sovelluskehittäjät voivat sisällyttää TM1 Web -objekteja
mukautettuihin Web-sovelluksiin, portaaleihin ja mittatietotauluihin käyttämällä
Cognos TM1 Web -sovellusohjelmaliittymää (API).
Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymä
URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla voit käyttää Websheet
(Web-taulukko)- ja Cube Viewer -objekteja käyttämällä URL-osoitteiden ja
parametrien erityistä joukkoa. Yksinkertaiset esimerkit voi tehdä suoraan
Web-selaimen osoiterivillä. Jos haluat luoda ratkaisun URL API
-sovellusohjelmaliittymän avulla, sinun on osattava käyttää HTML:ää ja
valinnaisesti myös JavaScriptiä.
Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjasto
JavaScript-kirjaston avulla voit käyttää ohjelmallisesti TM1 Web -ohjelman
Websheet (Web-taulukko)- ja Cube Viewer -objekteja yhdistetyssä HTML-,
JavaScript- ja Dojo-Web-sivun kehitysympäristössä. JavaScript-kirjaston
käyttö edellyttää, että osaat käyttää JavaScript-, Dojo Toolkit- ja HTML
Document Object Model (DOM) -ohjelmia.
Lisätietoja on sivustossa TM1 Web API.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Luku 2. Johdanto TM1-sovelluskehitykseen
Tämä osa sisältää johdannon moniulotteisuuden käsitteeseen sekä kuvauksen
tietyistä yleisistä IBM Cognos TM1 -ohjelmaa käyttävien kehittäjien vastuualueista.

Tietoja moniulotteisuudesta
IBM Cognos TM1 -ohjelman avulla voidaan luoda moniulotteisia tietokantoja, joita
käyttämällä liiketoimintajohtajat ja talousjohtajat saavat nopeasti merkityksellistä
tietoa monimutkaisista ja dynaamisista liiketoimintamalleista.
Moniulotteisuutta voidaan havainnollistaa seuraavalla esimerkillä: Erään
vähittäismyyntiyhtiön apulaismyyntijohtaja haluaa analysoida tuotteiden myyntiä
Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivassa jälleenmyyjäketjussa. Kukin
vähittäismyymälä kirjaa kestohyödykkeiden myynnin kappalemäärät ja hinnat sekä
alennukset.
Myyntiä analysoidaan tuote-, skenaario- (toteutunut vs. budjetoitu), alue-, mitta(kappaleet, myyntitulot, alennukset) ja viikkotasolla. Kyseessä on viisiulotteinen
malli. Ulottuvuudet määrittävät, miten tiedot järjestetään tai miten eri lajisia tietoja
seurataan.
TM1-ohjelmassa myyntianalyysi voi sijaita yhdessä tai useassa moniulotteisessa
rakenteessa, joita nimitetään kuutioiksi. Kokoelma kuutioita muodostaa puolestaan
tietokannan. Kuution kunkin tietopisteen yksilöi kussakin kuution ulottuvuudessa
yksi elementti. Esimerkki: Bostonin liikkeessä toteutuneet kuivainten myyntitulot
tammikuun toisella viikolla. TM1-kuutioissa on oltava vähintään kaksi ja enintään
256 ulottuvuutta.

Durables-kuutio
Seuraavassa kaaviossa jokaista Durables-kuution ulottuvuutta kuvaa
pystysuuntainen viivasegmentti. Vaakaviivat rajaavat ulottuvuuksien sisältämät
elementit.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Aseta itsesi apulaismyyntijohtajan asemaan: sinun on vertailtava tuotteiden ja
liikkeiden suoriutumista nopeasti sekä tunnistettava voittavat strategiat ja
ongelmakohdat. TM1-ohjelman moniulotteisten näkymien avulla voit luoda
rajattomasti ennakoimattomia kyselyjä.
Seuraavassa esimerkissä voit verrata toteutuneita myyntituloja budjetoituihin
myyntituloihin viikkotasolla. Alueena käytetään Bostonin aluetta ja tuotteena erästä
kuivainmallia.

Järjestämällä näkymän uudelleen voit verrata kuivainmallin myyntituloja kaikilla
alueilla.
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Jäljempänä tässä oppaassa kuvataan, miten voit määrittää näkymien kokoonpanon
uudelleen TM1-ohjelman avulla ja täyttää monenlaisia analyysitarpeita
porautumalla moniulotteisiin tietoihin tarkemmin.

Roolisi sovelluskehittäjänä
IBM Cognos TM1 -sovelluskehittäjänä vastuullasi ovat seuraavat neljä päätehtävää.
v liiketoiminta-analyyseja sisältävien kuutioiden suunnittelu ja luonti
v kuutioiden tallennuspaikan päättäminen, jotta kuutiot voidaan jakaa koko
organisaation käyttöön
v tietojen tuonti kuutioihin tapahtumajärjestelmistä ja muista tietolähteistä
v esimerkiksi keskihintoja, valuuttamuunnoksia sekä hinnan ja voittojen suhteita
selvittäviä laskutoimituksia toteuttavien kaavojen luonti.
Kyseisten tehtävien toteutus edellyttää käyttöoikeuksia TM1-tietoihin. Tavallisesti
käyttöoikeudet määrittää TM1-pääkäyttäjä. Seuraavassa osassa kuvataan
paikallisen palvelimen ja etäpalvelimen eroja sekä luetellaan käyttöoikeudet, joita
tehtävien toteutus etäpalvelimessa edellyttää.

TM1-objektien nimeämiskäytännöt
Sovelluskehittäjät vastaavat monien objektien luonnista ja nimeämisestä IBM
Cognos TM1 -järjestelmässä. TM1 rajoittaa nimeämistä, kun taas muut ohjeet
sisältävät parhaiden käytäntöjen mukaisia ohjeita. Noudata seuraavia käytäntöjä,
kun nimeät TM1 -objekteja.
Vaikka kaikkia näistä erikoismerkeistä ei ole erikseen varattu, on useimmiten
parhaiden käytäntöjen mukaista välttää käyttämästä kyseisiä merkkejä objekteja ja
elementtejä nimettäessä. Lisätietoja elementtien nimeämisestä on kohdassa
”Elementtien nimet ja MDX-lausekkeet” sivulla 7.
Taulukko 1. Objektien ja elementtien nimissä vältettävät erikoismerkit
Merkki

Kuvaus

'

heittomerkki

*

tähti
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Taulukko 1. Objektien ja elementtien nimissä vältettävät erikoismerkit (jatkoa)
Merkki

Kuvaus

@

at-merkki – lisätietoja on kohdassa ”Objektien nimet TM1 -säännöissä”
sivulla 7.

\

kenoviiva

:

kaksoispiste

,

pilkku

{

aaltosulje – lisätietoja on kohdassa ”Aaltosulje objektien nimissä”.

"

lainausmerkki

!

huutomerkki – lisätietoja on kohdassa ”Objektien nimet TM1 -säännöissä”
sivulla 7.

>

suurempi kuin

<

pienempi kuin

-

miinusmerkki (elementtien nimissä). Lisätietoja on ohjeaiheessa
”Elementtien nimet ja MDX-lausekkeet” sivulla 7.

|

pystyviiva

+

plusmerkki (elementtien nimissä). Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Elementtien
nimet ja MDX-lausekkeet” sivulla 7.

?

kysymysmerkki

;

puolipiste

/

vinoviiva

~

aaltoviiva – lisätietoja on kohdassa ”Objektien nimet TM1 -säännöissä”
sivulla 7.

Komponenttikohtaiset erikseen varatut merkit
Seuraavat merkit ovat erikseen varattuja seuraavissa komponenteissa, eikä niitä saa
käyttää nimettäessä objekteja kyseisissä konteksteissa:
v Seuraavat merkit ovat varattuja TM1 Architect -ohjelmassa:
\ / : * ? " < > | }

v Seuraavat merkit ovat varattuja seuraavissa TM1 Server -palvelimen objekteissa:
kuutio, ulottuvuus, osajoukko, näkymä, prosessi ja työt.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v Prosessin muuttujien nimet eivät saa sisältää mitään erikoismerkkejä, paitsi
seuraavia:
AllowableChars[] = ".$%_`";

Aaltosulje objektien nimissä
On parhaiden käytäntöjen mukaista välttää oikean aaltosulkeen (}) käyttöä
ensimmäisenä merkkinä minkään käyttäjän luoman TM1 -objektin nimessä. TM1
-ohjausobjektien nimet alkavat aina oikealla aaltosulkeella. Jos käyttäjän luoman
objektin nimi alkaa oikealla aaltosulkeella, järjestelmä piilottaa objektin, jos Näytä
ohjausobjektit -parametrin arvo on poissa käytöstä.
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Elementtien nimet ja MDX-lausekkeet
Älä käytä plus- tai miinusmerkkiä (+ tai -) elementin nimen ensimmäisenä
merkkinä. Vaikka plus- tai miinusmerkin käyttö on kiellettyä vain osajoukon
ensimmäisen elementin nimessä, kun kohteita jaetaan sektoreihin aktiivisessa
lomakkeessa, on parasta olla aina käyttämättä plus- ja miinusmerkkiä, jotta tätä
ongelmaa ei syntyisi myöhemminkään.
Muita elementtien nimissä käytettävissä olevia merkkejä ei ole rajoitettu, mutta on
parhaiden käytäntöjen mukaista välttää käyttämästä elementtien nimissä
edellisessä taulukossa lueteltuja erikoismerkkejä.
Elementin nimi voi sisältää oikeanpuoleisen hakasulkeen ( ] ), mutta kun kyseisen
merkin sisältävään elementin nimeen viitataan MDX-lauseessa, merkin vaikutus on
peruutettava kirjoittamalla merkki kahteen kertaan. Esimerkiksi elementtiin
Taulukon[N] elementit voidaan viitata MDX-lauseessa muodossa [Taulukon[N]]
elementit].

Objektien nimet TM1 -säännöissä
Vaikka seuraavien erikoismerkkien käyttö on sallittua objektien nimissä, parhaiden
käytäntöjen mukaan kyseisiä merkkejä on syytä välttää, koska ne voivat aiheuttaa
ristiriitoja sääntölausekkeissa. Tätä ohjetta noudattamalla objektit tai elementit
kelpaavat käytettäväksi myös sääntölauseissa, joissa kyseiset erikoismerkit eivät ole
sallittuja.
v Esimerkiksi merkkejä ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > käytetään usein sääntölauseissa,
joten niitä ei tulisi käyttää objektien nimissä.
v At-merkin (@) käyttöä ei ole rajoitettu, mutta sitä on parhaiden käytäntöjen
mukaista välttää objektien tai elementtien nimissä, koska @-merkki toimii myös
merkkijonojen vertailuoperaattorina TM1 -säännöissä. Jos viittaat säännöissä
merkin @ sisältävään objektiin, sen nimi on kirjoitettava puolilainausmerkkien
sisään. Esimerkiksi ulottuvuuteen tuotteet@sijainti on säännöissä viitattava
muodossa 'tuotteet@sijainti'. Nimen kirjoittaminen lainausmerkkeihin ei toimi
kaikissa tapauksissa, joten on parasta välttää @-merkin käyttöä aina objekteja
nimettäessä.
v Erikoismerkin peruutus lainausmerkkien avulla ei toimi huutomerkin (!) osalta
eikä kaikissa sääntölausekkeissa.
v Huutomerkkiä (!) ei tulisi käyttää objektien nimissä, koska huutomerkkiä
käytetään myös sääntölausekkeissa. Esimerkki:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Tietohakemiston ja objektien nimien merkkijonon
enimmäispituus
IBM Cognos TM1 -palvelimen tietohakemiston nimen ja objektin nimen
muodostaman merkkijonon enimmäiskoko on 256 tavua. Jos tietohakemisto on
esimerkiksi C:\Kaupalliset tiedot\TM1\ (26 tavua), objektien nimien
enimmäiskoko on 230 tavua (tiedoston tunniste, kuten .cub tai .rux, lasketaan
objektin nimeen kuuluvaksi).
Osa TM1-objekteista, kuten näkymät, osajoukot ja sovellukset, tallennetaan
TM1-palvelimen tietohakemiston alihakemistoihin. Tällöin 256 tavun rajoitus
koskee TM1-palvelimen tietohakemistoa, alihakemistoa ja objektin nimeä yhteensä.

Luku 2. Johdanto TM1-sovelluskehitykseen
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Kirjainkoon merkitsevyys
Kirjainkoko ei ole merkitsevä objektien nimissä. Esimerkiksi ulottuvuuden nimi
actvsbud on merkitykseltään sama kuin ActVsBud.

Välilyönnit objektien nimissä
Välilyönnit ovat sallittuja kaikissa objektien nimissä, mutta IBM Cognos TM1
-palvelin ohittaa välilyönnit. TM1-palvelin tulkitsee ulottuvuuden nimen Act Vs
Bud vastaavan nimeä ActVsBud (tai nimeä actvsbud).

Käyttäjätunnukset
Varattuja merkkejä sisältävät käyttäjätunnukset eivät voi tallentaa yksityisiä
objekteja.
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Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
IBM Cognos TM1 tallentaa yritystiedot kuutioihin. Tässä osiossa kuvataan, miten
voit luoda kuutioita ja niiden peruskappaleita, ulottuvuuksia.
Huomautus: Kaikkiin tässä osiossa kuvattuihin toimiin tarvitaan TM1 Perspectives
tai TM1 Architect . Et voi luoda kuutioita, luoda ja muokata ulottuvuuksia tai
määrittää toisinnuksia TM1 Client -ohjelmalla.

Kuutioiden suunnittelu
TM1 tallentaa liiketoiminta-analyysit kuutioihin. Kukin kuution solu sisältää yhden
analyysissa seuratun lukuarvon. Kuutiossa voi olla tietoja useista lukuarvoista.
Voit lisätä kuutioon ulottuvuuksia, jotka määrittävät seurattavien lukuarvojen
tietojen järjestyksen. Kussakin ulottuvuudessa on yksi elementti, joka määrittää
solun sijainnin kuutiossa.
Seuraavassa esimerkkikuutiossa on kolme ulottuvuutta: Product, Measures ja
Month. Kukin lukuarvo, kuten Myynti, on järjestetty ulottuvuuksien mukaan tuoteja kuukausikohtaisesti. Esimerkiksi solussa oleva arvo 30000 tarkoittaa
Sedan-1-mallin myyntiä tammikuussa.
TM1 käsittelee kaikki ulottuvuudet samalla tavalla riippumatta siitä, sisältävätkö
ne lukuarvot määrittäviä elementtejä tai lukuarvojen järjestelytavan määrityksiä.

Ulottuvuuksien määrän valinta
Kaikissa kuutioissa on oltava vähintään kaksi ulottuvuutta ja niissä voi olla
enintään 256 ulottuvuutta. Kahden ulottuvuuden kuutio soveltuu parhaiten
esimerkiksi hakutaulukoksi, jonka avulla voit laskea muiden useita ulottuvuuksia
sisältävien kuutioiden arvoja. Voit esimerkiksi muuntaa paikallisissa valuutoissa
ilmoitetut summat raportointivaluutaksi käyttämällä kahden ulottuvuuden
kuutiota, johon on tallennettu valuuttojen vaihtokurssit. Voit noutaa vaihtokurssin
TM1-säännön avulla.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Kuutiossa tarvittavien ulottuvuuksien määrään vaikuttaa eniten tietojen sisältämä
ulotteisuus. Tuloslaskelma on hyvä esimerkki tästä.
Tuloslaskelma (luvut tuhansina)
31.12.2002 päättyvä tilivuosi
Nettomyynti

200 000

Välittömät kustannukset

35 000

Palkat työntekijöille

50 000

Bruttovoitto

115 000

Palkat

30 000

Palkanlaskenta

3 500

Sähkö

5 000

Vuokra

10 000

Arvonalenema

6 000

Jos haluat tarkastella, miten tulot ja kulut vaihtelevat eri tekijöiden mukaan, tilit on
jaettava seuraaviin kahteen ryhmään:
Bruttovoitto-riviä edeltävät tilit, kuten Nettomyynti ja Välittömät kustannukset,
joiden ulottuvuuksia voivat olla tuote, alue, skenaario (toteutunut tai budjetoitu)
ja kuukaudet.
v Bruttovoitto-rivin jälkeiset tilit, kuten Palkanlaskenta, Sähkö ja Vuokra, joiden
ulottuvuuksia voivat olla alue, skenaario (toteutunut tai budjetoitu) ja
kuukaudet. Näitä kuluja ei voi kohdentaa suoraan tuotteisiin, joten niitä ei voi
analysoida yhtä yksityiskohtaisesti kuin toisen ryhmän kuluja.
v

Näiden ryhmien ulotteisuuksien ero merkitsee sitä, että kuutioita tarvitaan kaksi:
v viiden ulottuvuuden kuutio Bruttovoitto-riviä edeltäviä tilejä varten
v neljän ulottuvuuden kuutio Bruttovoitto-rivin jälkeisiä tilejä varten.

Viiden ulottuvuuden kuutio
Seuraava kaavio kuvaa viiden ulottuvuuden kuution ulottuvuuksia ja elementtejä.
Pystyviivat kuvaavat ulottuvuuksia. Vaakaviivat rajaavat ulottuvuuksien sisältämät
elementit.
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Neljän ulottuvuuden kuutio
Seuraava kaavio kuvaa neljän ulottuvuuden kuution ulottuvuuksia ja elementtejä.
Pystyviivat kuvaavat ulottuvuuksia. Vaakaviivat rajaavat ulottuvuuksien sisältämät
elementit.

Tietojen yhdistäminen ulottuvuushierarkioiden avulla
Kuutioon tuodut tiedot kuvaavat liiketoimintaa määrätyllä tarkkuudella. Voit
esimerkiksi tuoda kuutioon tuotteiden viikoittaiset tai kuukausittaiset myyntitiedot
kaupunkikohtaisesti. Kussakin ulottuvuudessa yksittäistä tietoalkiota vastaavat
ulottuvuuselementit ovat peruselementtejä tai lehtisolmutason elementtejä: myynti
yhden viikon ajalta, yhden tuotteen myynti tai myynti yhdessä kaupungissa.
Ulottuvuushierarkioiden avulla voit helposti yhdistää numeerisia tietoja luokkiin,
jotka ovat merkityksellisiä analyyseissa. Kukin luokka vastaa vähintään kahden
ulottuvuuden sisältämän elementin tietoyhdistelmää. Voit esimerkiksi luoda
Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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neljännesvuosia vastaavat elementit, joihin yhdistät kuukausittaiset myyntimäärät.
TM1-ohjelmassa yhdistettyjä tietoja sisältäviä elementtejä kutsutaan yhdistetyiksi
elementeiksi tai yhdistelmiksi.
Seuraavassa kaaviossa kuvataan Region-ulottuvuuden kolme yhdistelmätasoa.
Kaupungit kuvaavat tarkinta tietotasoa (taso 0). Kaupungit voidaan yleistää
osavaltioita vastaaviksi yhdistelmiksi (taso 1), jotka voidaan yleistää edelleen
alueellisiksi yhdistelmiksi. Ne yleistetään lopulta Yhdysvaltojen itäisiä osia
vastaavaksi yhdistelmäksi (taso 3).

Ulottuvuushierarkiassa siirtyminen
Ulottuvuushierarkia sisältää siirtymistoiminnot, joiden avulla voit analysoida
tietoja eri tarkkuuksilla. Porautuminen alas tarkoittaa tarkkuuden lisäämistä
ulottuvuuden tasolla. Kun esimerkiksi poraudut Region-ulottuvuudesta alaspäin
New England -elementtiin, otat käsittelyyn elementin sisältämän kahden osavaltion
ja neljän kaupungin tiedot. Porautuminen ylös tarkoittaa siirtymistä yleisemmälle
tasolle ulottuvuuksissa.

Painotuskertoimien käyttö yhdistämismäärityksessä
Painotuskertoimet määrittävät, miten suuri merkitys elementillä on yhdistelmässä.
Voit määrittää, että Connecticut-elementin kokonaismyynti on Hartford- ja New
Haven -elementtien summa, määrittämällä sekä Hartford- että New Haven
-elementin painotuskertoimeksi 1,0.
Voit yhdistellä elementtejä myös vähentämällä niihin liittyviä arvoja toisistaan. Voit
esimerkiksi määrittää, että nettovoitto = markkina-arvo - hankinta-arvo. Tällöin
Market Value (Markkina-arvo) -elementin painotuskerroin olisi 1,0 ja Acquisition
Value (Hankinta-arvo) -elementin -1,0. Seuraavassa taulukossa on neljä esimerkkiä
yhdistelmien painotuskertoimista.
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Ulottuvuus

Yhdistetty
elementti

Yhdistämismenetelmä

Alielementit

Painotuskertoimet

Account

Net Profit

Vähennyslasku

Market Value

1,0

Acquisition
Value

-1,0

January

1,0

February

1,0

March

1,0

January

0,07692

February

0,07692

March

0,09615

Hartford

1,0

New Haven

1,0

Month

Period

Region

1Quarter

Vuosibudjetti

Connecticut

Yhteenlasku

4-4-5-jakauma

Yhteenlasku

Usean yleistämisen luonti ulottuvuuteen
Voit yleistää tarkkoja numeerisia tietoja, kuten myynti- ja yksikkömäärätietoja,
monilla tavoin luomalla ulottuvuuteen useita hierarkioita. Luomalla ulottuvuuteen
useita yleistämisiä voit pienentää tarvittavien ulottuvuuksien ja kuution tyhjien
solujen määrää.
Seuraavassa esimerkissä Hartford on Region-ulottuvuuden peruselementti, joka
voidaan koota sekä maantieteellisesti että hallinnollisesti.
Maantieteellinen koonti:

Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Hallinnollinen koonti:

Kompleksisten laskutoimitusten luonti
TM1 koostaa ulottuvuuksiin luodut yhdistelmät määritettyjen painotuskerrointen
mukaisesti. Jos haluat määrittää elementeille eri suhteet tai kertoa elementtien
arvoja keskenään, sinun on luotava kompleksisia laskutoimituksia, joita kutsutaan
säännöiksi. Seuraavassa on kaksi laskutoimitusta, jotka on toteutettava
TM1-ohjelmassa säännön avulla.
v Käyttökate = (Bruttovoitto / Nettomyynti) x 100
v Myynti = (Hinta x Yksikkömäärä)
Voit käyttää sääntöjä myös elementtien yhteenlaskuihin. Sääntöjen käsittely kestää
kuitenkin pidempään kuin yhdistelmien, etenkin suurikokoisissa tai harvoissa
kuutioissa. Harvat kuutiot ovat kuutioita, joissa on paljon tyhjiä soluja.
Myös säännöt huomioiva koosteiden käsittely on tuettua IBM Cognos TM1
-ohjelmistossa. Tämä ominaisuus on näkyvissä ensisijaisesti IBM Cognos Business
Intelligence (BI) -työasemaohjelmissa. Aiemmissa Cognos TM1 -versioissa Cognos
BI -palvelin ei voinut laskea oletusarvon mukaista koostetta, kun koostetta
yritettiin luoda Cognos TM1 -sääntöjen laskemista soluista. Aiemmissa versioissa
Cognos BI -raportit palauttivat tuloksenaan virhesoluja, jos oletusarvon mukainen
kooste yritettiin luoda Cognos TM1 -sääntöjen laskemista soluista. Kun käytössä on
säännöt huomioiva koostetoiminto, järjestelmä raportoi koosteen lukuarvot Cognos
TM1 -sääntöjen semantiikan perusteella.
Seuraavat rajoitukset ovat yhä voimassa laskettaessa oletusarvon mukaista
koostetta sääntöjen laskemien solujen perusteella:
v Moniulotteisia monikkojoukkoja ei voi koostaa laskettujen solujen perusteella,
ellei monikkojoukkoja ole saatu yksittäisen ulottuvuuden jäsenjoukkojen
ristiinyhdistämisen tuloksena. Tällaisessa tapauksessa koosteen tuloksena on
edelleen virhesolu.
v Säännöt huomioivaa koostetta ei voi tehdä MDX:n laskemista jäsenistä. Tämä
merkitsee sitä, että lasketut jäsenet eivät ole tuettuja koostetussa jäsenjoukossa
tai koostekontekstissa. Tällaisessa tapauksessa laskettujen solujen koostaminen
tuottaa tuloksena edelleen virhesolun.
v Koostettavat solut on liitettävä samaan sääntöön niin, että järjestelmä voi käyttää
kyseistä sääntöä uudelleen laskiessaan koosteen tulosta. Säännön alueen on
oltava tarpeeksi yleinen: sen tulee sisältää UDC (Use Defined Consolidation)
-elementit, jotka kuuluvat koostetun jäsenjoukon ulottuvuuksiin.
Perusteellinen selvitys säännöistä on IBM Cognos TM1 Rules Guide -oppaassa.
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Elementtien tyypit
Edellä on kuvattu yksinkertaisia perustason elementtejä, jotka voi koota
yhdistelmiksi. TM1 tukee kolmenlaisia elementtejä.
Elementti

Kuvaus

Numeerinen

Ulottuvuuden alimman tason eli tarkimman tietotason elementti. Jos
kuutio sisältää vain numeerisia arvoja, TM1 määrittää kaikki alimman
tason elementit numeerisiksi.

Yhdistetty

Alimman tason tietojen koosteita. Voit esimerkiksi määrittää
aikaulottuvuuteen 1Quarter (1. neljännes) -elementin, johon lasket
yhteen vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden myyntilukemat.

Merkkijono

Tekstimerkkijonojen tallennus soluihin. Jos haluat lisätä kuution
soluun merkkijonon, viimeisen solua määrittävän ulottuvuuden
elementin on oltava merkkijonoelementti. TM1 käsittelee muissa
ulottuvuuksissa kuin viimeisessä ulottuvuudessa esiintyvät
merkkijonoelementit numeerisina elementteinä.
Tyypillinen esimerkki merkkijonoelementtien käytöstä on kahden
ulottuvuuden kuutio, jonka avulla syötetiedoston koodit muunnetaan
virallisiksi elementtien nimiksi. Voit käyttää tällaista kuutiota
esimerkiksi, kun haluat muuntaa tilikoodit tilien nimiksi.

Elementin määritteet
Elementit määrittävät kuution tiedot. Elementtien määritteet ovat vastaavasti
elementtien määrityksiä.
Voit käyttää määritteitä seuraaviin tarkoituksiin:
v Elementin ominaisuuksien luettelointi. Esimerkiksi liikkeen pinta-ala tai
automallin moottorin koko.
v Vaihtoehtoisten nimien eli valenimien määritys. Esimerkiksi pääkirjan tilien
kuvaavat nimet tai tuotenimien käännökset.
v Numeeristen tietojen näyttömuodon hallinta. Yleensä valitset näyttömuodon
kuutiossa seurattaville lukuarvoille.
Osajoukon muokkaustoiminnossa voit valita elementit niiden määritteiden
arvojen mukaan. Lisäksi voit määrittää elementtien niminä näytettäviksi
elementtien valenimet TM1-valintaikkunoissa.
Voit luoda määritteitä ja liittää niihin arvoja määritteiden muokkaustoiminnon
avulla.

Kuvaavat määritteet
Seuraavassa taulukossa on esimerkkimääritteitä, jotka kuvaavat automalleja.
Määritteet
Elementit

Hevosvoimat
(numeerinen)

Moottori (teksti)

Audio (teksti)

Sedan 1

190

V8

CD

Sedan 2

140

Rivi-4

Kasetti/radio

Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti

15

Määritteet
Elementit

Hevosvoimat
(numeerinen)

Moottori (teksti)

Audio (teksti)

Sedan 3

120

Rivi-4

Kasetti/radio

Sedan 4

180

V8

CD

Sedan 5

140

Rivi-4

Kasetti/radio

Valenimimääritteet
Seuraavassa taulukossa on kuvattu huonekalujen nimien saksan-, espanjan- ja
ranskankieliset versiot.
Valenimimääritteet
Elementit

Deutsche

Español

Français

Tuoli

Stuhl

Silla

Chaise

Pöytä

Schreibtisch

Escritorio

Bureau

Lamppu

Lampe

Lámpara

Lampe

Näyttömuotomääritteet
Numeeriset tiedot näkyvät Cube Viewer -ikkunassa seuraavan taulukon
mukaisissa muodoissa.
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Muodon nimi

Kuvaus

Esimerkki

Valuutta

Lukujen yhteydessä on valuuttasymboli ja luvut
näytetään määritetyllä desimaalitarkkuudella.
TM1 käyttää Microsoft Windows
-käyttöjärjestelmän Alueasetuksetvalintaikkunassa määritettyä valuuttasymbolia.

$90,00

Yleinen

Lukujen desimaalitarkkuus on määritetty.

-90

Prosenttiosuus

Luvut näytetään prosenttilukuina määritetyllä
desimaalitarkkuudella.

90,00 %

Eksponentti

Luvut näytetään eksponenttimuodossa
määritetyllä desimaalitarkkuudella.

9,0e+001

Päivämäärä

Numerot näytetään päivämäärämerkkijonoina. 1
= tammikuun 1., 1900. Käytettävissä on eri
päivämäärämuotoja.

Maaliskuu 31, 2002

Aika

Numerot näytetään kellonaikamerkkijonoina.
Käytettävissä on eri kellonaikamuotoja.

19:53:30 A

Pilkku

Suuriin lukuihin lisätään pilkku asianmukaisiin
kohtiin.

1 000,00

Mukautettu

Käyttäjän määrittämä muoto.

Mukautettu
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Määritteiden muokkaustoiminto -ikkunassa voit valita näyttömuodon kuution
kaikkien ulottuvuuksien kaikille elementeille. On kuitenkin suositeltavaa, että
valitset näyttömuodot vain yhdelle ulottuvuudelle eli kuutiossa seurattaville
lukuarvoille. Cube Viewer -ikkunassa voit valita näyttömuodon, jota ohjelma
käyttää kaikille soluille, joiden elementeille ei ole määritetty näyttömuotoa.
TM1 määrittää käytettävän näyttömuodon Cube Viewer -ikkunassa seuraavasti:

Toimintaohjeet
1.

TM1 tarkastaa ensin, onko sarakkeen ulottuvuuden elementeille määritetty
näyttömuotoja. Jos sarakkeessa on päällekkäisiä ulottuvuuksia, TM1 tarkastaa
ne alhaalta ylöspäin.

2. Jos näyttömuotomääritystä ei löydy, TM1 tarkastaa, onko riviulottuvuuden
elementeille määritetty näyttömuotoja. Jos rivillä on peräkkäisiä ulottuvuuksia,
TM1 tarkastaa ne oikealta vasemmalle.
3. Jos näyttömuotomääritystä ei löydy, TM1 tarkastaa, onko otsikkoelementeille
määritetty näyttömuotoja. Ohjelma tarkastaa elementit oikealta vasemmalle.
4. Jos näyttömuotomääritystä ei löydy, TM1 käyttää käytössä olevan näkymän
näyttömuotoa.
Voit varmistaa, että TM1 käyttää oikeaa näyttömuotoa kuution lukuarvoissa,
sijoittamalla lukuarvot sisältävän ulottuvuuden sarakkeen alimmaksi
ulottuvuudeksi.

Rivien tai sarakkeiden näyttömuotojen määritys
Voit halutessasi sijoittaa luvut yhteen sarakkeeseen tai yhdelle riville. Sarake tai
rivi, jonka desimaalitarkkuudeksi on määritetty esimerkiksi kaksi desimaalia, voisi
näyttää paremmalta, jos arvot näkyisivät kokonaislukuina (ilman desimaaleja). Voit
muotoilla yksittäisen sarakkeen tai rivin lukuja määritteiden muokkaustoiminnon
avulla.
Month (Kuukausi) -ulottuvuuden arvot näytetään näkymän sarakkeessa. Sarakkeen
ulottuvuudelle määrittämäsi näyttömuoto on ensisijainen verrattuna
riviulottuvuudelle valittuun näyttömuotoon.
Ensimmäisenä on varmistettava, ettei Month-ulottuvuuden Year (Vuosi)
-elementille ole määritetty muotoilua. Noudata seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Avaa SalesPriorCube-kuution Muoto-näkymä.
2. Laajenna SalesPriorCube-kuutio palvelimen selausnäkymässä niin, että sen
ulottuvuudet näkyvät.
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Month-ulottuvuutta ja valitse Muokkaa
elementin määritteitä.
Määritteiden muokkaustoiminto avautuu.
Varmista, ettei Month-ulottuvuudelle ole valittu Muoto-määritearvoja. Nyt
voit olla varma siitä, että riviulottuvuudelle määrittämäsi muodot ovat
ensisijaiset Cube Viewer -ikkunassa (tai sisäisessä taulukkolaskennan
selaimessa).
4. Sulje määritteiden muokkaustoiminto napsauttamalla Peruuta-painiketta.
Määritä seuraavaksi Units (Yksiköt) -rivin luvut näytettäväksi kokonaislukuina
(desimaalitarkkuus 0) noudattamalla seuraavia vaiheita.
5. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella Account1
(Tili_1) -ulottuvuutta ja valitse vaihtoehto Muokkaa elementin määritteitä.
Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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6.
7.
8.
9.

Määritteiden muokkaustoiminto avautuu.
Napsauta Units-elementtirivin ja Format (Muoto) -sarakkeen leikkauspisteessä
olevaa solua.
Napsauta Muoto-painiketta.
Numeromuoto-valintaikkuna avautuu.
Valitse Pilkku-luokka, määritä Tarkkuus-arvoksi 0 ja napsauta OK-painiketta.
Napsauta Määritteiden muokkaustoiminto -valintaikkunan OK-painiketta.

10. Laske Format-näkymä uudelleen napsauttamalla Laske uudelleen
-painiketta.
Units-rivin arvot näkyvät nyt kokonaislukuina ilman desimaaleja.

Määritteiden ja elementtien vertailu
Jos haluat määrittää elementille useita määritearvoja, sitä varten kannattaa ehkä
luoda lisäelementtejä tai -ulottuvuuksia. Esimerkiksi automallien määritteenä voi
olla auton väri. Punainen väri myy usein muita värejä paremmin. Kun luot
kullekin autolle yhden elementin ja lisäät toisen ulottuvuuden, jossa on elementti
kullekin värille, voit TM1 -ohjelman avulla seurata automyyntiä autojen värin
mukaan. Jos seuraisit tietoja vain mallin perusteella, saattaisit menettää arvokkaita
tietoja.
Rakennetta voidaan kehittää edelleen toisen esimerkin mukaisesti.
Automallitaulukossa on määriteluokka, joka ilmaisee moottorin mallin. Kuhunkin
autoon on liitetty yksi moottorimallimäärite, kuten V8. Jos jokin sedan on
saatavana eri moottorivaihtoehdoilla, on suositeltavaa luoda kullekin
moottorimallille oma elementti.

Kuutioiden suunnittelu - yhteenveto
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, kun suunnittelet kuutioita.

Toimintaohjeet
1. Laadi luettelo lukuarvoista, joita haluat seurata liiketoiminta-analyysissa.
Lukuarvot voivat olla esimerkiksi myyntisumma, myyty yksikkömäärä, kulut,
hankinta-arvot ja kampanjakustannukset.
2. Määritä, miten haluat järjestää lukuarvot (eli mitä ulottuvuuksia haluat
käyttää). Useimmissa analyyseissa lukuarvoja seurataan ajan mukaan.
v Mikä on perusaikaväli: päivät, viikot vai kuukaudet?
v Sisältyykö tietoihin maantieteellistä ulottuvuutta?
v Vaihtelevatko lukuarvot asiakas- ja tuotekohtaisesti?
v Sisältyykö tietoihin skenaarioulottuvuutta (toteutuneet arvot verrattuna
budjetoituihin arvoihin)?
3. Määritä, miten haluat yhdistää ulottuvuuselementit.
4. Laadi luettelo määritteistä, jotka haluat liittää kuution elementteihin. Määritteet
voivat olla esimerkiksi liikkeen neliömäärä, asiakastunnukset ja elementtien
nimien käännökset.
5. Määritä kuutioiden lukuarvojen näyttömuodot. Voit esimerkiksi määrittää, että
käyttökate näytetään prosenttilukuna ja myynti valuuttamääräisenä summana.
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Ulottuvuuksien luonti
Kun luot ulottuvuuden, määrität lehtisolmutason elementit, joista ulottuvuus
koostuu, ja valinnaisesti myös ulottuvuuden hierarkiat (yhdistelmät).
Voit luoda ulottuvuuksia seuraavilla neljällä tavalla:
v Ulottuvuuden muokkaustoiminto: Voit lisätä elementtejä sekä luoda ja
järjestellä yhdistelmiä ulottuvuuksien suunnittelun aikana. Lisätietoja on
kohdassa ”Ulottuvuuksien luonti ulottuvuuksien muokkaustoiminnon
ikkunassa”.
v

Turbo Integrator: Voit tuoda elementtien nimet ASCII- tai ODBC-koodista,
kuutionäkymästä tai ulottuvuuden osajoukosta. Voit luoda samanaikaisesti useita
ulottuvuuksia ja määrittää niiden väliset yhdistelmät. Lisätietoja on IBM Cognos
TM1 Turbo Integrator -oppaassa.

Huomautus: TM1 edellyttää DataDirect-ajureita Oracle ODBC -lähteen
käsittelyyn Solaris- tai AIX-ympäristössä. Näitä ajureita ei toimiteta
TM1-palvelimen mukana, vaan ne on hankittava erikseen.
v Tietojen tuonti uuteen kuutioon: Voit määrittää tietolähteen syöterivejä
vastaavat kuution osat Turbo Integrator -ohjelman avulla. Sen jälkeen määrität
solujen arvot sisältävät syötesarakkeet ja solun sijainnin määrittävät elementit.
Lisätietoja tästä prosessista on IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -oppaassa.
v Ulottuvuuksien taulukot: Voit laatia luettelon yhden ulottuvuuden elementeistä
ja hierarkiasuhteista muokattujen Microsoft Excel -laskentataulukoiden avulla.
Lisätietoja on kohdassa ”Ulottuvuuksien luonti ulottuvuuksien taulukoiden
avulla” sivulla 27.

Ulottuvuuksien luonti ulottuvuuksien muokkaustoiminnon
ikkunassa
Tässä osiossa käydään läpi vaiheet yksinkertaisen Area-ulottuvuuden luomisessa
ulottuvuuden muokkaustoiminnon ikkunassa. Oletetaan, että Area-ulottuvuus
sisältää yhdistetyn elementin nimeltä New England sekä kolme peruselementtiä,
Connecticutin, Massachusettsin ja Vermontin.

Toimintaohjeet
1. Valitse palvelimen selausnäkymän Rakenne-ruudusta sen palvelimen
Ulottuvuudet-vaihtoehto, johon haluat luoda ulottuvuuden.
2. Valitse vaihtoehdot Ulottuvuudet - Luo uusi ulottuvuus.
Ulottuvuuden muokkaustoiminto avautuu.
Voit nyt lisätä elementtejä ulottuvuuteen.
3. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lisää elementti tai napsauta Lisää
-painiketta.
rinnakkaisobjekti
Ulottuvuuselementin lisäys -valintaikkuna avautuu.
4. Lisää yhdistetty elementti seuraavasti:
v Kirjoita Lisää elementin nimi -kenttään New England.
v Valitse Elementtityyppi-luettelosta Yhdistetty-vaihtoehto.
v Napsauta Lisää-painiketta.
v Napsauta OK-painiketta.

Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Yhdistetty elementti New England tulee näkyviin ulottuvuuden ensimmäisenä
elementtinä. Lisää seuraavaksi New England -elementtiin kolme
aliaelementtiä. New England -elementistä tulee kolmen alielementin
pääelementti.
5. Valitse New England -elementti.
6. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lisää aliobjekti tai napsauta Lisää aliobjekti
-painiketta.
Ulottuvuuselementin lisäys -valintaikkuna avautuu. TM1-ohjelmassa näkyy
pääelementin nimenä New England merkiksi siitä, että luotavista elementeistä
tulee New England -elementin alielementtejä.
7. Kirjoita Lisää elementin nimi -kenttään Connecticut ja napsauta
Lisää-painiketta.
8. Kirjoita Lisää elementin nimi -kenttään Massachusetts ja napsauta
Lisää-painiketta.
9. Kirjoita Lisää elementin nimi -kenttään Vermont ja napsauta Lisää-painiketta.
New England -elementillä näkyy nyt valintaikkunassa kolme alielementtiä,
joista kunkin oletuspainotuskerroin on 1.
10. Napsauta OK-painiketta.
Ulottuvuuden muokkausohjelmassa uudet elementit näkyvät New England
-elementin alielementteinä.
11. Valitse vaihtoehdot Ulottuvuus - Tallenna tai napsauta Tallenna
-painiketta.
Ulottuvuuden tallennus nimellä -valintaikkuna avautuu.
12. Kirjoita ulottuvuuden nimi ja napsauta Tallenna-painiketta.
Ulottuvuuksien nimien enimmäispituus on 256 merkkiä. Käytä aina kuvaavia
ulottuvuuksien nimiä.
Uusi ulottuvuus tulee näkyviin palvelimen ulottuvuusluetteloon.

Ulottuvuuden muokkaus
Kun olet luonut ulottuvuuden, voit muokata sitä seuraavasti.
v Lisää aiemmin luoduille elementeille rinnakkaiselementtejä.
v Luo aiemmin luoduille elementeille alielementtejä.
v Järjestä hierarkiarakenne uudelleen esimerkiksi sijoittamalla yhdistelmien
elementit uudelleen.
v Poista elementtejä ulottuvuudesta.
v Poista elementtejä yhdistelmistä.
v Muokkaa elementin ominaisuuksia esimerkiksi muuttamalla yhdistelmään
kuuluvan elementin painotuskerrointa.
v Muuta ulottuvuuden elementtien järjestystä.

Aiemmin luotujen elementtien rinnakkaiselementtien lisäys
Voit lisätä aiemmin luotujen elementtien rinnakkaiselementtejä ulottuvuuden
muokkaustoiminnossa noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella elementtiä, jolle haluat lisätä
rinnakkaiselementtejä, ja valitse Muokkaa ulottuvuuden rakennetta
-vaihtoehto.
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2. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lisää rinnakkaisobjekti.
Ulottuvuuselementin lisäys -valintaikkuna avautuu.
3. Kirjoita Lisää elementin nimi -kenttään ensimmäisen rinnakkaiselementin nimi.
4. Syötä tarvittaessa Elementin painotus -arvo.
Elementtien oletuspainotuskerroin on 1.
5. Napsauta Lisää-painiketta.
6. Toista vaiheet 3 - 5 kunkin lisättävän rinnakkaiselementin osalta.
7. Napsauta OK-painiketta.
TM1 lisää uudet elementit vaiheessa 1 valitsemasi elementin
rinnakkaiselementeiksi.

Aiemmin luotujen elementtien alielementtien lisäys
Voit lisätä aiemmin luoduille elementeille alielementtejä ulottuvuuden
muokkaustoiminnossa noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella elementtiä, jolle haluat lisätä
rinnakkaiselementtejä, ja valitse Muokkaa ulottuvuuden rakennetta
-vaihtoehto.
Jos lisäät alielementtejä peruselementille (lehtisolmulle), se muuttuu
automaattisesti yhdistetyksi elementiksi.
2. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lisää aliobjekti.
Ulottuvuuselementin lisäys -valintaikkuna avautuu.
3. Kirjoita Lisää elementin nimi -kenttään ensimmäisen alielementin nimi.
4. Syötä tarvittaessa Elementin painotus -arvo.
Elementtien oletuspainotuskerroin on 1.
5. Napsauta Lisää-painiketta.
6. Toista vaiheet 3 - 5 kunkin lisättävän alielementin osalta.
7. Napsauta OK-painiketta.
TM1 lisää uudet elementit vaiheessa 1 valitun elementin alielementeiksi.

Ulottuvuushierarkian järjesteleminen uudelleen
Voit muuttaa elementtien paikkaa ulottuvuushierarkiassa noudattamalla seuraavia
vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Valitse ulottuvuuden muokkaustoiminnossa elementit, joita haluat siirtää.
v Jos haluat valita vain yhden elementin, napsauta sitä.
v Jos haluat valita useita vierekkäisiä elementtejä, napsauta elementtivälin
ensimmäistä elementtiä, pidä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauta sitten
elementtivälin viimeistä elementtiä. Voit myös valita kaikki näkyvissä olevat
elementit painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.
v Jos haluat valita useita elementtejä, jotka eivät ole vierekkäin, pidä
Ctrl-näppäintä alhaalla ja napsauta kutakin haluamaasi elementtiä.
2. Vedä ja pudota elementit uuteen kohtaan ulottuvuushierarkiassa.
Kun vedät elementtejä, osoitin muuttuu niin, että se ilmaisee, mihin TM1
pudottaa elementit. Lisäksi tilarivillä näkyy sanoma, joka ilmaisee, mihin TM1
pudottaa elementit.
Voit järjestellä ulottuvuuden hierarkiaa myös leikkaamalla ja liittämällä
elementtejä.
Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Elementtien poisto ulottuvuudesta
Voit poistaa elementtejä ulottuvuudesta noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Valitse poistettavat elementit.
v Jos haluat valita vain yhden elementin, napsauta sitä.
v Jos haluat valita useita vierekkäisiä elementtejä, napsauta elementtivälin
ensimmäistä elementtiä, pidä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauta sitten
elementtivälin viimeistä elementtiä.
v Jos haluat valita useita elementtejä, jotka eivät ole vierekkäin, pidä
Ctrl-näppäintä alhaalla ja napsauta kutakin haluamaasi elementtiä.
v Lisätietoja elementtien valitsemisesta hierarkiatason, määritteiden arvojen ja
merkkijonohakujen perusteella on IBM Cognos TM1 -käyttäjän oppaassa.
2. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Poista elementti.
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on ulottuvuuden nimi ja jossa pyydetään
vahvistamaan, että haluat todella poistaa valitsemasi objektin. Napsauta
Kyllä-painiketta, jos haluat poistaa objektin, tai Ei- tai Peruuta-painiketta, jos
haluat peruuttaa poiston.

Elementtien poisto yhdistelmistä
Voit poistaa elementtejä yhdistelmistä noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Valitse poistettavat elementit.
v Jos haluat valita vain yhden elementin, napsauta sitä.
v Jos haluat valita useita vierekkäisiä elementtejä, napsauta elementtivälin
ensimmäistä elementtiä, pidä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauta sitten
elementtivälin viimeistä elementtiä.
v Jos haluat valita useita elementtejä, jotka eivät ole vierekkäin, pidä
Ctrl-näppäintä alhaalla ja napsauta kutakin haluamaasi elementtiä.
2. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Poista elementti yhdistelmästä tai napsauta
-painiketta.
Poista
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on ulottuvuuden nimi ja jossa pyydetään
vahvistamaan, että haluat todella poistaa valitsemasi objektin. Napsauta
Kyllä-painiketta, jos haluat poistaa objektin, tai Ei- tai Peruuta-painiketta, jos
haluat peruuttaa poiston.
TM1 poistaa elementin yhdistelmästä, mutta säilyttää elementin muut
ilmentymät ulottuvuudessa.
Huomautus: Jos olet määrittänyt elementin vain yhdistelmään, TM1 poistaa
elementin myös ulottuvuudesta.

Elementin ominaisuuksien muokkaus
Elementin ominaisuuksia muokkaamalla voit määrittää yhdistelmän elementille
uuden painotuskertoimen tai vaihtaa lehtisolmutason elementin elementtityypin.
Huomautus: Et voi vaihtaa yhdistettyjen elementtien elementtityyppiä tai
määrittää elementin painotuskerrointa elementille, joka ei ole yhdistelmän jäsen.
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Toimintaohjeet
1. Valitse elementti.
2. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Elementin ominaisuudet.
Ulottuvuuselementin ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse halutessasi Elementtityyppi-luettelosta uusi elementtityyppi.
4. Syötä halutessasi uusi Elementin painotus -arvo.
5. Napsauta OK-painiketta.

Ulottuvuuden elementtien järjestyksen määritys
TM1-ohjelmassa voit valita ulottuvuuden elementtien järjestyksen ja määrittää näin
kunkin ulottuvuuden elementin indeksiarvon. Ulottuvuuden ensimmäisen
elementin indeksiarvo on 1, toisen 2 ja niin edelleen.
Ulottuvuuden elementtien järjestyksen määritys on tärkeä ominaisuus, koska
monissa TM1 -ohjelman toiminnoissa (kuten laskentataulukoissa, säännöissä ja
Turbo Integrator -ohjelmassa) viitataan indeksiarvoihin.
Huomautus: Jos muutat ulottuvuuden elementtien järjestystä, elementtien
indeksiarvoviittauksia käyttävät funktiot voivat palauttaa odottamattomia arvoja.

Toimintaohjeet
1. Järjestä elementit siihen järjestykseen, jossa haluat niiden näkyvän
ulottuvuudessa.
Voit muuttaa elementtien järjestystä ulottuvuuden muokkaustoiminnon
lajitteluvalintojen ja vetämis- ja pudottamistoiminnon avulla.
2. Napsauta Aseta ulottuvuuksien järjestys -painiketta.
3. Valitse vaihtoehdot Ulottuvuus - Tallenna.
v Kun ulottuvuuden lajitteluominaisuuden asetuksena on Automaattinen, TM1
pyytää muuttamaan asetukseksi Manuaalinen.
v Kun ulottuvuuden lajitteluominaisuuden asetuksena on Manuaalinen, TM1
lisää ulottuvuuteen lisäämäsi elementit niihin kohtiin, joihin sijoitat ne
manuaalisesti ulottuvuuden muokkaustoiminnossa.
4. Tallenna ulottuvuuden uusi järjestys ja määritä ulottuvuuden
lajitteluominaisuuden asetukseksi Manuaalinen napsauttamalla
Kyllä-painiketta.
Voit määrittää elementtien järjestyksen, vaikka ulottuvuuden
muokkaustoiminnossa näkyisi vain osajoukko kaikista ulottuvuuden
elementeistä. Jos kyseessä on esimerkiksi suurikokoinen ulottuvuus, voit
tarvittaessa muuttaa elementtejä tai niiden järjestystä niin, että vain osa
ulottuvuuksista on näkyvissä. Huomaa tällöin, että vaikka ulottuvuuden
muokkaustoiminnossa näkyy vain osa elementeistä, järjestyksen muutos
vaikuttaa koko ulottuvuuteen.
Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten elementtien järjestyksen muutto
osajoukon muokkaustoiminnossa vaikuttaa koko ulottuvuuteen.
Selvyyden vuoksi tässä malliulottuvuudessa on vain kymmenen elementtiä,
joista kunkin nimenä on yksi kirjain. Esimerkissä kuvattu periaate koskee
kuitenkin myös suuria ja monipolvisia ulottuvuuksia.
v a
v b
v c
v d
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v
v
v
v
v

e
f
g
h
i

5. Kun valitset elementit c, d ja g ja valitset sitten vaihtoehdot Muokkaa - Säilytä,
ulottuvuuden muokkaustoimintoon tulee näkyviin vain valittu elementtien
osajoukko.
6. Haluat muuttaa näiden kolmen elementin keskinäistä järjestystä. Haluat siirtää
elementin d ensimmäiseksi elementiksi ja elementin c viimeiseksi elementiksi.
7. Nyt kun elementit ovat haluamassasi järjestyksessä, napsauta Aseta
-painiketta.
ulottuvuuksien järjestys
Ohjelma muuttaa ulottuvuuden kaikkien elementtien järjestystä. Kun tarkastelet
koko ulottuvuutta, elementit näkyvät ulottuvuuden muokkaustoiminnossa
seuraavassa järjestyksessä:
v i
v
v
v
v
v

a
b
d
g
c

v e
v f
v h
v i
Esimerkin mukaisesti, kun muutat osajoukon elementtien järjestystä, uusi
järjestys vaikuttaa koko ulottuvuuteen seuraavasti:
v Niiden elementtien kuvakkeet näkyvät varjostettuina, jotka kuuluivat
osajoukkoon, jonka elementtien järjestystä muutit.
v Osajoukon ensimmäinen elementti säilyttää paikkansa ulottuvuudessa
suhteessa lähimpään sitä edeltävään elementtiin.
v Esimerkissä elementti d oli ensimmäinen osajoukon elementti ennen
elementtien järjestyksen muuttamista.
v B on lähin elementtiä d edeltävä ulottuvuuden elementti, joka ei kuulu
osajoukkoon, joten d seuraa elementtiä b ulottuvuuden rakenteessa.
v Osajoukon muut elementit säilyttävät paikkansa ulottuvuuden rakenteessa
suhteessa osajoukon ensimmäiseen elementtiin.
Ulottuvuuselementtien järjestyksen määritys palvelimen selausnäkymässä:
Voit määrittää ulottuvuuselementtien järjestyksen myös palvelimen
selausnäkymässä avaamatta ulottuvuuden muokkaustoimintoa. Voit valita
ulottuvuuden lajitteluominaisuudeksi myös jonkin seuraavista kolmesta
automaattisesta lajittelujärjestyksestä.
v Nimi
v Taso
v Hierarkia.
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Kun olet määrittänyt lajitteluominaisuuden asetuksen, TM1 lisää ulottuvuuteen
lisäämäsi elementit lajittelujärjestyksen mukaiseen sijaintiin. Jos esimerkiksi
määrität lajittelujärjestykseksi nimet, TM1 lisää uudet elementit ulottuvuuteen
paikkaan, johon ne kuuluisivat aakkosjärjestyksen mukaan.
Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ulottuvuutta palvelimen selausnäkymässä.
2. Valitse Määritä elementtien järjestys -vaihtoehto.
Ulottuvuuselementtien järjestäminen -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse lajittelutyyppi.
Lajittelutyyppi

Kuvaus

Automaattinen

Automaattiset lajitteluperusteet ovat käytettävissä: Nimi, Taso
ja Hierarkia.

Manuaalinen

Elementtien järjestely siten kuin ne näkyvät ulottuvuuden
rakenteessa ja ulottuvuuden lajitteluominaisuuden
Manuaalinen-asetuksen käyttöönotto.

4. Jos valitset Manuaalinen-lajittelutyypin, siirry vaiheeseen 7.
5. Valitse automaattinen lajitteluperuste.
Lajitteluperuste

Kuvaus

Nimi

Elementtien lajittelu aakkosjärjestykseen.

Taso

Elementtien lajittelu hierarkiatason mukaan.

Hierarkia.

Elementtien lajittelu ulottuvuushierarkian mukaan.

6. Valitse tarvittaessa Lajittelusuunta-asetus.
7. Napsauta OK-painiketta.
Tulokset
Ulottuvuuselementtien järjestys on nyt määritetty. Kun avaat ulottuvuuden, näet
elementit vaiheessa 5 valitsemasi Lajittelu-asetuksen mukaisessa järjestyksessä.

Elementtien näytön hallinta ulottuvuuden
muokkaustoiminnossa
Ulottuvuuden muokkaustoiminto sisältää useita ominaisuuksia, joiden avulla voit
hallita sitä, miten elementit näkyvät. Esimerkiksi suurikokoisia ulottuvuuksia
käsiteltäessä voit määrittää näytettäväksi vain tietyn hierarkiatason elementit tai
voit määrittää elementit näytettäväksi aakkosjärjestyksessä.
Kun muutat elementtien näyttöjärjestystä ulottuvuuden muokkaustoiminnossa, et
muuta ulottuvuuden rakennetta vaan määrität, miten TM1 esittää elementit
ikkunassa.
Seuraavissa osiossa on kuvattu, miten voit hallita elementtien näyttämistä
ulottuvuuden muokkaustoiminnossa.

Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Elementtien säilytys
Voit määrittää ulottuvuuden muokkaustoiminnossa näytettäväksi vain valitut
elementit noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Valitse näytettävät elementit.
v Jos haluat valita vain yhden elementin, napsauta sitä.
v Jos haluat valita useita vierekkäisiä elementtejä, napsauta elementtivälin
ensimmäistä elementtiä, pidä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauta sitten
elementtivälin viimeistä elementtiä.
v Jos haluat valita useita elementtejä, jotka eivät ole vierekkäin, pidä
Ctrl-näppäintä alhaalla ja napsauta kutakin haluamaasi elementtiä.
2. Valitse vaihtoehdot Muokkaa ja Säilytä tai napsauta Säilytä-painiketta
Ulottuvuuden muokkaustoiminto näyttää vain valitsemasi elementit.

.

Elementtien piilotus
Voit piilottaa valitut elementit ulottuvuuden muokkaustoiminnosta noudattamalla
seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Valitse piilotettavat elementit.
v Jos haluat valita vain yhden elementin, napsauta sitä.
v Jos haluat valita useita vierekkäisiä elementtejä, napsauta elementtivälin
ensimmäistä elementtiä, pidä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauta sitten
elementtivälin viimeistä elementtiä.
v Jos haluat valita useita elementtejä, jotka eivät ole vierekkäin, pidä
Ctrl-näppäintä alhaalla ja napsauta kutakin haluamaasi elementtiä.
-painiketta.
2. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Piilota tai napsauta Piilota
Ulottuvuuden muokkaustoiminto piilottaa valitsemasi elementit. Kaikki muut
elementit pysyvät näkyvissä.

Elementtien lajittelu aakkosjärjestykseen
Voit lajitella ulottuvuuden muokkaustoiminnossa näytettävät elementit joko
nousevaan tai laskevaan aakkosjärjestykseen.
Lajittelujärjestys

Kuvaus

Nouseva aakkosjärjestys

Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lajittelu - Nouseva tai napsauta
Lajittele nousevaan järjestykseen

Laskeva aakkosjärjestys

-painiketta.

Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lajittelu - Laskeva tai napsauta
Lajittele laskevaan järjestykseen

-painiketta.

Elementtien lajittelu indeksiarvon mukaan
Voit lajitella ulottuvuuden muokkaustoiminnossa näytettävät elementit joko
nousevaan tai laskevaan järjestykseen niiden indeksiarvon mukaan.
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Lajittelujärjestys

Kuvaus

Nouseva indeksiarvo

Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lajittelu - Indeksoi nousevaan
järjestykseen tai napsauta Indeksointi nousevaan
-kuvaketta.

järjestykseen
Laskeva indeksiarvo

Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lajittelu - Indeksoi laskevaan
järjestykseen tai napsauta Indeksointi laskevaan järjestykseen
-kuvaketta.

Elementtien lajittelu hierarkian mukaan
Voit lajitella elementit myös sen mukaan, missä järjestyksessä ne näkyvät
ulottuvuushierarkiassa.
Lajittelutyyppi

Kuvaus

Ulottuvuushierarkian
mukainen järjestys

Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lajittelu - Hierarkia tai
napsauta

-painiketta.

Elementtien tarkastelu valenimien mukaan lajiteltuna
Jos olet määrittänyt ulottuvuudelle valenimimääritteen, voit tarkastella elementtejä
ulottuvuuden muokkaustoiminnossa niiden valenimien mukaan lajiteltuna.
TM1-ohjelman Mallitiedot-hakemistoon on määritetty ranskan- ja saksankieliset
valenimet, joten voit tarkastella elementtejä ranskaksi ja saksaksi.

Toimintaohjeet
1. Avaa Month (Kuukausi) -ulottuvuus ulottuvuuden muokkausohjelmassa.
2. Tuo Valenimi-työkalurivi näkyviin valitsemalla vaihtoehdot Näytä Työkalurivit - Valenimet.
Valenimi-työkalurivissä on kaksi ohjausobjektia: Valenimien käyttö
-tilanvaihtopainike, jota napsauttamalla voit ottaa valenimet käyttöön tai
poistaa ne käytöstä, ja Valitse valenimi -luettelo, jonka avulla voit valita
valenimen.
3. Valitse Valitse valenimi -luettelosta Monat-vaihtoehto ("kuukausi" saksaksi).
4. Napsauta Valenimien käyttö -painiketta.

Tulokset
Oletusarvon mukaan TM1 -ohjelma ei näytä valenimiä. Kaikkien elementtien
niminä näkyy nyt ulottuvuuden muokkaustoiminnossa saksankielinen valenimi.

Ulottuvuuksien luonti ulottuvuuksien taulukoiden avulla
Ulottuvuuden taulukko on muokattu Microsoft Excel -laskentataulukko, johon on
luetteloitu yhden ulottuvuuden elementit ja hierarkiasuhteet. TM1 tallentaa
laskentataulukon tiedot kahteen tiedostoon: ulottuvuuden taulukkoon
(dimname.xdi) ja käännettyyn tiedostoon (dimname.dim).
v Kun luot ulottuvuuden ulottuvuuden muokkaustoiminnon ikkunassa tai
TurboIntegrator-ohjelmassa, TM1 kirjoittaa tiedot vain dimname.dim-tiedostoon
(käännettyyn tiedostoon).
v Kun muokkaat ulottuvuutta ulottuvuuden muokkaustoiminnon avulla, TM1
tallentaa muutokset .dim-tiedostoon. Jos ulottuvuudesta on tallennettu
Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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.xdi-tiedosto, TM1 kysyy, haluatko tallentaa muutokset myös ulottuvuuden
taulukkoon. Jos et päivitä ulottuvuuden taulukkoa, ulottuvuuden rakenteet ovat
erilaiset .dim- ja .xdi-tiedostoissa.
v Jotta kaikki ulottuvuuteen tehdyt muutokset olisivat käytettävissä TM1
-ohjelmassa, luo ja ylläpidä ulottuvuuksia ulottuvuuksien taulukoiden tai
ulottuvuuden muokkaustoiminnon avulla. Älä käytä niitä sekaisin. Se voi
aiheuttaa tietojen menetyksiä.

Tietojen pitäminen synkronoituina
TM1 tallentaa ulottuvuuden taulukon tiedostot ensimmäiseen Asetuksetvalintaikkunan Paikallisen palvelimen tietohakemisto -kentässä määritettyyn
hakemistoon. Tämän takia TM1 saattaa tallentaa ulottuvuuden taulukon (.xdi) eri
hakemistoon kuin ulottuvuustiedoston (.dim).
Huomautus: Toimi huolellisesti, kun muokkaat ulottuvuuksia laskentataulukoiden
avulla. Voit menettää tietoja monella tavalla, jos et ryhdy tarvittaviin varotoimiin.
Seuraavissa esimerkeissä on kuvattu kaksi tapaa, jotka voivat johtaa ulottuvuuden
tietojen menettämiseen.
v Oletetaan, että muokkaat maanantaina ulottuvuuden taulukon
Account1-ulottuvuutta ja tallennat ulottuvuuden. Tiistaina toinen pääkäyttäjä
tekee samaan ulottuvuuteen muutoksia ulottuvuuden muokkaustoiminnon
avulla. Hänen tekemänsä muutokset eivät välity ulottuvuuden
laskentataulukkotiedostoon. Keskiviikkona teet ulottuvuuteen muutoksia
käyttämällä vanhentunutta ulottuvuuden taulukkoa. Tekemäsi muutokset
korvaavat toisen pääkäyttäjän tekemät muutokset.
v Kaksi pääkäyttäjää päättää päivittää samassa palvelimessa sijaitsevaa
ulottuvuutta käyttämällä kahta eri ulottuvuuden taulukkoa. Tämä on erittäin
riskialtista. TM1 korvaa muutokset erittäin helposti. Käytä vain yhtä
ulottuvuuksien taulukkosarjaa. Vältä useamman kuin yhden .xdi-tiedoston käyttämistä
missään ulottuvuudessa.
Epäselvien tilanteiden ja tiedon menetysten välttämiseksi on suositeltavaa
noudattaa varotoimia ulottuvuuksien taulukoita muokattaessa. IBM suosittelee, että
käytät jompaakumpaa seuraavista menetelmistä.
v Tallenna ulottuvuuksien taulukot etäpalvelimen tietohakemistoon.
v Tallenna ulottuvuuksien taulukot erikoishakemistoon.
Etäpalvelimen tietohakemiston käyttö:
Voit muokata etäpalvelimen tietohakemistossa sijaitsevia ulottuvuuksien taulukoita
noudattamalla seuraavia vaiheita.
Toimintaohjeet
1. Määritä Asetukset-valintaikkunan Paikallisen palvelimen tietohakemisto
-kenttään IBM Cognos TM1 -etäpalvelimen tietohakemisto.
2. Poista Muodosta yhteys paikalliseen palvelimeen käynnistettäessä
-vaihtoehdon valinta.
3. Varmista, että kaikki tietokoneessa ajettavat paikalliset palvelimet on
sammutettu.
4. Kirjaudu TM1-etäpalvelimeen.
5. Tee kaikki ulottuvuuksien muutokset etäpalvelimen tietohakemistossa oleviin
laskentataulukkotiedostoihin.
6. Valitse Excel-ohjelmassa vaihtoehdot TM1 - Ulottuvuustaulukot - Tallenna.
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TM1 tallentaa sekä .dim- että .xdi-tiedoston etäpalvelimen tietohakemistoon.
Laskentataulukkohakemiston käyttö:
Tallentamalla taulukot erikoishakemistoon voit rajoittaa ulottuvuuksien
taulukoiden käyttöä tarkasti. Tämä voi olla erityisen hyödyllinen toimintatapa
ympäristöissä, joissa tietoturva on erittäin tärkeää. Voit määrittää
laskentataulukkohakemiston noudattamalla seuraavia vaiheita.
Toimintaohjeet
1. Luo laskentataulukkohakemisto haluamaasi tiedostojärjestelmän hakemistoon.
2. Siirrä kaikki laskentataulukkotiedostot (ulottuvuuksien .xdi-tiedostot ja
sääntöjen .xru-tiedostot) laskentataulukkohakemistoon.
3. Määritä Asetukset-valintaikkunan Paikallisen palvelimen tietohakemisto
-kentän arvoksi laskentataulukkohakemisto.
4. Muodosta yhteys etäpalvelimeen, jonka sisältämän ulottuvuuden haluat
päivittää, ja muihin haluamiisi palvelimiin.
5. Tee kaikki haluamasi ulottuvuuksin muutokset laskentataulukkohakemiston
laskentataulukkotiedostoihin.
6. Valitse Excel-ohjelmassa vaihtoehdot TM1 - Ulottuvuustaulukot - Tallenna.
Valitse palvelimen nimi -valintaikkuna avautuu.
7. Valitse palvelin, johon haluat tallentaa käännetyn ulottuvuuden.
8. Napsauta OK-painiketta.

Ulottuvuuden taulukoiden luonti
Voit luoda ulottuvuuden ulottuvuuden taulukoiden avulla noudattamalla seuraavia
vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Valitse Excel-ohjelmassa vaihtoehdot TM1 – Ulottuvuustaulukot – Uusi.
Luo ulottuvuus -valintaikkuna avautuu.
2. Kirjoita ylimpään kenttään ulottuvuuden nimi seuraavasti:
v Jos haluat luoda ulottuvuuden paikalliseen palvelimeen, kirjoita
ulottuvuuden nimi. Esimerkki: Product.
v Jos haluat luoda ulottuvuuden etäpalvelimeen, kirjoita palvelimen nimi,
kaksoispiste ja ulottuvuuden nimi. Kun esimerkiksi kirjoitat "sales:Product",
ohjelma luo sales-palvelimeen Product-ulottuvuuden.
Huomautus: Ulottuvuuden luontiin etäpalvelimeen tarvitaan TM1-pääkäyttäjän
valtuudet.
3. Napsauta OK-painiketta.
Excel-ohjelmaan avautuu tyhjä ulottuvuuden taulukko.

Ulottuvuuden taulukoiden täyttö
Seuraavassa laskentataulukossa on määritetty Month (Kuukausi) -ulottuvuuden
rakenne.

Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Seuraavissa osioissa on kuvattu, miten voit määrittää peruselementtejä ja
yhdistettyjä elementtejä ulottuvuuden taulukkoon.
Peruselementtien määritys:
Aloita lisäämällä ulottuvuuden taulukkoon ulottuvuuden peruselementit
(lehtisolmutason elementit) riviltä 1 alkaen.
Toimintaohjeet
1. Määritä sarakkeeseen A elementtityyppi.
v Jos kyseessä on numeerinen elementti, kirjoita N.
v Jos kyseessä on merkkijonoelementti, kirjoita S.
Esimerkissä kaikki elementit ovat numeerisia.
2. Kirjoita sarakkeeseen B elementin nimi.
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Yhdistettyjen elementtien määritys:
Kun olet määrittänyt ulottuvuuden peruselementit, voit määrittää yhdistetyt
elementit.
Toimintaohjeet
1. Kirjoita viimeisen peruselementin alapuolisen rivin A-sarakkeeseen C.
2. Kirjoita yhdistetyn elementin nimi sarakkeeseen B.
3. Kirjoita seuraaville riveille yhdistetyn elementin alielementtien nimet
sarakkeeseen B.
Esimerkiksi seuraavassa ulottuvuuden taulukkoesimerkissä elementti "1
Quarter" (1. neljännes) on määritetty alielementtien Jan (tammikuu), Feb
(helmikuu) ja Mar (maaliskuu) yhdistelmäksi.

Yhdistelmän elementtien painotuskertoimien määritys:
Määritä yhdistelmän elementtien painotuskertoimet sarakkeeseen C. Jos
esimerkiksi haluat laskea bruttokatteen, myynnistä on vähennettävä muuttuvat
kustannukset. Voit tehdä tämän laskutoimituksen määrittämällä yhdistelmään
Variable Costs -elementin painotuskertoimeksi -1. Seuraavassa
laskentataulukkoesimerkissä on Account1 (Tili_1) -ulottuvuuden
painotuskerroinmääritys.

Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Ulottuvuuden taulukoiden tallennus
Kun haluat tallentaa ulottuvuuden taulukon ja kääntää ulottuvuuden, valitse
Excel-ohjelmassa vaihtoehdot TM1 – Ulottuvuustaulukot – Tallenna. TM1
päivittää ulottuvuuden taulukkotiedoston (dimname.xdi) ja luo käännetyn
ulottuvuustiedoston (dimname.dim).
Huomautus: Älä käytä Excel-ohjelman omaa tallennuskomentoa Tiedosto Tallenna. Se tallentaa vain .xdi-tiedoston; TM1 ei tällöin käännä ulottuvuutta ja
tallenna .dim-tiedostoa.

Nimettyjen hierarkiatasojen käyttö TM1 -ulottuvuuksissa
Voit määrittää TM1 -ulottuvuuden hierarkiatasoille omat mukautetut nimet
}HierarchyProperties-ohjauskuution avulla. Luomiasi nimettyjä tasoja voi käyttää,
kun käsittelet TM1-tietoja IBM Cognos Report Studio -ohjelmassa, MDX-käskyillä
tai muilla MDX OLAP -työkaluilla. Voit määrittää myös ulottuvuuden
oletusjäsenen.
Voit esimerkiksi määrittää Asiakkaat-ulottuvuuden hierarkiatasoille yleisten
aktiiviverkkonimien level000, level001 ja level002 sijasta kuvaavat nimet seuraavan
taulukon mukaisesti.
TM1-ulottuvuustasot

Ulottuvuustason nimiesimerkki

level000

Kaikki

level001

Osavaltio

level002

Kaupunki

level003

Yksilö

Nimettyjen tasojen määritys
Voit määrittää nimetyt tasot }HierarchyProperties-ohjauskuution avulla.
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Lisätietoja }HierarchyProperties-ohjauskuutiosta on IBM Cognos TM1 -käyttöoppaan
ohjauskuutioita käsittelevässä osiossa.

Toimintaohjeet
1. Valitse TM1 Architect -ohjelman Näytä-valikosta Näytä ohjausobjektit
-vaihtoehto.
2. Laajenna navigointiruudun Kuutiot-solmu napsauttamalla sitä.
3. Kaksoisnapsauta }HierarchyProperties-ohjauskuutiota.
}HierarchyProperties-ohjauskuutio avautuu.
4. Valitse ulottuvuus, jolle haluat määrittää nimetyt tasot, napsauttamalla sen
nimeä ulottuvuusluettelossa.
5. Kirjoita defaultMember-soluun sen aiemmin luodun elementin nimi, jonka
haluat määrittää ulottuvuuden oletusjäseneksi.
Tähän määritettävä elementin nimi voi suodattaa ulottuvuuden, kun järjestelmä
noutaa TM1 -tietoja ulkoisesta sovelluksesta, kuten IBM Cognos Report Studio
-sovelluksesta.
Kirjoita ulottuvuushierarkian ylimmän tason elementin nimi, jotta järjestelmä
noutaa oletusarvoisesti kaikki ulottuvuuden elementit.
Voisit esimerkiksi määrittää Region (Alue) -ulottuvuuden oletusjäseneksi World
(Maailma) -elementin.
6. Kirjoita soluihin level000-level020 oma mukautettu nimi kullekin ulottuvuuden
hierarkiatasolle.
Huomautus: Nimettyjen tasojen nimien enimmäispituus on 255 yksitavuista
merkkiä. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Nimettyjen tasojen pituuden
merkkijonorajoitukset”.
7. Kun olet määrittänyt nimetyt tasot, ota tekemäsi muutokset käyttöön tekemällä
jompikumpi seuraavista toimista:
v Aloita IBM Cognos TM1 -palvelin uudelleen.
v Aja RefreshMdxHierarchy-funktio Turbo Integrator -prosessissa. Lisätietoja on
ohjeaiheessa ”Turbo Integrator -ohjelman RefreshMdxHierarchy-funktion
käyttö nimettyjen tasojen kanssa” sivulla 34.

Tulokset
Huomautus: Määritetyt nimetyt tasot eivät muutu automaattisesti elementtien
nimiin tai ulottuvuuden rakenteeseen tehtyjen muutosten mukaan. Jos ulottuvuus
muuttuu, nimettyjen tasojen määritykset on päivitettävä manuaalisesti
}HierarchyProperties-ohjauskuution avulla ja sen jälkeen TM1-palvelimen
MDX-hierarkiat on päivitettävä joko käynnistämällä TM1-palvelin uudelleen tai
ajamalla RefreshMdxHierarchy-Turbo Integrator -funktio.

Nimettyjen tasojen pituuden merkkijonorajoitukset
Nimettyjen tasojen nimien enimmäispituus on 255 yksitavuista merkkiä.
}HierarchyProperties-ohjauskuutio tukee myös pitkiä merkkijonoja, mutta
MDX-käskyt voivat palauttaa virheitä, jos nimettyjen tasojen pituus on yli 255
merkkiä.
Jos määrität nimetyn tason pidemmäksi kuin 255 yksitavuista merkkiä, TM1
näyttää seuraavan virheen palvelimen käynnistyessä:
4648 ERROR 2008-06-27 13:50:04,532 TM1.Hierarchy User-defined level name
modified from ...
Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Turbo Integrator -ohjelman RefreshMdxHierarchy-funktion käyttö
nimettyjen tasojen kanssa
Kun olet määrittänyt nimetyt tasot tai muokannut niitä }HierarchyPropertiesohjauskuution avulla, voit päivittää TM1-ohjelman hierarkiat käynnistämättä
palvelinta uudelleen RefreshMdxHierarchy-funktion avulla.

Toimintaohjeet
1. Luo uusi TI-prosessi.
2. Syötä RefreshMdxHierarchy-funktio ProLog-välilehdelle seuraavassa muodossa:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

Voit joko määrittää funktion valinnaiseksi dimensionName-parametriksi
päivitettävän ulottuvuuden nimen tai jättää sen tyhjäksi, jolloin ohjelma
päivittää kaikki ulottuvuudet.
Esimerkki kaikkien ulottuvuuksien päivityksestä:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Vain asiakasulottuvuuden päivitys:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. Aja TI-prosessi.

Kuutioiden luonti
Voit aina luoda kuutioita paikalliseen palvelimeen. Vain TM1-pääkäyttäjä voi luoda
kuutioita etäpalvelimiin.
Voit luoda kuutioita seuraavilla kahdella tavalla:
v Tyhjä kuutio: voit luoda uuden kuution, jossa ei ole tietoja, valitsemalla
ulottuvuuksia Kuution luonti -ikkunan aiemmin luotujen ulottuvuuksien
luettelosta.
v

Ulkoiset tietolähteet: voit määrittää uuden tai aiemmin luodun kuution
ulottuvuudet ja niitä vastaavat ulkoisten tietolähteiden ulottuvuudet ja tiedot
Turbo Integrator -ohjelman avulla.

Tässä osiossa kuvataan, miten voit luoda kuutioita Kuution luonti -ikkunassa.
Lisätietoja kuutioiden luonnista Turbo Integrator -ohjelmassa on IBM Cognos TM1
Turbo Integrator -oppaassa.

Kuution ulottuvuuksien järjestyksen määritys
Kuution ulottuvuuksilla on järjestys, jonka valitset kuutiota luodessasi. Valitsemasi
järjestys voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn, joten suunnittele
ulottuvuuksien järjestys tarkkaan, ennen kuin luot kuution.
Ulottuvuuksien järjestämisen ensimmäinen vaihe on jakaa ulottuvuudet kahteen
ryhmään: harvoihin ja tiheisiin ulottuvuuksiin. Tiheässä ulottuvuudessa suurella
osalla elementeistä on arvo. Voit arvioida ulottuvuuden tiheyden seuraavan
kysymyksen avulla: jos ulottuvuuden yhdellä elementillä on arvo ja muiden
ulottuvuuksien elementtien määrä on vakio, millä todennäköisyydellä muiden
ulottuvuuksien elementeillä on myös arvo?
Jos esimerkiksi tietylle tilille ja alueelle on määritetty budjetti tammikuulle, myös
muille kuukausille on todennäköisesti budjettiarvo. Month (Kuukausi) -ulottuvuus
on siis todennäköisesti tiheä ulottuvuus. Jos tietylle tilille ja alueelle on määritetty
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kuukausibudjetit, seuraat todennäköisesti myös vastaavia toteutuneita arvoja, joten
ActVsBud (Toteutunut budjetoituun verrattuna) -ulottuvuus on myös tiheä
ulottuvuus.
Maailmanlaajuista myyntiä kuvaavassa kuutiossa on toisaalta todennäköisesti
tyhjiä soluja, koska kaikkia tuotteita ei myydä kaikilla alueilla. Product (Tuote)- ja
Region (Alue) -ulottuvuudet ovat siis harvoja ulottuvuuksia.
IBM suosittelee yleisesti, että järjestät ulottuvuudet seuraavasti: ensin harvat
ulottuvuudet pienimmästä suurimpaan ja sitten tiheät ulottuvuudet pienimmästä
suurimpaan. Tietty jousto on kuitenkin tarpeen. On esimerkiksi todennäköisesti
hyödyllisempää sijoittaa hyvin pienikokoiset tiheät ulottuvuudet, kuten
ActVsBud-ulottuvuus ennen erittäin suuria harvoja ulottuvuuksia (kuten
Product-ulottuvuutta), joissa voi olla tuhansia elementtejä.

Kuution luonti
Voit luoda kuution noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse Rakenne-ruudusta sen palvelimen Kuutiot-vaihtoehto, johon haluat
luoda kuution.
3. Valitse vaihtoehdot Kuutiot - Luo uusi kuutio.
Kuution luonti -valintaikkuna avautuu. Ikkunan vasemmassa reunassa
olevassa Käytettävissä olevat ulottuvuudet -ruudussa on palvelimeen
tallennettujen ulottuvuuksien luettelo.
4. Kirjoita Kuution nimi -kenttään kuution nimi.
Huomautus: Jos et kirjoita nimeä, TM1 määrittää uuden kuution nimeksi
oletusnimen Nimeämätön.
5. Kaksoisnapsauta Käytettävissä olevat ulottuvuudet -ruudussa sen
ulottuvuuden nimeä, jonka haluat lisätä uuden kuution
ensimmäiseksiulottuvuudeksi.
Ulottuvuuden nimi siirtyy Uuden kuution ulottuvuudet -ruutuun.
Voit siirtää valitsemasi nimet Käytettävissä olevat ulottuvuudet -ruudusta
-painiketta. Voit
Uuden kuution ulottuvuudet -ruutuun myös käyttämällä
valita useita vierekkäisiä nimiä napsauttamalla ja vetämällä nimien yli. Jos
haluat valita useita nimiä, jotka eivät ole vierekkäisiä, pidä Ctrl-näppäintä
painettuna ja napsauta haluamiasi nimiä.
6. Toista valintaprosessi kaikkien niiden ulottuvuuksien osalta, jotka haluat lisätä
uuteen kuutioon. Valitse vähintään kaksi ulottuvuutta. Ulottuvuuksien
enimmäismäärä on 256.
- ja
-nuolipainikkeiden
7. Järjestä tarvittaessa ulottuvuuksia uudelleen
avulla. Jos haluat poistaa ulottuvuuden luettelosta, kaksoisnapsauta
ulottuvuuden nimeä.
8. Jos haluat määrittää kuution ominaisuudet, napsauta Ominaisuudetpainiketta. Jos et halua määrittää kuution ominaisuuksia, siirry suoraan
vaiheeseen 13.
Kuution ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
Siinä voit määrittää kuution lukuarvo- ja aikaulottuvuudet sekä määrittää,
lataako ohjelma kuution automaattisesti vai pyydettäessä.
Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Huomautus: OLE DB for OLAP -työasemaohjelmat saattavat asettaa ehtoja
lukuarvo- ja aikaulottuvuusviittauksille. TM1 ei viittaa lukuarvo- ja
aikaulottuvuuksiin, mutta voit määrittää nämä ominaisuudet sen avulla, jotta
muut OLAP-työasemaohjelmat voisivat käyttää kuutiota.
9. Määritä lukuarvoulottuvuus valitsemalla se Lukuarvot-ulottuvuus-luettelosta.
10. Määritä aikaulottuvuus valitsemalla se Aika-ulottuvuus-luettelosta.
11. Määritä kuution lataustapa:
v Jos haluat ohjelman lataavan kuution palvelimen muistiin vain, jos
työasema pyytää kuutiotietoja, valitse Lataa pyydettäessä -valintaruutu.
v Jos haluat ohjelman lataavan kuution automaattisesti, kun palvelin
käynnistyy, poista Lataa pyydettäessä -valintaruudun valinta.
12. Tallenna ominaisuudet ja palaa Kuution luonti -valintaikkunaan
napsauttamalla OK-painiketta.
13. Luo kuutio napsauttamalla Luo kuutio -painiketta.
Palvelimen selausnäkymä avautuu. Uusi kuutio näkyy Rakenne-ruudun
aakkosjärjestyksessä olevassa Kuutiot-luettelossa.

Kuution ulottuvuuksien järjestyksen optimointi
Jos et tunne liiketoiminnan tietoja perusteellisesti, kuutioiden luonnin yhteydessä
määrittämäsi ulottuvuuksien järjestys ei ehkä ole aivan optimaalinen suorituskyvyn
kannalta. Kuution tietojakauma voi myös muuttua ajan myötä niin, ettei
luontihetkellä määritetty ulottuvuuksien järjestys enää ole optimaalinen.
TM1-ohjelmassa on tällaisia tilanteita varten ominaisuus, jonka avulla voit
optimoida kuution ulottuvuuksien järjestyksen niin, että niiden muistinkäyttö
pienenee ja suorituskyky paranee.
Kun kuution ulottuvuusjärjestys optimoidaan, TM1-ohjelman kuutiorakenteen
todellinen ulottuvuusjärjestys ei muutu. TM1 tosin muuttaa palvelimen sisäistä
ulottuvuusjärjestystä, mutta koska kuutiorakenne ei muutu, kuutioon viittaavat
säännöt, funktiot ja sovellukset pysyvät kelvollisina.
Kun muutat ulottuvuuksien järjestystä, näet muutostesi vaikutuksen kuution
muistinkulutukseen heti yksityiskohtaisesta raportista.
Seuraavista syistä kuution ulottuvuuksien järjestys tulisi optimoida vain
kehitysympäristössä, kun yrität selvittää kuution optimaalista kokoonpanoa:
v IBM Cognos TM1 -palvelin kuluttaa runsaasti muistia kuution ulottuvuuksien
järjestystä muutettaessa. Uudelleenjärjestelyprosessin aikana TM1 -palvelimen
tilapäisen RAM-muistin kulutus voi kaksinkertaistua uudelleenjärjestettävän
kuution osalta. Esimerkiksi 50 Mt:n kokoisen kuution uudelleenmääritykseen
voidaan tarvita 100 Mt RAM-muistia.
v Palvelin lukittuu uudelleenjärjestelyn ajaksi niin, ettei mitään käyttäjäpyyntöjä
voida tehdä uudelleenjärjestelyn ollessa käynnissä.
Huomautus: Kuution ulottuvuuksien järjestyksen optimointi edellyttää
ADMIN-ryhmän jäsenyyttä. Optimointivalinta on käytettävissä vain etäpalvelimiin
sijoitetuissa kuutioissa; et voi optimoida paikallisessa palvelimessa sijaitsevan
kuution ulottuvuuksien järjestystä. Kun optimoit kuution ulottuvuuksien
järjestyksen, älä siirrä merkkijonoulottuvuuksia pois viimeiseltä paikalta tai
viimeiseen paikkaan.
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Toimintaohjeet
1. Valitse palvelimen selausnäkymän Rakenne-ruudusta kuutio, jonka haluat
optimoida.
2. Valitse vaihtoehdot Kuutio - Järjestä ulottuvuudet uudelleen.
Cube Optimizer -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse ulottuvuus Uusi ulottuvuusjärjestys -luetteloruudusta.
- tai
4. Muuta ulottuvuuden järjestystä kuutiossa napsauttamalla joko
-nuolipainiketta.
5. Napsauta Testaa-painiketta.
Tarkasta Prosentuaalinen muutos -arvo. Jos tämä arvo on negatiivinen, uusi
ulottuvuusjärjestys vähentää muistin kulutusta, joten se tehostaa järjestelmän
toimintaa.
6. Toista vaiheet 3 - 5, kunnes saavutat ulottuvuuksien tehokkaimman
järjestyksen.
7. Napsauta OK-painiketta.

Kuution ominaisuuksien muokkaus
Voit määrittää TM1-ohjelmassa kuution ominaisuudet, jotka määrittävät OLE DB
for OLAP -sovellusten käyttämät lukuarvo- ja aikaulottuvuudet sekä sen, lataako
ohjelma kuution automaattisesti vai pyydettäessä. Yleensä määrität nämä kuution
ominaisuudet kuution luonnin yhteydessä, mutta voit muokata niitä milloin
tahansa.

Lukuarvo- ja aikaulottuvuuksien muokkaus
OLE DB for OLAP -työasemasovellukset saattavat asettaa ehtoja lukuarvo- ja
aikaulottuvuuksille. TM1-työasemaohjelmat eivät aseta tällaisia ehtoja, mutta voit
määrittää TM1-ohjelmassa lukuarvo- ja aikaulottuvuudet niiden kuutioiden
ulottuvuuksille, joita käytät muissa OLE DB for OLAP -työasemaohjelmissa.

Toimintaohjeet
1. Valitse kuutio palvelimen selausnäkymän Rakenne-ruudusta.
2. Valitse vaihtoehdot Kuutio - Ominaisuudet.
Kuution ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse lukuarvoulottuvuus Lukuarvot-ulottuvuus-luettelosta.
4. Valitse aikaulottuvuus Aika-ulottuvuus-luettelosta.
5. Napsauta OK-painiketta.

Lataa pyydettäessä -ominaisuuden muokkaus
Oletusarvon mukaan Cognos TM1 lataa kaikki kuutiot muistiin, kun palvelin
aloitetaan. Tämän ansiosta Cognos TM1 -tietojen nopea käyttö on mahdollista,
mutta se saattaa kuluttaa palvelinresursseja merkittävästi. Jos palvelin sisältää
harvoin käytettäviä kuutioita, voit säästää resursseja määrittämällä tällaiset kuutiot
ladattavaksi vain, kun työasemaohjelma yrittää käyttää kuution tietoja.

Toimintaohjeet
1. Valitse kuutio palvelimen selausnäkymän Rakenne-ruudusta.
2. Valitse vaihtoehdot Kuutio - Ominaisuudet.
Kuution ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
3. Määritä kuution lataustapa:

Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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v Valitse Lataa pyydettäessä -vaihtoehto, jos haluat ohjelman lataavan kuution
pyydettäessä.
v Poista Lataa pyydettäessä -valintaruudun valinta, jos haluat ohjelman
lataavan kuution automaattisesti, kun palvelin käynnistyy.
4. Napsauta OK-painiketta.

Poimintaluetteloiden luonti
Poimintaluettelo on luettelo tietyn elementin tai kuution solun kelvollisista
arvoista. Jos pääkäyttäjä on määrittänyt elementille tai solulle poimintaluettelon,
määritetyssä solussa näkyy määritetyt arvot sisältävä avattava valikko, kun selaat
kuutiota jossakin TM1-työasemaohjelmassa.
Poimintaluettelon sisältävien solujen arvot ovat tarkistettuja, käyttäjän on valittava
soluun jokin ennalta määritetyistä arvoista. Jos käyttäjä yrittää syöttää soluun
arvon, joka ei ole sallittu, näkyviin tulee virhesanoma, jossa ilmoitetaan, että
soluun voi valita vain poimintaluettelon mukaisen arvon.

Huomautuksia poimintaluetteloiden käytöstä
Ota seuraavat vaatimukset ja toimintaperiaatteet huomioon, kun käytät
poimintaluetteloita.
v Tietojen levitystoimintojen ja Turbo Integrator -prosessien avulla tehtyjä
muutoksia soluihin ei tarkisteta. Näillä menetelmillä soluihin tehdyt muutokset
voivat tuottaa soluihin arvoja, jotka eivät ole poimintaluetteloiden mukaisia.
Tietojen levityksen voi kohdistaa poimintaluetteloita sisältäviin soluihin vain
tietojen levityksen valintaikkunoissa; tietojen levityksen pikakuvakkeita ei voi
käyttää poimintaluettelon sisältävissä soluissa.
v Kun määrität poimintaluettelon, joka sisältää numeerisia arvoja, tyylin on oltava
kulttuurisesti muuttumaton, jolloin desimaalierotin on piste (.). Kulttuurisesti
muuttumaton tyyli vastaa englannin kielen tyyliä.
v Kun käytät poimintaluetteloita Excel 2007 -ohjelman kanssa, Excel 2007 Service
Pack 2 -päivityspaketin on oltava asennettuna, jos haluat käyttää
poimintaluetteloita yhdessä automaattisen laskentatilan kanssa. Jos käytät Excel
2007 -ohjelmaa ilman Service Pack 2 -päivityspakettia, määritä Excel-laskentatila
manuaaliseksi. Jos käytät automaattista laskentaa ohjelmassa, johon ei ole
asennettu Service Pack 2 -pakettia, poimintaluetteloita sisältävien solujen käyttö
saattaa aiheuttaa virheitä.
v Älä käytä lainausmerkkejä poimintaluettelon arvoissa, joita ehkä tarkastellaan
TM1 Web Cube Viewer -sovelluksessa. TM1 Web -näkymässä lainausmerkkejä
sisältävät arvot estävät poimintaluettelon sisällön näyttämisen, jolloin näkymää
ei ehkä voi käyttää. TM1 Websheets -sovelluksessa poimintaluetteloiden
lainausmerkit näkyvät oikein.
v TM1 Web -sovelluksessa kaikki poimintaluettelot sisältävät automaattisesti
valittavissa olevan tyhjäarvon. Jos haluat tyhjäarvojen olevan valittavissa
poimintaluetteloista myös TM1 Architect- ja TM1 Perspectives -ohjelmassa,
tyhjäarvo on määritettävä erikseen staattiseen poimintaluetteloon. Ulottuvuuden
tai osajoukon poimintaluetteloissa ei voi käyttää tyhjäarvoja TM1 Architect- ja
TM1 Perspectives -ohjelmissa.

Poimintaluettelotyypit
Voit luoda kolmenlaisia poimintaluetteloita: staattisia poimintaluetteloita sekä
osajoukkojen tai ulottuvuuksien poimintaluetteloita.
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Staattiset poimintaluettelot
Staattinen poimintaluettelo on pilkuin erotettu arvoluettelo, jonka muoto on
seuraava: static:value1:value2:value3:value4.
Esimerkiksi määritys static:red:orange:yellow:green tuottaa poimintaluettelon,
jossa on arvot red, orange, yellow ja green.
Voit lisätä staattisen poimintaluettelon alkuun tai keskelle tyhjäarvon lisäämällä
poimintaluettelon määritykseen kaksi peräkkäistä kaksoispistettä. Esimerkiksi
määritys static::value1:value2::value3:value4 tuottaa poimintaluettelon, joka
sisältää tyhjäarvon ennen arvoa value1. Vastaavasti määritys
static:value1:value2::value3:value4 tuottaa poimintaluettelon, joka sisältää
tyhjäarvon arvon value2 ja arvon value3 välissä.
Voit lisätä tyhjäarvon staattisen poimintaluettelon loppuun lisäämällä
poimintaluettelon määrityksen loppuun kaksoispisteen, jonka jälkeen ei enää
määritetä arvoja. Esimerkiksi määritys static:value1:value2::value3:value4:
tuottaa poimintaluettelon, joka sisältää tyhjäarvon arvon value4 jälkeen.

Osajoukkojen poimintaluettelot
Osajoukon poimintaluettelo sisältää kaikki tietyn osajoukon elementtejä vastaavat
arvot. Kun osajoukon jäsenten arvot muuttuvat, poimintaluettelon käytettävissä
olevat arvot muuttuvat vastaavasti.
Osajoukon poimintaluettelon määrityssyntaksi on
subset:dimension_name:subset_name.
Esimerkiksi määritys subset:Products:Winter tuottaa poimintaluettelon, jonka
arvoina ovat Products-ulottuvuuden Winter-osajoukon kaikki elementit.

Ulottuvuuksien poimintaluettelot
Ulottuvuuden poimintaluettelo sisältää kaikki tietyn ulottuvuuden elementtejä
vastaavat arvot. Kun ulottuvuuden jäsenten arvot muuttuvat, poimintaluettelon
käytettävissä olevat arvot muuttuvat vastaavasti.
Ulottuvuuden poimintaluettelon määrityssyntaksi on dimension:dimension_name.
Esimerkiksi määritys dimension:Months tuottaa poimintaluettelon, jonka arvoina
ovat Months-ulottuvuuden kaikki elementit.

Poimintaluetteloiden luonti elementtien määritteiden avulla
Helpoin tapa luoda poimintaluettelo on määrittää ulottuvuudelle tekstimäärite,
jonka nimi on Poimintaluettelo. Tämän jälkeen voit määrittää poimintaluettelon
jäsenet kullekin ulottuvuuden elementille käyttämällä jotakin edellä kuvatuista
poimintaluettelolajeista. Kun elementille on määritetty poimintaluettelo, kaikissa
kyseisen elementin määrittämissä kuution soluissa näkyy avattava luettelo, jossa
on kaikki poimintaluettelon arvot.

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella ulottuvuutta,
johon määrittää poimintaluetteloita, ja valitse Muokkaa elementin määritteitä
-vaihtoehto.
2. Valitse määritteiden muokkaustoiminnossa vaihtoehdot Muokkaa - Lisää uusi
määrite.
3. Syötä Uusi määrite -valintaikkunassa määritteen nimeksi Poimintaluettelo.
Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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4. Valitse määritetyypiksi Teksti.
5. Napsauta OK-painiketta.
Määritteiden muokkaustoiminnossa näkyy nyt uusi Poimintaluettelo-sarake.
6. Määritä kullekin elementille, jolle haluat luoda poimintaluettelon, kelvollinen
poimintaluettelomääritys elementin nimen ja Poimintaluettelo-sarakkeen
leikkauspisteeseen.
a. Voit määrittää staattisen poimintaluettelon kirjoittamalla pilkuin erotetun
arvoluettelon, jonka muoto on seuraava:
static:value1:value2:value3:value4.
b. Voit määrittää osajoukon poimintaluettelon kirjoittamalla poimintaluettelon
määrityksen, jonka muoto on seuraava:
subset:dimension_name:subset_name.
c. Voit määrittää ulottuvuuden poimintaluettelon kirjoittamalla
poimintaluettelon määrityksen, jonka muoto on seuraava:
dimension:dimension_name.
7. Sulje määritteiden muokkaustoiminto ja tallenna poimintaluettelomääritykset
napsauttamalla OK-painiketta.

Poimintaluetteloiden luonti ohjauskuutioiden avulla
Voit luoda poimintaluetteloita myös ohjauskuutioiden avulla. Tämän menetelmän
avulla voit hallita tehokkaasti sitä, mitkä kuution solut sisältävät poimintaluettelon,
ja yksittäisten solujen poimintaluetteloiden määritysmahdollisuudet ovat
monipuoliset. Voit myös luoda poimintaluettelon ohjauskuutioon sääntöjä, joiden
avulla voit määrittää poimintaluetteloita mihin tahansa kuution osaan yksittäisestä
solusta koko kuutioon.
Poimintaluettelon ohjauskuutio sisältää samat ulottuvuudet kuin kuutio, johon se
on liitetty, ja lisäulottuvuuden nimeltä }Picklist. }Picklist-ulottuvuus sisältää yhden
merkkijonoelementin nimeltä Value (Arvo).

Poimintaluettelon ohjauskuution luonti
Voit luoda poimintaluettelon ohjauskuution noudattamalla näitä vaiheita.

Toimintaohjeet
Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella sitä normaalia
kuutiota, jolle haluat luoda poimintaluettelon ohjauskuution, ja valitse Luo
poimintaluettelon kuutio -vaihtoehto.
Ohjelma luo uuden ohjauskuution, jonka oletusnimi on }Picklist_kuution_nimi. Jos
esimerkiksi luot poimintaluettelon ohjauskuution Tilaukset-kuutiolle,
ohjauskuution nimi on }Picklist_Tilaukset.
Huomautus: Jos ohjauskuutiot eivät näy palvelimen selausnäkymässä, määritä
ohjauskuutiot ja muut ohjausobjektit näytettäväksi valitsemalla vaihtoehdot Näytä
- Näytä ohjausobjektit.

Poimintaluetteloiden määritys ohjauskuutioon yksittäisille
soluille
Voit määrittää poimintaluetteloita ohjauskuution yksittäisille soluille noudattamalla
seuraavia vaiheita. Ohjelma käyttää ohjauskuutioon määrittämiäsi
poimintaluetteloita kuution poimintaluetteloiden arvojen näyttämiseen siinä
normaalissa kuutiossa, johon ohjauskuutio on liitetty.
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Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta ohjauskuutiota palvelimen selausnäkymässä.
Ohjauskuutio avautuu Cube Viewer -ikkunassa.
2. Määritä ohjauskuution näkymä niin, että ne solut ovat näkyvissä, joihin haluat
määrittää poimintaluettelot. Lisätietoja kuutionäkymien määrityksestä on IBM
Cognos TM1 -käyttäjän oppaan kohdassa Kuutionäkymien käyttö.
3. Syötä poimintaluettelomääritys kaikkiin soluihin, joihin haluat luoda
poimintaluettelon. Voit käyttää ohjauskuutiossa kaikkia poimintaluettelolajeja:
staattisia poimintaluetteloita tai osajoukon tai ulottuvuuden poimintaluetteloita.
4. Laske kuutionäkymä uudelleen valitsemalla vaihtoehdot Tiedosto - Laske
uudelleen.

Poimintaluetteloiden määritys ohjauskuutioon sääntöjen avulla
Poimintaluetteloiden määrityssääntöjen käytännöt ovat samat kuin muillakin TM1
-säännöillä. Aivan kuten muissakin TM1 -säännöissä, poimintaluettelon
määrittävässä sääntölauseessa on oltava aluemääritys (se kuution osa, jota sääntö
koskee), merkkijonotarkenne ja kaava. Poimintaluettelosäännöissä kaava on
yksinkertaisesti sen poimintaluettelomäärityksen nimi, jota haluat käyttää.
Aivan kuten muissakin TM1 -säännöissä, sääntölauseet on järjestettävä niin, että
tarkimmat aluerajoitukset ovat ennen vapaimpia aluerajoituksia, jos sääntölauseet
kohdistuvat päällekkäisiin alueisiin.
Lisätietoja sääntöjen luonnista ja esimerkiksi tietojen lisäämisestä sääntöjen
aluemääritykseen on IBM Cognos TM1 -sääntöoppaassa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella sitä
}Picklist-ohjauskuutiota, johon haluat luoda säännön, ja valitse Luo sääntö
-vaihtoehto.
Sääntöjen muokkaustoiminto avautuu.
2. Määritä sääntöalueen perusmääritysmallin mukaisesti solut, joissa haluat
poimintaluettelon näkyvän.
3. Kirjoita heti aluemäärityksen perään =S:. Se on merkkijonotarkenne, joka
määrittää, että sääntö koskee merkkijonosoluja.
4. Syötä heti merkkijonotarkenteen perään poimintaluettelomääritys
puolilainausmerkkeihin kirjoitettuna ja sulkeissa. Esimerkki:
(’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Päätä sääntölause lisäämällä poimintaluettelomäärityksen perään puolipiste (;).
Näiden vaiheiden mukaan toimittaessa tuloksena pitäisi olla seuraavan
esimerkin mukainen sääntölause, joka määrittää, että kangaselementiksi (fabric)
määritetyssä solussa tulee näyttää staattinen poimintaluettelo, jonka arvot ovat
wool (villa), cotton (puuvilla), silk (silkki) ja nylon (nailon).
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Esimerkkejä muista poimintaluettelosäännöistä:
Seuraavat esimerkit kuvaavat poimintaluetteloiden määritykseen käytettäviä
sääntölauseita.

Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Sääntölause

Kuvaus

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

Tämä sääntölause määrittää, että kaikissa
soluissa, joita elementit size (koko) ja shirts
(paidat) määrittävät, näytetään staattinen
poimintaluettelo, jonka arvot ovat 16, 17 ja
18.

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

Tämä sääntölause määrittää, että kaikissa
soluissa, joita elementti size (koko) ja jokin
elementeistä sweaters (puserot), vests (liivit)
tai jackets (takit) määrittää, näytetään
staattinen poimintaluettelo, jonka arvot ovat
XS, S, M, L ja XL.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Tämä sääntölause määrittää, että kaikissa
soluissa, joita elementti fabric (kangas)
määrittää, näytetään staattinen
poimintaluettelo, jonka arvoina ovat kaikki
materials (materiaalit) -ulottuvuuden
elementtien arvot.

Solujen jättäminen pois poimintaluetteloista
On tilanteita, joissa et ehkä halua käyttää poimintaluetteloita yksittäisessä solussa
tai tietyssä kuution osassa. Voit estää poimintaluettelon näyttämisen solussa
määrittämällä vastaavaan poimintaluettelon ohjauskuution soluun määrityksen
none tai määrittämällä solun sääntölauseen kaavaksi ('none'). Esimerkki:
['season']=S:('none');.

Tyhjäarvot poimintaluetteloissa
Kaikissa TM1 Web -sovelluksen (sekä Websheets- että Cube Viewer -näkymien)
poimintaluetteloissa näkyy aina tyhjäarvo, jonka käyttäjä voi valita. TM1 Web lisää
tyhjäarvon automaattisesti kaikkiin poimintaluetteloihin, sitä ei tarvitse lisätä
erikseen.
TM1 Architect- ja TM1 Perspectives -ohjelmissa poimintaluetteloissa näkyy
tyhjäarvo vain, jos kyseessä on staattinen poimintaluettelo, johon on erikseen
määritetty tyhjäarvo. Ulottuvuuksien ja osajoukkojen poimintaluetteloissa ei voi
koskaan olla tyhjäarvoa TM1 Architect- ja TM1 Perspectives -ohjelmissa.

Tyhjäarvojen valinta poimintaluetteloista
Tyhjäarvoja voi valita poimintaluetteloista kahdella tavalla.

Toimintaohjeet
1. TM1 -työasemaohjelmissa voit napsauttaa ensin poimintaluetteloa ja valita
sitten tyhjäarvon napsauttamalla.
Tärkeää: Älä napsauta merkkijonosolun tyhjäarvoa TM1 Perspectives
-sektoreissa tai aktiivisissa lomakkeissa. Tällöin ohjelma poistaa DBRW-kaavan
solusta, etkä voi enää noutaa kyseisen solun tietoja IBM Cognos TM1
-palvelimesta. Voit napsauttaa numeeristen solujen tyhjäarvoja.
2. TM1 Web- ja Architect -sovelluksissa voit valita tyhjäarvon painamalla
Poista-näppäintä poimintaluettelon sisältävässä solussa.
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Tärkeää: Älä paina Poista-näppäintä, kun haluat valita tyhjäarvon TM1
Perspectives -sektorista tai aktiivisesta lomakkeesta. Tällöin ohjelma poistaa
DBRW-kaavan solusta, etkä voi enää noutaa kyseisen solun tietoja
TM1-palvelimesta.

Poimintaluetteloiden käsittelyjärjestys
Jos yksittäiselle kuution solulle on valittavissa useita poimintaluetteloita, ohjelma
määrittää solussa näytettävän poimintaluettelon seuraavasti.
v Jos palvelimessa on poimintaluettelon ohjauskuutio, jossa on käytössä olevaa
kuution solua koskeva poimintaluettelomääritys, ohjelma käyttää ohjauskuution
mukaista poimintaluetteloa.
v Jos palvelimessa ei ole poimintaluettelon ohjauskuutiota, ohjelma etsii käytössä
olevaan kuutioon liittyvistä elementeistä Poimintaluettelo-elementtimääritettä
käymällä elementit läpi käänteisessä järjestyksessä. Ohjelma käyttää solussa sen
Poimintaluettelo-elementtimääritteen mukaista poimintaluetteloa, joka löytyy
tässä haussa ensimmäisenä.

Kuutioiden toisinnus palvelimien välillä
TM1-ohjelman toisinnusominaisuuden avulla voit kopioida kuutioita ja muita
niihin liittyviä etäpalvelimen objekteja etäpalvelimen ja paikallisen palvelimen tai
kahden etäpalvelimen välillä. Voit myös määrittää kopioitujen kuutioiden väliset
päivitykset synkronoitavaksi joko tietyin väliajoin tai pyydettäessä.
Toisinnuksesta on seuraavia etuja:
v Toisinnus parantaa vastausaikaa, koska voit päivittää kuution paikallisesti ilman
verkon yli tapahtuvaa tietoliikennettä.
v Voit kopioida uusimmat jaetut tiedot esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen
organisaation ulkopuolisia esityksiä varten.
TM1-ohjelmassa on kaksisuuntainen synkronointi toisinnettuja tietoja varten.
Synkronoinnin aikana TM1 tarkastaa toisinnuksen osapuolina olevista palvelimista,
ovatko tiedot päivittyneet, ja kopioi sitten uusimmat päivitykset muihin
palvelimiin.
Toisinnus luo suhteen kahden kuution ja kahden palvelimen välille. Näiden
suhteiden kuvaukset ovat kohdassa ”Kuutiosuhteet”.

Kuutiosuhteet
Toisinnus luo suhteen kahden kuution välille.
v Toisinnuksen lähdekuutio on alkuperäinen kuutio.
v Kahdennussuojauskuutio on lähdekuution kopio.
Voit toisintaa käyttöoikeuksiesi mukaan yhden kuution useaan palvelimeen ja voit
myös toisintaa toisinnetun kuution.

Palvelinsuhteet
Ennen kuin aloitat kuution toisinnuksen, kirjaudu etäpalvelimeen ja luo
toisinnusyhteys. Toisinnus luo suhteen kahden palvelimen välille.
v Lähdepalvelin on etäpalvelin, johon kirjaudut.
v Kohdepalvelin on palvelin, josta kirjaudut etäpalvelimeen.

Luku 3. Kuutioiden ja ulottuvuuksien luonti
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Palvelimen selausnäkymä -ikkunassa on Toisinteet-kuvakkeen alla luettelo käytössä
olevista toisinnusyhteyksistä. Tässä esimerkissä regions 1 (alueet 1) on
kohdepalvelin ja sales (myynti) lähdepalvelin.

Tarvittavat käyttöoikeudet
Kuution toisinnukseen tarvitaan seuraavat käyttöoikeudet.
v Jäsenyys suojausryhmässä, jolla on lukuoikeudet tai laajemmat oikeudet
toisinnettavaan kuutioon.
v TM1-pääkäyttäjän valtuudet kohdepalvelimessa. Paikallisessa palvelimessa
käyttäjä on aina TM1 -pääkäyttäjä.
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Luku 4. Mallin lokalisointi
IBM Cognos TM1 sisältää mekanismin TM1-palvelimen objektien lokalisointiin,
jotta käyttäjät voivat tarkastella objektien nimiä nykyisen paikallistunnuksen
mukaisessa ympäristössä ilman eri määritystä
Lokalisointi Cognos TM1 -ympäristössä on toteutettu kuvatekstimääritteen kautta.
Sen avulla voit määrittää lokalisoituja nimiä mihin tahansa kuutioon,
ulottuvuuteen, elementtiin tai elementin määritteeseen TM1-palvelimessa. Voit
määrittää kuvatekstimääritteen arvot kaikkien TM1-ympäristössä tuettujen kielten
paikallistunnuksille, jotka vastaavat }Cultures-ohjausulottuvuuden elementtejä.
Kun käyttäjä aloittaa minkä tahansa lokalisointia tukevan TM1-työaseman,
objektien nimissä näkyy sen kielen mukainen kuvatekstimääritteen arvo, joka on
liitetty käyttäjän nykyiseen paikallistunnukseen ilman eri määritystä.
Seuraavat TM1-työasemat tukevat lokalisointia:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
TM1 Web ja TM1 Application Web käyttävät nykyistä selaimen kieliasetusta
näytettävän kielen määritykseen.
Cognos Insight ja Cognos Analysis for Microsoft Excel käyttävät Windowsin
sijaintiasetusta näytettävän kielen määritykseen.
Huomautus: IBM Cognos Performance Modeler voi vaihtoehtoisesti näyttää
lokalisoidut nimet tai muuttumattomat nimet TM1-palvelimen objekteissa.
Muuttumaton nimi on objektille sen alkuperäisen luonnin yhteydessä määritetty
nimi. Jos haluat tuoda lokalisoidut nimet näkyviin, napsauta hiiren
kakkospainikkeella Mallin suunnittelu -ruudun päätasoa ja valitse sen jälkeen
Näytä kuvatekstit -vaihtoehto. Jos haluat tuoda muuttumattomat nimet näkyviin,
napsauta hiiren kakkospainikkeella Mallin suunnittelu -ruudun päätasoa ja valitse
sen jälkeen Näytä muuttumattomat nimet -vaihtoehto.

Kuvatekstimäärite
Tämä kuvatekstimäärite voidaan asentaa tekstityyppinä tai valenimityyppinä. Kun
kuvatekstimäärite on valenimityyppiä, määritteen arvojen avulla näytetään
lokalisoidut objektien nimet. Lisäksi TM1 pakottaa käyttämään yksilöllisiä
kuvatekstimääritteen arvoja. Voit myös etsiä kuvatekstiarvon avulla siihen liittyvää
ulottuvuutta, kuutiota tai elementtiä tai käyttää kuvatekstiarvoja niiden
funktioiden argumentteina, jotka noutavat tai lähettävät tietoja TM1-palvelimeen.
Kun kuvatekstimäärite on tekstityyppiä, määritteen arvojen avulla näytetään vain
lokalisoidut objektien nimet. Yksilöllisiä arvoja ei tarvitse käyttää, joten voit käyttää
samaa arvoa useassa määritteessä halutessasi.
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Kielten paikallistunnuskoodit ja kuvatekstimääritteen
toimintatapa
TM1 käyttää kansainvälisiä ISO 639-1 -standardin määrittämiä kielikoodeja
pääkielten tunnistamiseen ja IETF-kielitunnisteita tiettyjen paikallistunnusten
tunnistamiseen. Esimerkiksi ”fr” tunnistetaan ranskaksi ja ”fr-CA” puolestaan
kanadanranskaksi.
Voit määrittää kuvatekstimääritteen arvot pääkielikoodeille, kuten ”fr”-koodille,
sekä mille tahansa tietylle paikallistunnukselle, kuten ”fr-FR”- tai”
fr-CA”-paikallistunnukselle.
Jos määritetylle paikallistunnukselle ei ole kuvatekstimääritteen arvoa, TM1 noutaa
automaattisesti paikallistunnukseen liitetyn pääkielikoodin arvon. Jos
kuvatekstimääritteen arvoa ei ole esimerkiksi paikallistunnukselle ”pt-BR”, TM1
noutaa ”pt”-kielikoodin arvon.
Jos kuvatekstimääritteelle ei löydy arvoa, järjestelmä palauttaa määritteen
oletusperusarvon.
Tutustu TM1-järjestelmän tukemiin ISO 639-1/IETF-yhdistelmiin tarkastamalla
}Cultures-ohjausulottuvuuden elementtiluettelo.

Kuutioiden nimien lokalisointi
Voit lokalisoida kuutioiden nimet luomalla Turbo Integrator -prosessin, joka luo
kuvatekstimääritteen kaikille IBM Cognos TM1 -palvelimen kuutioille, ja määrittää
sen jälkeen lokalisoitavien kuutioiden nimien kuvatekstiarvot.

Ennen aloitusta
Turbo Integrator -prosessin käytön kattavat tiedot ovat IBM Cognos Turbo Integrator
-oppaassa. Tarkempia tietoja kaikista Turbo Integrator -funktioista, myös
CubeAttrInsert- ja CubeAttrPutS-funktioista, on IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa.

Toimintaohjeet
1. Luo uusi Turbo Integrator -prosessi.
2. Kirjoita Esitoimet-välilehdessä seuraava funktio:
CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Tämä funktio luo kuvatekstimääritteen merkkijonomääritteenä TM1-palvelimen
kuutioille. Voit vaihtoehtoisesti luoda kuvatekstimääritteen valenimimääritteen
tyyppinä. Kuvatekstimääritteen valenimenä luonnin hyötynä on se, että
valenimimääritteen arvo voidaan välittää argumenttina muille TM1-funktioille.
Merkkijonomääritteen arvoja ei voi välittää argumenttina.
Voit luoda kuvatekstin valenimimääritteenä kirjoittamalla koodin
CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’A’);
3. Lisää CubeAttrPutS-funktio kussakin lokalisoitavassa kuutiossa kullekin
kielelle, jonka haluat olevan käytettävissä TM1-palvelimessa.
Jos haluat lokalisoida esimerkiksi sekä Sales (Myynti)- että Price (Hinta)
-kuutiot ranskaksi ja saksaksi, prosessi sisältää seuraavat neljä funktiota:
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
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’Vertrieb’, ’Sales’, ’Caption’, ’de’ );
’Prix’, ’Price’, ’Caption’, ’fr’ );
’Preis’, ’Price’, ’Caption’, ’de’ );
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4. Tallenna ja toteuta Turbo Integrator -prosessi.

Tulokset
Kun prosessi on toteutettu, lokalisointia tukevat TM1-työasemat näyttävät kaikki
lokalisoidut kuutioiden nimet sen paikallistunnuksen mukaisesti, jossa työasema
on ajossa.

Ulottuvuuksien nimien lokalisointi
Voit lokalisoida kuutioiden nimet luomalla Turbo Integrator -prosessin, joka luo
kuvatekstimääritteen kaikille IBM Cognos TM1 -palvelimen kuutioille, ja määrittää
sen jälkeen lokalisoitavien ulottuvuuksien nimien kuvatekstiarvot.

Ennen aloitusta
Turbo Integrator -prosessin käytön kattavat tiedot ovat IBM Cognos TM1 Turbo
Integrator -oppaassa. Tarkempia tietoja kaikista Turbo Integrator -funktioista, myös
DimensionAttrInsert ja DimensionAttrPutS-funktioista, on IBM Cognos TM1
-viiteoppaassa.

Toimintaohjeet
1. Luo uusi Turbo Integrator -prosessi.
2. Kirjoita Esitoimet-välilehdessä seuraava funktio:
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Tämä funktio luo kuvatekstimääritteen merkkijonomääritteenä TM1-palvelimen
ulottuvuuksille. Voit vaihtoehtoisesti luoda kuvatekstimääritteen
valenimimääritteen tyyppinä. Kuvatekstimääritteen valenimenä luonnin
hyötynä on se, että valenimimääritteen arvo voidaan välittää argumenttina
muille TM1-funktioille. Merkkijonomääritteen arvoja ei voi välittää
argumenttina.
Voit luoda kuvatekstin valenimimääritteenä kirjoittamalla koodin
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’A’);
3. Lisää DimensionAttrPutS-funktio kussakin lokalisoitavassa ulottuvuudessa
kullekin kielelle, jonka haluat olevan käytettävissä TM1-palvelimessa.
Jos haluat lokalisoida esimerkiksi sekä Model-ulottuvuuden ranskaksi ja
portugaliksi, prosessi sisältää seuraavat funktiot:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. Tallenna ja toteuta Turbo Integrator -prosessi.

Tulokset
Kun prosessi on toteutettu, lokalisointia tukevat TM1-työasemat näyttävät kaikki
lokalisoidut ulottuvuuksien nimet sen paikallistunnuksen mukaisesti, jossa
työasema on ajossa.

Elementtien nimien lokalisointi
Voit lokalisoida elementtien nimet luomalla Turbo Integrator -prosessin, joka luo
kuvatekstimääritteen kaikille IBM Cognos TM1 -palvelimen elementeille, ja
määrittää sen jälkeen lokalisoitavien elementtien nimien kuvatekstiarvot.

Luku 4. Mallin lokalisointi
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Ennen aloitusta
Turbo Integrator -prosessin käytön kattavat tiedot ovat IBM Cognos TM1 Turbo
Integrator -oppaassa. Tarkempia tietoja kaikista Turbo Integrator -funktioista, myös
AttrInsert ja AttrPutS-funktioista, on IBM Cognos TM1 -viiteoppaassa.

Toimintaohjeet
1. Luo uusi Turbo Integrator -prosessi.
2. Kirjoita Esitoimet-välilehdessä seuraava funktio:
AttrInsert( ’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
Tämä funktio luo kuvatekstimääritteen merkkijonomääritteenä TM1-palvelimen
elementeille. Voit vaihtoehtoisesti luoda kuvatekstimääritteen
valenimimääritteen tyyppinä. Kuvatekstimääritteen valenimenä luonnin
hyötynä on se, että valenimimääritteen arvo voidaan välittää argumenttina
muille TM1-funktioille. Merkkijonomääritteen arvoja ei voi välittää
argumenttina.
Voit luoda kuvatekstin valenimimääritteenä kirjoittamalla koodin AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’A’);
3. Lisää AttrPutS-funktio kussakin lokalisoitavassa elementissä kullekin kielelle,
jonka haluat olevan käytettävissä TM1-palvelimessa.
Jos haluat lokalisoida esimerkiksi January (Tammikuu) -elementin ranskaksi,
saksaksi ja portugaliksi, prosessi sisältää seuraavat funktiot:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);

4. Tallenna ja toteuta Turbo Integrator -prosessi.

Tulokset
Kun prosessi on toteutettu, lokalisointia tukevat TM1-työasemat näyttävät kaikki
lokalisoidut elementtien nimet sen paikallistunnuksen mukaisesti, jossa työasema
on ajossa.
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Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
Tässä osassa kuvataan, kuinka luodaan porautumisprosessi ja -säännöt, joiden
avulla voit luoda linkin solujen ja niihin liittyvän tiedon välille, ja antaa kuution
arvojen tiedot tai kontekstin.
Perusteellinen selvitys liiketoimintaskenaarion säännöistä on IBM Cognos TM1
Rules Guide -oppaassa. Oppaaseen sisältyy opetusohjelma, jossa on vaiheittaiset
ohjeet sääntöjen kehittämisestä liiketoimintaympäristössä.
Huomautus: Tässä osassa esitetyt sääntöjen muokkaustoiminnon kuvat ovat
toiminnon vanhasta versiosta. Jos haluat nähdä uuden sääntöjen
muokkaustoiminnon kuvat, tutustu IBM Cognos TM1 Rules Guide -oppaaseen.
Käyttöympäristö vaikuttaa siihen, ovatko kaikki esimerkeissä annetut tiedot
kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Kuutiosääntöjen yleiskuvaus
OLAP-sovellusten yleisimmät laskutoimitukset liittyvät tietojen yhdistämiseen
ulottuvuudessa. Voit luoda nämä laskutoimitukset TM1-ohjelmassa käyttämällä
yhdistämishierarkioita. Esimerkiksi Month-ulottuvuudessa voit määrittää
vuosineljänneksen loppusumman, jossa ovat yhteenlaskettuina tammi-, helmi- ja
maaliskuun arvot.
Monissa sovelluksissa on tehtävä laskutoimituksia, joihin ei sisälly yhdistämistä.
Näitä ovat esimerkiksi kustannusten jakaminen ja valuuttamuunto.
Kuutiosääntöjen avulla voit luoda kaavoja, jotka toteuttavat nämä laskutoimitukset.
Kuutiosääntöjen avulla voit toteuttaa seuraavat tehtävät:
v Kertoa hinnat yksiköillä, jolloin tulokseksi saadaan myyntisummat.
v Ohittaa yhdistelmät tarvittaessa. Voit esimerkiksi estää yksittäisiä
kuukausihintoja näkymästä vuosineljänneksen hinnoissa.
v Käyttää yhden kuution tietoja laskutoimitusten toteutukseen toisessa kuutiossa
tai tietojen jakamiseen kuutioiden välillä. Voit esimerkiksi noutaa myyntitietoja
kuutioon, joka sisältää voitto- ja tappiotietoja.
v Määrittää samat arvot useisiin soluihin.
Huomautus: Käyttäjän on oltava ADMIN-ryhmän jäsen luodakseen tai
muokatakseen TM1-sääntöjä.
Kuutiosääntö liitetään yksittäiseen kuutioon. Kun luot säännön, TM1 tallentaa
säännön tiedot kahteen tiedostoon:
cube_name .rux - Tallentaa käännetyt säännöt. Kun lataat muistiin kuution, jolle olet
määrittänyt säännöt, TM1 etsii kuution .rux-tiedostoa kuution sisältävästä
tietohakemistosta.
cube_name .blb - Tallentaa muototiedot sääntöjen muokkaustoimintoa varten.
Huomautus: Jos haluat muokata .rux-tiedostoa jossakin muussa
tekstinmuokkausohjelmassa kuin sääntöjen muokkaustoiminnossa, varmista, että
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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poistat vastaavan .blb-tiedoston. Jos et halua poistaa tiedostoa, .rux-tiedoston
sisällön ja sääntöjen muokkaustoiminnon näytön välillä on ristiriita, koska
.blb-tiedosto määrittää tietojen näytön sääntöjen muokkaustoiminnossa.

TM1-sääntölauseiden kirjoitusohjeet
Sääntölauseiden yleinen muoto on seuraava.
[Area]=Formula;
Muuttuja

Kuvaus

Alue

Määrittää kuution sen osuuden, johon sääntö vaikuttaa.

Kaava

Kuvailee, kuinka TM1laskee solut kuution alueella.

Voit rajoittaa säännön alueen yksinkertaisiin arvoihin seuraavasti:
[Area]=N:>Formula;

Voit rajoittaa säännön alueen yhdistettyihin arvoihin seuraavasti:
[Area]=C:>Formula;

Yleisiä huomioita
v Syntaksissa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Voit käyttää sekä isoja että pieniä
kirjaimia.
v Selvyyden vuoksi voit käyttää säännöissä välejä.
v Sääntölause voi ulottua yhdelle tai usealle riville sääntöjen
muokkaustoiminnossa. Lause voi sisältää yhden kaavan tai useita kaavoja.
v Lauseen lopussa on oltava puolipiste (;).
v Voit lisätä kommentteja ja jättää lauseita käsittelyn ulkopuolelle lisäämällä
ristikkomerkin (#) rivin tai lauseen alkuun. Esimerkki:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Alueen kuvauksen syntaksi
Alue määrittää vähintään yhden kuution solun.
Muista seuraavat ohjeet, kun luot aluemäärityksen.
v Määritä ulottuvuuselementtejä yksi, useita tai ei yhtään.
v Kunkin elementin on oltava kuution eri ulottuvuudesta.
v Kirjoita elementit puolilainausmerkkeihin.
v Erottele elementit pilkuin.
v Kirjoita koko aluemääritys sulkeisiin.
Seuraavassa taulukossa on neljä esimerkkiä alueesta. Seuraavassa esimerkissä alue
on aina edellistä pienempi.
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Mallialue

Alue

[]

Kaikki kuution solut.

['January']

Kaikki January (Tammikuu) -elemenetin määrittämät solut.
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Mallialue

Alue

['Sales','January']

Kaikki Sales (Myynti)- ja (January) Tammikuu -elementtien
määrittämät solut.

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

Kaikki Germany (Saksa)-, Sales (Myynti)- ja January
(Tammikuu) -elementtien määrittämät solut.

Osajoukkojen käyttö aluemäärityksessä
Voit käyttää osajoukkoja yksittäisen elementin sijasta aluemäärityksessä
kirjoittamalla kaikki osajoukon jäsenet aaltosulkeisiin.
Esimerkiksi seuraava aluemääritys käyttää sääntöä kaikkiin kuution soluihin, joita
elementti Sales (Myynti) sekä elementit January (Tammikuu), February (Helmikuu)
tai March (Maaliskuu) määrittävät:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Erikoismerkkien ja ei-yksilöllisten elementtien nimien käyttö
aluemäärityksessä
Voit käyttää syntaksia 'ulottuvuuden_nimi':'elementin_nimi' säännön
aluemäärityksessä määrittämään elementtejä, jotka eivät ole yksilöllisiä
yksittäisessä ulottuvuudessa tai ulottuvuuden nimiä, jotka sisältävät
erikoismerkkejä.
Esimerkki:
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

Voit kirjoittaa }Groups-ulottuvuudelle säännön, joka sisältää erikoismerkin,
aaltosulkeen (}).
Vastaavasti
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

antaa mahdollisuuden kirjoittaa säännön, kun elementti North-America ei ole
yksilöllinen Region-ulottuvuudelle.

Kaavojen syntaksi
Sääntökaava on lauseke, jossa on seuraavia osia.
v numerovakioita
v aritmeettisia operaattoreita ja sulkeita
v numeerisia funktioita ja merkkijonofunktioita - lisätietoja on IBM Cognos TM1
-viiteoppaassa
v ehdollinen logiikka
v kuutioviitteitä.

Numerovakiot
Numerovakiot ovat sääntökaavan yksinkertaisimpia komponentteja.
v Ne sisältävät lukusanoja, valinnaisen miinusmerkin (-) ja valinnaisen
desimaalierottimen. Esimerkkejä: 5.0, 6, -5. Esimerkkejä virheellisistä
numerovakioista ovat 1-, 1A, 3..4.
v Sisältää enintään 20 merkkiä.
v Voit käyttää kymmenpotenssimuotoa numerovakion kirjoituksessa.
Esimerkiksi seuraava sääntölause määrittää arvon 200 kaikille kuution soluille.
Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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[ ] = 200;

Aritmeettiset operaattorit
Voit yhdistää numerovakioita seuraaviin aritmeettisiin operaattoreihin.
Operaattori

Merkitys

+ (plusmerkki)

Yhteenlasku

- (miinusmerkki)

Vähennyslasku

* (tähti)

Kertolasku

/ (vinoviiva)

Jakolasku - palauttaa määrittämättömän arvon ja
tuo näkyviin merkinnän N/A (ei käytettävissä),
kun jaat nollalla.

\ (kenoviiva)

Zero Display Division (Nollan näyttö jaettaessa) sama kuin jako-operaattori, mutta palauttaa
arvon nolla, kun jaat nollalla.

^ (sirkumfleksi)

Potenssiinkorotus

Ehdollisen logiikan käyttö
Voit sisällyttää ehdollista logiikkaa sääntöihin käyttämällä IF-funktiota. Yleinen
muoto on.
IF(test, value1, value2)

v IF-funktio palauttaa loogisen testin perusteella jommankumman kahdesta
arvosta.
v Testi on true (tosi), IF-funktio palauttaa arvon Value1.
v Testi on false (epätosi), IF-funktio palauttaa arvon Value2.
v IF-funktion palauttama tietolaji määräytyy arvojen Value1 ja Value2 tietolajien
mukaan.
v Arvojen Value1 ja Value2 on oltava samaa tietolajia, joko merkkijonoja tai
numeerisia.
v IF-funktio, jossa Value1 on merkkijono ja Value2 on numero palauttaa virheen.
IF-lauseita voi myös sijoittaa sisäkkäin:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

Seuraavassa taulukossa on kaksi esimerkkiä IF-lauseista.
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Lauseke

Tulos

IF (7>6,1,0)

antaa tulokseksi 1

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

antaa tulokseksi 'True'
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Vertailuoperaattorien käyttö
Voit vertailla lukuja seuraavien operaattorien avulla.
Operaattori

Merkitys

>

Suurempi kuin

<

Pienempi kuin

>=

Suurempi tai yhtä suuri kuin

<=

Pienempi tai yhtä suuri kuin

=

Yhtä suuri kuin

<>

Eri suuri kuin

Voit verrata kahta merkkijonoarvoa lisäämällä symbolin @ vertailuoperaattorin
edelle, kuten seuraavassa esimerkissä:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

Voit yhdistää loogiset lausekkeet loogisilla operaattoreilla.
Operaattori

Merkitys

Esimerkki

& (et-merkki)

JA

(Value1 > 5) & (Value1 < 10)
Palauttaa arvon TRUE (TOSI), jos arvo on
suurempi kuin 5 ja pienempi kuin 10.

% (prosenttimerkki) TAI

(Value1 > 10) % (Value1 < 5)
Palauttaa arvon TRUE (TOSI), jos arvo on
suurempi kuin 10 tai pienempi kuin 5.

~ (aaltoviiva)

EI

~(Value1 > 5)
Vastaa arvoa (Value1 <= 5)

Voit ketjuttaa merkkijonoja pystyviivan (|) avulla.
Seuraava lauseke palauttaa arvon Rheingold.
(Rhein | gold)

Jos ketjutuksesta seuraava merkkijono on pidempi kuin 254 tavua, TM1 palauttaa
virheen.

Kuutioviitteiden käyttö
Kaikki sääntökaavat sisältävät kuutioviitteitä, jotka osoittavat kuution alueisiin ja
tietoihin. Kuutioviitteet voivat osoittaa kuutioon, jolle olet kirjoittamassa sääntöä
(sisäiset kuutioviitteet) tai muiden kuutioiden alueisiin (ulkoiset kuutioviitteet).

Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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Sisäiset kuutioviitteet
Sisäiset kuutioviitteet käyttävät samaa syntaksia kuin alue, jolle kirjoitat säännön.
Esimerkkejä ovat.
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

Seuraavassa esimerkissä TM1 laskee käyttökatteen (Gross Margin) Saksalle
(Germany) kertomalla Saksan Myynti-luvun (Sales) samassa kuutiossa luvulla 0,53:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Ulkoiset kuutioviitteet
Käytä DB-funktiota osoittamaan ulkoisiin kuutioihin.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Argumentti

Kuvaus

kuutio

Ulkoisen kuution nimi.

ulottuvuus

Jokin seuraavista argumenteista:
v Elementin nimi ulkoisen kuution ulottuvuudessa
puolilainausmerkkien välissä.
v Ulottuvuuden nimi, jota edeltää huutomerkki (!).Sitä
kutsutaan muuttujamerkinnäksi. Argumentti, joka käyttää
muuttujamerkintää, palauttaa nykyisen ulottuvuuselementin
solussa, jota sääntölause koskee. Esimerkiksi solussa, jonka
laskenta perustuu sääntöön ja jota Region-ulottuvuuden
Germany (Saksa) -elementti määrittää, merkintä !Region
palauttaa arvon Germany (Saksa).
v Lauseke, jonka tuloksena on elementin nimi.

Määritä ulottuvuusargumentti ulkoisen kuution kullekin ulottuvuudelle.
Ulottuvuusargumentit on järjestettävä vastaamaan ulkoisen kuution ulottuvuuksien
järjestystä.
Seuraavassa sääntölauseessa kaikki myynnin (Sales) arvot sisäisessä kuutiossa
lasketaan kertomalla sisäisen kuution yksiköt (Units) ulkoisen PriceTab-kuution
arvolla:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v PriceTab-kuutio sisältää vain hintoja. Kutakin sen solua määrittää kolmen
ulottuvuuden (Region, Product ja Month) elementti. Sisäinen kuutio sisältää
nämä kolme ulottuvuutta ja vähintään yhden ulottuvuuden, jossa on sekä Sales
(Myynti)- että Units (Yksiköt) -elementtejä.
v Jokaista sisäisen kuution Sales (Myynti) -solua määrittävät Sales-elementit ja
niiden kolmen ulottuvuuden elementit, jotka ovat yhteisiä sisäiselle kuutiolle ja
PriceTab-kuutiolle. TM1 täyttää minkä tahansa Sales-solun noutamalla
PriceTab-arvon, joka sijaitsee jaetuissa ulottuvuuksissa olevien vastaavien
elementtien leikkauskohdassa.
v Ulkoinen kuutio voi erota sisäisestä kuutiosta ulottuvuuksien lukumäärän ja
kussakin ulottuvuudessa olevien elementtien määrän suhteen. Kuitenkin
ulottuvuuksissa, joihin viitataan muuttujana (esimerkiksi !Region tai !Product),
on oltava vähintään sisäisen kuution vastaavan ulottuvuuden kaikki elementit.
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Sääntölauseiden järjestäminen
Kun enemmän kuin yksi lause säännössä koskee samaa aluetta, ensimmäinen lause
on etusijalla.
Tutustu tähän esimerkkiin. Priority (Prioriteetti) -nimisellä kuutiolla on kaksi
ulottuvuutta Region (Alue) ja Year (Vuosi). Säännössä on neljä lausetta:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Seuraavassa on Priority-kuution malliarvot, jotka kaikki johdetaan edellisestä
säännöstä.
Region

Year 1

Year 2

Year 3

France

5

2

2

Germany

10

2

2

United States

5

6

6

TM1 käsittelee sääntölauseet seuraavasti:
v Ensimmäinen lause määrittää arvon 10 soluun Germany, Year1 (Saksa, Vuosi1).
Ensimmäinen lause on etusijalla toiseen lauseeseen verrattuna, joka määrittää,
että kaikki Year1 (Vuosi1) -solut sisältävät arvon 5.
v Toinen lause on etusijalla kolmanteen lauseeseen verrattuna. Siksi solussa United
States, Year1 (Yhdysvallat, Vuosi1) on arvo 5, vaikka kolmas lause määrittää, että
kaikkien United States (Yhdysvallat) -arvojen pitää olla 6.
v Viimeinen lause [ ] = 2 määrittää, että kaikki kuution arvot sisältävät arvon 2.
Tämä sääntö koskee kaikkia soluja, joihin edelliset lauseet eivät ole vaikuttaneet,
kuten solua France, Year2 (Ranska, Vuosi2).

Eri sääntöjen määritys tasoilla N: ja C:
On usein välttämätöntä erotella, kuinka C:-tason ja N:-tason solut alueella
käsitellään.
v N:-tason solut - määrittäjänä vain yksinkertaiset elementit.
v C:-tason solut - määrittäjänä vähintään yksi yhdistetty elementti.
Käytä seuraavaa syntaksia sellaisen sääntölauseen kirjoitukseen, joka koskee vain
N:-tason soluja alueella:
[Area] = N:[Formula];

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

Käytä seuraavaa syntaksia sellaisen sääntölauseen kirjoitukseen, joka koskee vain
C:-tason soluja alueella:
[Area] = C:[Formula];

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

Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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Kun kuution tietty alue lasketaan eritavalla C:- ja N:-tasoilla, voit käyttää
seuraavaa syntaksia:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

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

Sääntöjen ohitus
STET-funktion avulla voit ohittaa sääntölauseiden vaikutuksen tietyillä kuution
alueilla.
Voit esimerkiksi kirjoittaa käyttökatteesta (Gross Margin) sääntölauseen, joka
koskee kaikkia muita alueita kuin Ranskaa (France). Voit kirjoittaa yleissäännön ja
poikkeuksen kahdella tavalla.
v Kirjoita STET-lause ensin ja yleissääntö sitten:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Kirjoita yksi sääntölause, joka sisältää IF-funktion:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Elementtien nimien tarkennus
Kun haluat rajoittaa sääntölauseen arvoihin, joita useissa ulottuvuuksissa oleva
elementti määrittää, tarkenna elementin nimi sen ulottuvuuden nimellä käyttämällä
seuraavaa syntaksia.
[’dimname’:’element’]

Jos esimerkiksi Total (Summa) -elementti esiintyy sekä Region (Alue)- että Product
(Tuote) -ulottuvuuksissa ja haluat säännön rajoittuvan vain Total-elementin
määrittämiin Region-ulottuvuuden soluihin, tee seuraava määritys:
[’Region’:’Total’]=

Sääntöjen muokkaustoiminto ja sääntötaulukot
Voit luoda sääntöjä kahden liittymän avulla.
v Sääntöjen muokkaustoiminto - Kaikki aiemmat tämän osan esimerkit käyttävät
tätä liittymää.
v Sääntötaulukko - Kaikki muokatut Excel-taulukot, joihin kirjoitat sääntölauseita
yhtä kuutiota varten sarakkeeseen A.
TM1 tallentaa säännöt kahteen tiedostoon:
kuutio .xru - Sääntötaulukko
kuutio .rux - Käännetty tiedosto
Huomautus: Voit muokata sääntöjä, joita luot sääntötaulukon avulla käyttämällä
sääntöjen muokkaustoimintoa. Kun teet niin,TM1 kehottaa sinua tallentamaan
muutokset laskentataulukkoon. Jos et tallenna muutoksia, .xru- ja .rux-tiedostot
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eivät synkronoidu. Siksi et voi myöhemmin muokata muutoksia muokkaamalla
sääntötaulukkoa. Kaikki tuossa osassa kuvatut säännöt koskevat sääntötaulukkoja
ja ulottuvuuden taulukkoja.
Varmista, että TM1 pääsee käyttämään kaikkia tekemiäsi muutoksia käyttämällä
yhtä liittymää ainoastaan sääntöjen luontiin ja ylläpitoon.

Sääntötaulukkojen luonti
Kun luot säännön sääntötaulukon avulla joko paikalliseen tai etäjärjestelmässä
toimivaan IBM Cognos TM1 -palvelimeen, TM1-työasemassa on oltava kelvollinen
hakemisto määritettynä TM1-asetukset -valintaikkunan Paikallisen palvelimen
tietohakemisto -ruutuun. Hakemisto on sijainti, johon TM1-työasema tallentaa
sääntötaulukot (.xru files).
Huomautus: Jos et määritä hakemistoa tai jos hakemisto ei kelpaa, TM1 ei voi
tallentaa sääntötaulukkoja.

Toimintaohjeet
1. Valitse Excelissä TM1, Sääntötaulukot, Uusi.
Valitse kuutiot sääntöjä varten -valintaikkuna avautuu. Luettelo sisältää
paikallisella palvelimella olevat kuutiot ja kaikki palvelimet, joihin olet
kirjautunut sisään nykyisen TM1-istunnon aikana.
2. Valitse kuutio ja napsauta OK-painiketta.
TM1 tuo näkyviin tyhjän sääntötaulukon, joka on samanlainen kuin muut
Excel-taulukot, paitsi että ensimmäisen sarakkeen leveys on 100.
3. Aseta kukin sääntölause omalle rivilleen sarakkeeseen A, kuten seuraavassa
esimerkissä.
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Jos haluat käyttää TM1-palvelimen Muokkaa kaavaa -valintaikkunaa, napsauta
TM1-palvelimen Muokkaa kaavaa -vaihtoehtoa. Tämä valintaikkuna, joka
auttaa sinua muodostamaan tarkkoja sääntölauseita, sisältää kaikki sääntöjen
muokkaustoiminnon toiminnot. Sääntöjen muokkaustoiminnosta on kuvaus
jäljempänä tässä osassa.

Sääntötaulukkojen tallennus
Tallenna sääntö muodossa, jota TM1 voi käyttää, valitsemalla Excelissä TM1,
Sääntötaulukot, Tallenna.
Tallenna-asetus päivittää sääntötaulukkotiedoston (cube.xru) ja luo käännetyn
sääntötiedoston (cube.rux). TM1 tallentaa .xru-tiedoston paikallisen palvelimen
tietohakemistoon ja .rux-tiedoston IBM Cognos TM1 -palvelimen tietohakemistoon.
TM1 käyttää uusia sääntöjä heti kuutioon.
Huomautus: Jos valitset Excelissä Tiedosto, Tallenna, vain cube.xru-tiedosto
päivittyy. Käännetty sääntötiedosto on luotava, jotta voit käyttää uutta sääntöä
kuutiossa.
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Säännöt ja ulottuvuuden yhdistäminen
Säännöt toimivat yhteistyössä ulottuvuuksissa määrittämiesi yhdistelmien kanssa.
Vaikka voit määrittää yhdistelmät sääntöjen avulla, sitä ei suositella suorituskyvyn
vuoksi. Ulottuvuuksissa määritetyt yhdistelmät lasketaan paljon nopeammin kuin
säännöistä johdetut arvot erityisesti hyvin suurissa, väljissä kuutioissa.

Laskentajärjestys
Säännöt käsitellään ennen yhdistelmiä ulottuvuuksissa.
Kun TM1 laskee kuution solun ja yhdistelmän säännön mukaan,TM1 tutkii
sääntölauseen ensin. Jos sääntölause kuitenkin viittaa soluihin, jotka ovat tuloksena
yhdistelmistä, TM1 toteuttaa ensin yhdistelmät ja laskee sitten tuloksien avulla
sääntölauseen.
Jos sitä vastoin määrität solun vain yhdistelmän avulla,TM1 etsii yhdistelmää
varten tarvittavat arvot. Kun jotkin arvot ovat tuloksia laskentasäännöistä, TM1
suorittaa sitten laskennan ennen yhdistelmää.

C:-tason elementtien ohitus sääntöjen avulla
Yritä välttää kirjoittamasta sääntöä, joka ohittaa sellaisen yhdistetyn arvon, joka on
toisen yhdistelmän komponentti.
Seuraavassa on yksinkertainen esimerkki tällaisesta tilanteesta. Oletetaan, että
sinulla on kaksiulotteinen kuutio, jonka nimi on Sales (Myynti). Se muodostuu
ulottuvuuksista Product (Tuote) ja Month (Kuukausi), ja yhdistelmät tuote (Total) ja
vuosineljännes (1 Quarter) on määritetty.

Laskiessaan loppusumman (Summa, 1. vuosineljännes) TM1 voi yhdistää
tuotteiden kunkin kuukauden summat tai kunkin tuotteen vuosineljänneksien
summat.

Oletetaan edelleen, että kirjoitat säännön, joka laskee arvon tuotteiden
kokonaismyynnille tammikuussa ja että säännöistä laskettu arvo ei laske yhteen
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yksittäisten tuotteiden arvoja tammikuussa. Sääntö, joka määrittää kaikkien
tuotteiden arvoksi tammikuussa 999, toimii esimerkkinä.
[’Jan’,’Total’]=999;

Jos loppusumma lasketaan yhdistämällä tuotteiden summat jokaiselta kuukaudelta,
arvo eroaa kunkin tuotteen vuosineljännessummista yhdistetystä arvosta. Tämä
johtuu siitä, että tuotteiden tammikuun kokonaismyynnin arvo, jonka laskenta
perustuu sääntöön, ohittaa Product (Tuote) -ulottuvuudessa määritetyn
luonnollisen yhdistelmän.

Et voi valvoa järjestystä, jossa TM1 toteuttaa ulottuvuuksien yhdistämiset.
Edelleen, sen mukaan, mikä yhdistämispolku on kunakin hetkenä paras
mahdollinen, TM1 voi vaihdella polkuja. Siitä johtuu, että voit pyytää Total, 1
Quarter (Summa, 1. vuosineljännes) -arvoa kahdesti yhden istunnon aikana ja saada
eri tuloksen.
Voit korjata tämän tilanteen kirjoittamalla sääntölauseen, joka laskee Total, 1
Quarter -yhdistelmän arvon sen välittömien aliobjektien summana Month
(Kuukausi) -ulottuvuudessa ja siten ohittaa Product (Tuote)-ulottuvuuden
yhdistelmän. Lause ['Total']=ConsolidateChildren('Month') toteuttaa tämän
laskutoimituksen.
Kuitenkin jää sisäinen ristiriita, kun kuutiota tarkastellaan: kunkin tuotteen
neljännesvuosittaisten summien summa on eri kuin kunkin kuukauden tuotteiden
summien summa. Siksi muiden yhdistelmien komponentteina olevien C:-tason
arvojen ohitusta ei suositella.
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Sääntöjen pinoaminen
Sääntölause voi viitata soluun kuutiossa, joka on muiden sääntölauseiden
määrittämä. TM1 pinoaa näitä sääntölauseita, kunnes se voi saavuttaa lopullisen
arvon ja sitten palauttaa tuloksen. Vain käytettävissä oleva muisti rajoittaa niiden
pinottujen tasojen määrää, jotka mahtuvat TM1-ohjelmaan.
Jos kehäviittaus ilmenee sääntöpinossa tai pinoamisen enimmäistaso ylittyy,TM1
tuo näkyviin virhesanoman:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference

Tässä on esimerkki kehäviittauksesta:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Mallisovellukset
Tämä osa sisältää esimerkkejä yleisesti käytetyistä säännöistä ja sovelluksista.
Tarkastele näitä esimerkkejä, jotta opit sääntöjen syntaksin ja käyttöalueen.

Suhteiden laskenta
Seuraavassa esimerkissä sääntö laskee käyttökatteen prosentteina myynnistä
SalesCube-kuutiossa. Liität tämän suhteen Gross Margin% (Käyttökateprosentti)
-elementtiin, joka on Account1 (Tili1) -ulottuvuuden uusi numeerinen elementti.
Ensimmäiseksi sinun on luotava Gross Margin% -elementti.

Gross Margin% -elementin luonti
Jos SalesCube-ulottuvuus sisältää jo GrossMargin-elementin, siirry seuraavaan
osaan. Jos sinun pitää lisätä Account1-ulottuvuuteen GrossMargin%-elementti,
noudata näitä ohjeita.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse Account1-ulottuvuus.
3. Valitse Ulottuvuus, Muokkaa ulottuvuuden rakennetta.
Ulottuvuuden muokkaustoiminto avautuu.
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4. Valitse Muokkaa, Lisää elementti.
Ulottuvuuselementin lisäys -valintaikkuna avautuu.
5. Kirjoita Gross Margin% ja valitse Lisää.
6. Napsauta OK-painiketta.
7. Tallenna ulottuvuus.

Gross Margin% -säännön luonti
Luo Gross Margin% -kaava noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Palvelimen selausnäkymässä napsauta SalesCube-kohtaa hiiren
kakkospainikkeella. Jos sääntö on jo määritetty, valitse Muokkaa sääntöä. Jos
sääntöä ei ole vielä luotu, valitse Luo sääntö.
Sääntöjen muokkaustoiminto avautuu.
.
2. Valitse Alue
Viite kuutioon -valintaikkunassa näkyvät SalesCube-kuution ulottuvuudet.
3. Napsauta Account1-ulottuvuutta.
Osajoukon muokkaustoiminto -ikkuna avautuu.
4. Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta kohta Gross Margin% ja napsauta
OK-painiketta.
Viite kuutioon -valintaikkuna avautuu uudelleen.
5. Napsauta OK-painiketta.
Sääntöjen muokkaustoiminnossa näkyy syöttökentässä teksti ['Gross
Margin%'].
6. Napsauta Yhtä suuri kuin

-painiketta.

-painiketta uudelleen ja valitse Account1.
7. Napsauta Alue
8. Valitse Osajoukon muokkaustoiminto -ikkunassa Gross Margin ja napsauta
OK-painiketta.
9. Napsauta OK-painiketta Viite kuutioon -valintaikkunassa.
.
10. Valitse Nollan näyttö jaettaessa
TM1 sijoittaa jakomerkin ['Gross Margin'] -merkinnän jälkeen.
Huomaa, että sääntöjen muokkaustoiminnossa on kaksi jakopainiketta.
- Jos käytät tätä jako-operaattoria säännössä, joka tuottaa
Jako-operaattori
tulokseksi jakamisen nollalla, TM1 palauttaa määrittämättömän arvon ja
näytössä näkyy -.
- Jos käytät tätä jako-operaattoria
Nollan näyttö jaettaessa -operaattori
säännössä, joka tuottaa tulokseksi jakamisen nollalla, TM1 palauttaa arvon 0.
-painiketta uudelleen ja valitse Account1
11. Napsauta Alue
12. Valitse Osajoukon muokkaustoiminto -ikkunassa, Sales (Myynti) ja napsauta
OK-painiketta.
13. Napsauta OK-painiketta Viite kuutioon -valintaikkunassa.
14. Napsauta Kertolasku -painiketta.
15. Kirjoita kaavan loppuun 100.
16. Napsauta Puolipiste

-painiketta.

Huomautus: Kaikkien sääntölauseiden lopussa on oltava puolipiste.
Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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Valmiin säännön pitäisi nyt näyttää seuraavalta.
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Napsauta Tallenna-painiketta.

Tulokset
TM1 tallentaa säännön ja käyttää sitä kuutioon. Uusi sääntöobjekti aukeaa
SalesCube-kuution alapuolelle. Säännöllä on aina sama nimi kuin kuutiolla, johon
se liittyy.

Tietoja luodusta säännöstä
Seuraavassa tarkastellaan uuden sääntölauseen komponentteja.
v Alue - Määrittää kuution alueen, jonka TM1 laskee. Tässä esimerkissä Gross
Margin% -elementti määrittää kaikkia solun arvoja, jotka on johdettu säännöstä.
v Kaava - Määrittää laskutoimituksen.
v Loppumerkki - Lopettaa kaikki sääntölauseet puolipisteeseen (;).

Lisätietoja sääntösyntaksista on IBM Cognos TM1 Rules Guide -oppaassa.

Käyttökateprosentin arvojen selailu
Mallinäkymä Salesmargin% (Myyntikateprosentti) näyttää nyt lasketut
GrossMargin% (Käyttökateprosentti) -arvot.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Palvelimen selausnäkymä -ikkunassa SalesCube-kuution
Näkymät-kuvaketta.
2. Kaksoisnapsauta SalesMargin% (Myyntikateprosentti) -näkymää.
Näkymä avautuu Cube Viewer -ikkunassa.
Käyttökateprosentin (Gross Margin%) arvot, jotka johdetaan juuri luomasi
säännön avulla, tulevat näkyviin.

Tietojen jako kuutioiden välillä
SalesCube-kuutio ei sisällä hintatietoja. Tämän kuution hintatiedot tallennetaan
erilliseen neliulotteiseen kuutioon, jonka nimi on PriceCube.
Voit jakaa arvot kuutioiden välillä käyttämällä DB-sääntöfunktiota. Arvot
tallennetaan yhteen kuutioon ja niihin viitataan muissa kuutioissa. Seuraava
esimerkki osoittaa, kuinka yhden kuution säännöt voivat viitata erillisen kuution
arvoihin.

Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta palvelimen selausnäkymässä SalesCube-kuution sääntöä.
Sääntöjen muokkaustoiminto avautuu.
2. Siirrä kohdistin toiselle syöteriville.
-painiketta.
3. Napsauta Alue
Viite kuutioon -valintaikkunassa näkyvät SalesCube-kuution ulottuvuudet.
4. Napsauta Account1-ulottuvuutta.
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Osajoukon muokkaustoiminto -ikkuna avautuu.
5. Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta kohta Price (Hinta) ja napsauta
OK-painiketta.
Viite kuutioon -valintaikkuna avautuu uudelleen.
6. Napsauta OK-painiketta.
Sääntöjen muokkaustoiminto tuo näkyviin syöttökenttään merkinnän ['Price'].
7. Napsauta Yhtä suuri kuin

-painiketta.

.
8. Valitse Tietokantaviite
Valitse kuutio -valintaikkuna avautuu.
9. Valitse PriceCube ja napsauta OK-painiketta.
Viite kuutioon -valintaikkunassa näkyvät PriceCube-kuution ulottuvuudet.
10. Napsauta OK-painiketta.
Seuraava kaava avautuu sääntöjen muokkaustoiminnossa.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Lue kaavaa seuraavasti: Mikä tahansa SalesCube-kuution solu, jota
Price-elementti määrittää, ottaa arvonsa PriceCube-kuution solusta.
PriceCube-kuution solun sijainti löytyy vastaavien elementtien
leikkauskohdasta niissä neljässä ulottuvuudessa, jotka ovat yhteisiä PriceCubeja SalesCube-kuutioille.
Esimerkiksi SalesCube-kuution solu, jota elementit Actual (Toteutunut),
Germany (Saksa), S Series 1.8 L Sedan, Price (Hinta) ja Jan (Tammi)
määrittävät, ottaa arvonsa PriceCube-kuution solusta, jota elementit Actual,
Germany, S Series 1.8 L Sedan ja Jan määrittävät.
-painiketta, jolloin kaavan loppuun tulee puolipiste.
11. Napsauta Puolipiste
12. Tallenna sääntö valitsemalla Tallenna.
Nyt voit muuttaa hintaa PriceCube-kuutiossa ja nähdä muutoksen heijastuvan
SalesCube-kuutioon. Et kuitenkaan voit muokata hintoja SalesCube-kuutiossa,
koska ne on johdettu säännöstä, jonka juuri äsken loit.
SalesPrice-mallinäkymä sisältää hintojen arvot.
Voit avata SalesPrice-mallinäkymän seuraavasti:
13. Napsauta palvelimen selausnäkymän ikkunassa SalesCube-kuution
Näkymät-kuvaketta.
14. Kaksoisnapsauta SalesMargin% (Myyntikateprosentti) -näkymää.
Näkymä avautuu Cube Viewer -ikkunassa valmiina ja Price (Hinta) -arvot on
noudettu PriceCube-kuutiosta.

Myynnin laskenta
Edellisessä harjoituksessa hinnat tuotiin SalesCube-kuutioon. Jos vaihdat hintaa
PriceCube-kuutiossa, TM1 ei vaihda vastaavaa myynnin arvoa SalesCube-kuutiossa.
Tämä johtuu siitä, että myynnin arvot SalesCube-kuutiossa ovat tiedon arvoina. On
luotava sääntö, jolla SalesCube-kuution myynnin arvot johdetaan hinnoista ja
yksiköistä.

Toimintaohjeet
1. Avaa sääntöjen muokkaustoiminto uudelleen SalesCube-kuutiota varten.
2. Kirjoita ['Price']-kaavan alapuolelle seuraava sääntö:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;
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Huomautus: Kaikki SalesCube-kuution arvot on ilmaistu tuhansina, lukuun
ottamatta hintoja, jotka ovat todellisia lukuja. Koska myyntiluvut ovat
tuhansina, sääntölauseessa luku tulee jakaa tuhannella (1 000).
3. Tallena SalesCube-sääntö napsauttamalla Tallenna-painiketta.
4. Avaa SalesPrice-mallinäkymä uudelleen.
TM1 näyttää kaikki Myynti-elementin määrittämät solut varjostettuina, mikä
tarkoittaa, että näiden solujen arvot johdetaan säännöistä.
5. Vaihda tammikuun yksikköjen arvoksi 10 000 kirjoittamalla 10000 Units
(Yksiköt) - ja Jan (Tammi) -kohtien leikkauskohdassa olevaan soluun.
6. Laske solujen arvot uudelleen painamalla F9-näppäintä.
7. Katso uutta myynnin arvoa tammikuulle.

Huomaa, että käyttökateprosentti (Gross Margin%) tammikuulle päivittyy,
koska tuo arvo johdetaan säännöstä, joka viittaa Sales (Myynti) -elementtiin.
8. Palauta arvo 313 kohtien Jan (Tammi) ja Sales (Myynti) leikkauskohdassa
olevaan soluun.

Arvojen rajoitus yksinkertaisiin arvoihin
Edellisessä esimerkissä loit säännön, joka koskee kaikkia soluja, jotka sisältävät
myyntilukuja. Tämä sääntö syrjäyttää yhdistelmät ulottuvuuksissa ja tuottaa vääriä
tuloksia. Seuraavassa esimerkissä tarkastellaan vuosineljänneksen summaa ja
rajoitetaan SalesCube-sääntö yksinkertaisiin arvoihin, jolloin yhdistelmät toimivat
oikein.

Toimintaohjeet
1. Avaa SalesCube-kuution mallinäkymä Sales1qtr.
-painiketta, jos haluat jakaa näkymän sektoreiksi
2. Napsauta Sektori
Excel-taulukkoon.
Sektorin pitäisi näyttää seuraavalta.
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3. Tallenna sektorin laskentataulukko nimellä Testi.
4. Tarkastele myynnin (Sales) arvoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1Quarter)
solussa B10.
SalesCube-säännön mukaan arvo on tulos kertolaskusta, jossa ensimmäisen
vuosineljänneksen hinta kerrotaan ensimmäisen neljänneksen yksiköiden
tuhannesosalla (1/1000). Sen sijaan arvon tulisi olla myynnin yhdistelmä
ensimmäisten kolmen kuukauden ajalta. SalesCube- säännöstä (sellaisena kuin
se nyt on) johdetut arvot kuitenkin käsitellään ennen yhdistelmästä johdettuja
arvoja. Voit korjata tämän muokkaamalla sääntöä niin, että se ei laske arvoja
yhdistetyille elementeille.
5. Avaa SalesCube-sääntö sääntöjen muokkaustoiminnossa.
6. Lisää kolmannelle riville N: kohdan ['Price'] edelle niin, että kaavassa lukee:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

Rajoitin N: rajoittaa säännön soluihin, joita määrittävät vain yksinkertaiset
elementit. Sääntö ei enää koske yhdistettyjä elementtejä, jolloin yhdistelmät
toimivat oikein.
7. Tallenna muokattu sääntö napsauttamalla Tallenna-painiketta.
8. Laske testilaskentataulukko uudelleen painamalla F9-näppäintä.
Oikea arvo avautuu nyt Sales (Myynti)- ja 1 Quarter (1. neljännes) -tietojen
leikkauskohtaan.

Keskihinnan laskenta
Tarkastele Price, 1Quarter (Hinta, 1 vuosineljännes) -arvoa Testi-taulukossa. Tämä
on tammi-, helmi- ja maaliskuun hintojen summa. Luvun pitäisi kuitenkin ilmaista
kolmen kuukauden keskihinta. Seuraava sääntölause antaa toivotun arvon:
Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Rajoitin C: rajoittaa tämän sääntölauseen yhdistelmiin; eli vain tilanteisiin, joissa
vähintään yksi Price (Hinta) -solua määrittävistä elementeistä on yhdistetty
elementti.

Toimintaohjeet
1. Avaa sääntöjen muokkaustoiminto uudelleen SalesCube-kuutiota varten.
2. Kirjoita seuraava lause ilman Area-aluemääritystä kolmanneksi riviksi
syöttökenttään.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
Aluemääritys ohitetaan, koska olet jo määrittänyt hinta-alueen toisella rivillä.
Jos haluat käyttää eri kaavoja samaan alueeseen, määritä alue ja määritä sen
jälkeen kaavat.
3. Tallenna muokattu sääntö napsauttamalla Tallenna-painiketta.
4. Laske arvot uudelleen ja päivitä ne painamalla F9-painiketta testitaulukossa.
Tarkastele Price, 1Quarter (Hinta, 1. vuosineljännes) -arvoa, jossa vielä näkyy 76
132,59. Tämä johtuu siitä, että TM1käyttää ensimmäistä löytämäänsä sääntöä,
joka koskee Price, 1 Quarter -solua:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Tämä lause on asianmukainen vain N:-tason soluille, kuten Price (Hinta) ja Jan
(Tammi). Yhdistetyt hinta-arvot tulisi laskea toisena olevan Hinta-lauseen
avulla. Rajoittamalla ensimmäisen Hinta-kaavan vain N:-tasolle, annat
TM1-ohjelman käyttää toista Hinta-kaavaa yhdistelmiin.
Huomautus: TM1 hakee sääntölauseet siinä järjestyksessä, jossa ne ovat
säännössä, mutta tietylle alueelle annettu ensimmäinen kaava käsitellään ennen
samaa aluetta koskevia myöhempiä kaavoja. Jos on määritetty useita sääntöjä,
jotka koskevat samaa aluetta, ne tulisi asettaa järjestykseen vähiten rajoittavasta
eniten rajoittavaan. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Sääntölauseiden järjestäminen”
sivulla 55.
5. Voit rajoittaa ensimmäisen Hinta-kaavan vain N:-tasolle avaamalla
SalesCube-säännön sääntöjen muokkaustoiminnossa.
6. Lisää N: kaavan ensimmäisen osan edelle ensimmäisessä Price-lauseessa:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Hinta-aluetta koskevan säännön tulisi nyt kokonaisuudessaan näyttää tältä:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Tallenna sääntö valitsemalla Tallenna.
8. Laske arvot uudelleen ja tuo päivitetyt arvot näkyviin painamalla F9-painiketta
testitaulukossa.
Kaikkien Price (Hinta) -arvojen tulisi nyt vastata oikeita laskutoimituksia, joissa
1 Quarter, Price -arvo olisi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden keskiarvo.

Kahden epäsymmetrisen kuution linkitys
Useimmat yritykset eivät pura yleiskustannuksia tuotteittain käyttökateviivan
alapuolelle. Nämä luvut, kuten vuokra ja rakennukset, ovat saatavissa vain alue- ja
osastokohtaisesti. Toisin sanoen kustannusten lukujen rakenne ei ole symmetrinen
myynnin lukujen kanssa. Siksi tiedot tavallisesti tallennetaan erillisiin kuutioihin.
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Kustannustiedot, jotka vastaavat myynnin tietoja SalesCube-kuutiossa, ovat
saatavissa PnLCube-kuutiosta. Näitä kahta kuutiota voi verrata seuraavasti:
v PnLCube-kuutiossa on neljä ulottuvuutta. Kustannustiedot jaetaan
ulottuvuuksiin version (toteutunut vastaan budjetoitu), alueen, tilin ja
kuukauden mukaan.
v SalesCube-kuutiossa on viisi ulottuvuutta. Myyntitiedot jaetaan ulottuvuuksiin
version (toteutunut vastaan budjetoitu), alueen, tuotteen (mallin), tilin ja
kuukauden mukaan.
v Näillä kahdella kuutiolla on kolme yhteistä ulottuvuutta: Region, Actvsbud ja
Month.
v Eri ulottuvuuksien elementit määrittävät suureet, joita näissä kuutioissa
jäljitetään. SalesCube-kuutio käyttää Account1-ulottuvuutta. PnLCube-kuutio
käyttää Account2-ulottuvuutta.
v PnLCube-kuutiossa ei ole tietoja myynnistä tai muuttuvista kustannuksista.
Nämä arvot lasketaan yksityiskohtaisesti jo SalesCube-kuutiossa.
Seuraavassa esimerkissä kirjoitetaan säännöt PnLCube-kuutiolle, joka noutaa
myynnin ja muuttuvien kustannusten tiedot SalesCube-kuutiosta.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Palvelimen selausnäkymä -ikkunassa PnLCube-kuutiota hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Luo sääntö.
Sääntöjen muokkaustoiminto avautuu.
2. Kirjoita kaksi lausetta, jotka määrittävät, että myynnin (Sales) ja muuttuvien
kustannusten (Variable Costs) arvot PnLCube-kuutiossa noutavat vastaavat
arvot SalesCube-kuutiosta.
v Luo syöttökentän ensimmäiselle riville tämä myynnin (Sales) kaava:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v Luo toiselle riville tämä muuttuvien kustannusten (Variable Costs) kaava:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Tallenna säännöt valitsemalla Tallenna.
Huomautus: Huomaa, että myynnin ja muuttuvien kustannusten arvot ovat
nyt kuutiossa. Käyttökatearvot ovat myös käytettävissä, koska määritit
käyttökatteen (Gross Margin) account2-ulottuvuudessa myynnin (Sales) ja
muuttuvien kustannusten (VariableCosts) väliseksi eroksi.
4. Avaa Microsoft Excel -ohjelmassa mallitaulukko TwoCubes.
TwoCubes-taulukko on määritetty noutamaan samanaikaisesti lukuja
SalesCube- ja PnLCube-kuutiosta. Tämä taulukko esittelee, kuinka luvut voivat
siirtyä kahden kuution välillä.
Vaihdetaanpa yksiköiden (Units) määrä solussa B6 erittäin suureksi luvuksi,
jotta näet muutoksen vaikutuksen koko laskentataulukkoon.
5. Napsauta solua B6 ja kirjoita 100000.
6. Laske laskentataulukko uudelleen painamalla F9-näppäintä.
Huomaa, että S Series 2.5 L Sedan -autojen yksiköiden arvo vaihtaa kyseisen
mallin myynnin (Sales) arvoa ja mallin summaa. Nämä muutokset vaikuttavat
myynnin arvoihin PnLCube-kuutiossa, ja tämä vaikuttaa aina
PnLCube-kuutiossa olevaan arvoon "voitto ilman veroja" asti.
Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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Huomautus: Kaikki solunarvot tässä laskentataulukossa ovat tulosta
viittauksista kahteen kuutioon, SalesCube- ja PnLCube-kuutioon.
Laskentataulukko ei laske mitään arvoja.

Porautumisprosessien ja -sääntöjen luonti
Voit luoda porautumisprosesseja ja -sääntöjä, jotta voit liittää soluun tarkempia
tietoja. Nämä tiedot voivat sisältää solun pohjana olevia tietoja tai muita soluun
liittyviä tietoja.
TM1-porautuminen sisältää kaksi komponenttia.
v Porautumisprosessi - Määrittää tarkat tiedot, jotka haluat liittää soluun.
v Porautumismäärityssääntö - Määrittää solun ja tarkkojen tietojen välisen
suhteen.
Kun olet luonut porautumisprosessin ja porautumismäärityssäännön kuutiolle, voit
toteuttaa prosessin ja avata tarkat tiedot uuteen ikkunaan. Näin voit "porautua"
aivan uudelle tietojen tasolle.

Porautumisprosessin luonti
Porautumisprosessi on Turbo Integrator -prosessi, jossa määritetään tarkat tiedot, ja
ne avautuvat uudessa ikkunassa. Kuutiota, josta porautuminen alkaa, kutsutaan
lähdekuutioksi.
Ennen kuin luot porautumisprosessin, sinun tulisi tutustua tietoihin, jotka haluat
avata, kun poraudut lähdekuutiosta.

Toimintaohjeet
1. Napsauta lähdekuutiota hiiren kakkospainikkeella palvelimen
selausnäkymässä.
2. Valitse Poraudu, Luo porautumisprosessi.
Ohjattu porautumisprosessin määritys -toiminnon ensimmäinen ikkuna
avautuu.
Ohjattu toiminto tuo näkyviin taulukon, jossa on lähdekuution ja kaikkien sen
ulottuvuuksien parametrin arvoja. TM1 käyttää näitä parametrin arvoja
porautumisprosessin määritykseen. Kun toteutat porautumisprosessin
porautuaksesi lähdekuutiosta tarkkoihin tietoihin, TM1 päivittää parametrin
arvot vastaamaan sen kuution sijaintia, josta porautuminen alkaa.
3. Valitse Seuraava.
Ohjattu porautumisprosessin määritys -toiminnon toinen ikkuna avautuu.
4. Valitse Tietolähteen tyyppi -kenttään haluamasi asetus tarkoille tiedoille, joihin
haluat porautua lähdekuutiosta.
Tietolähteen tyyppi -asetuksia on kolme.
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Asetus

Kuvaus

ODBC

Porautuu lähdekuutiosta ODBC-lähteeseen. ODBC-lähteen on oltava
käytettävissä siitä tietokoneesta, jossa IBM Cognos TM1 -palvelin
toimii.
Huomautus: HUOMAUTUS: TM1 tarvitsee DataDirect-ajureita Oracle
ODBC -lähteiden käyttöön Solaris- tai AIX-käyttöympäristössä.
Kyseisiä ajureita ei toimiteta TM1-ohjelman mukana, vaan ne on
hankittava erikseen.

Kuutionäkymä

Porautuu lähdekuutiosta toiseen kuutionäkymään. Voit porautua
mihin tahansa kuutioon, joka sijaitsee samassa palvelimessa kuin
lähdekuutio.
Voit määrittää kuutionäkymän tietolähteen, joka ylittää sen muistin
määrän, jonka TM1 voi varata, kun käytät näkymää. Oletusarvon
mukaan muistin raja-arvo MaximumViewSize-parametrille
Tm1s.cfg-tiedostossa on 100 megatavua 32-bittisessä järjestelmässä ja
500 megatavua 64-bittisessä järjestelmässä.
Tärkeää: Jos et määritä näytön enimmäiskokoa
kokoonpanotiedostossa, TM1 tuo näkyviin virhesanoman, kun yrität
porautua kuutionäkymään.

Muu

Porautuu lähdekuutiosta mihin tahansa Turbo Integrator -ohjelman
tukemaan tietolähteeseen.

TM1 tuo näkyviin tietolähdevaihtoehdot ohjatussa toiminnossa valitsemasi
tietolähteen tyypin mukaisesti.
5. Määritä tietolähde.
v ODBC-tietolähteelle on annettava seuraavat tiedot.
Asetus

Kuvaus

Tietolähteen nimi

Sen ODBC-tietolähteen nimi (DSN), jota haluat käyttää
porautuessasi lähdekuutiosta.

Käyttäjätunnus

Kelvollinen käyttäjätunnus, jolla kirjaudut ODBC-lähteeseen.

Salasana

Käyttäjätunnukseen liittyvä salasana.

Kysely

Kysely, joka määrittää ODBC-lähteestä palautettavat tiedot.
Kyselyn tulostiedot näkyvät erillisessä ikkunassa, kun poraudut
lähdekuutiosta.

v Kuutionäkymän tietolähteestä on annettava seuraavat tiedot.
Elementti

Kuvaus

Tietolähteen nimi

Sen näkymän nimi, jonka haluat avata, kun poraudut
lähdekuutiosta. Valitse näkymän nimi napsauttamalla Selaa, tai
luo näkymä.

v Muuta tietolähdettä käyttäessäsi, määritä tietolähde valitsemalla Aloita
Turbo Integrator.
Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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6. Valitse Lopeta.
Tallenna prosessi nimellä -valintaikkuna avautuu.
7. Kirjoita porautumisprosessin nimi Nimi-ruutuun.
Huomautus: Hyvä käytäntö on käyttää porautumisprosessin nimeä, joka
yksilöi porautumisprosessiin liittyvän lähdekuution. Jos esimerkiksi luot
prosessin porautuaksesi PriceCube-nimisestä kuutiosta ODBC-lähteeseen, voisit
antaa porautumisprosessille nimen PriceCubeToODBCSource. Tämä
nimeämiskäytäntö auttaa tunnistamaan porautumisprosessin nimen, kun
muokkaat porautumisprosessia tai valitset useasta kuutioon liittyvästä
porautumisprosessista.
8. Napsauta Tallenna-painiketta.
TM1 tallentaa porautumisprosessit Turbo Integrator -ohjelman prosesseina,
mutta lisää vaiheessa 7 antamaasi nimeen etuliitteen }Drill_. Jos esimerkiksi
tallennat prosessin nimellä PriceCubeToODBCSource, TM1 tallentaa sen nimellä
}Drill_PriceCubeToODBCSource.

Porautumisprosessien muokkaus
Kun luot porautumisprosessin kuutionäkymän tiedoilla, Turbo Integrator lisää
funktion ReturnViewHandle('Cube','View') Luodut lauseet -alueen ylä- tai
alapuolelle, Lisäasetukset-välilehden Jälkitoimet-alivälilehdessä Turbo Integrator
-ikkunassa.
Jos vaihdat porautumisprosessin tietolähdettä, Turbo Integrator ei päivitä funktioon
uutta tietolähdettä, koska funktio on Luodut lauseet -alueen ulkopuolella. Sinun
on muokattava kuutionäkymän tietolähdettä porautumisprosessin
ReturnViewHandle-funktiossa.
Huomautus: ODBC-tietolähteen porautumisprosessissa Turbo Integrator ei liitä
ReturnViewHandle-funktiota. Siksi funktiota ei tarvitse muokata, kun vaihdat
ODBC-tietolähteen porautumisprosessissa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella palvelimen selausnäkymässä sitä
lähdekuutiota, johon porautumisprosessi liittyy.
2. Valitse Poraudu, Muokkaa porautumisprosessia.
Valitse-valintaikkuna avautuu.
3. Valitse porautumisprosessi ja napsauta OK-painiketta.
Turbo Integrator -ikkuna avautuu.
4. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
5. Valitse Jälkitoimet-välilehti.
6. Muokkaa ReturnViewHandle-funktiota niin, että se näyttää uuden näkymän.
Jos esimerkiksi käytät Sales (Myynti) -kuution ensimmäisen vuosineljänneksen
myyntiä Euroopassa kuvaavaa Europe_1Q-näkymää tietolähteenä,
ReturnViewHandle-funktio näyttäisi tältä:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Napsauta Tallenna-painiketta.
8. Sulje Turbo Integrator -ikkuna.

Porautumisprosessien poisto
Voit poistaa porautumisprosessin suorittamalla seuraavat vaiheet.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella palvelimen selausnäkymässä sitä
lähdekuutiota, johon porautumisprosessi liitty.
2. Valitse Poraudu, Poista porautumisprosessit.
Poista porautumisprosessit -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse poistettavat prosessit.
v Voit valita useita vierekkäisiä porautumisprosesseja napsauttamalla ja
vetämällä prosessien yli.
v Voit valita useita prosesseja, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä
Ctrl-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla kutakin porautumisprosessia.
4. Napsauta OK-painiketta.

Porautumismäärityssäännön luonti
Porautumismäärityssääntö on TM1-ohjelman sääntö, joka linkittää kuution solut
asiaan liittyviin tarkkoihin tietoihin. Kuten edellä on osoitettu, liittyvät tiedot
voivat olla kuutionäkymä, ODBC-lähde tai jokin muu tietolähde, joka on
käytettävissä Turbo Integrator -ohjelmasta.

Toimintaohjeet
1. Valitse palvelimen selausnäkymästä lähdekuutio, jolle haluat luoda
porautumismäärityssäännön.
2. Valitse Kuutio, Poraudu, Luo porautumismäärityssäännöt.
Sääntöjen muokkaustoiminto avautuu.
Kullekin kuution alueelle, jonka haluat liittää tarkkoihin tietoihin, tee vaiheet 3
- 8.
3. Määritä kuution solut (alue), jonka haluat liittää tarkkoihin tietoihin,
-painiketta.
napsauttamalla Alue
Kun napsautat Alue-painiketta,Viite kuutioon -valintaikkuna avautuu.
4. Voit määrittää alueen tekemällä jonkin seuraavista:
v Jos haluat määrittää alueeksi koko kuution, napsauta OK-painiketta.
v Voit kaventaa aluemääritystä napsauttamalla ulottuvuuksien painikkeita ja
valitsemalla ne elementit, jotka määrittävät tarkkoihin tietoihin liitettäviä
soluja. Napsauta lopuksi OK-painiketta.
5. Napsauta Yhtä suuri kuin

-painiketta.

-painiketta.
6. Napsauta Merkkijono
7. Määritä tarkat tiedot, jotka haluat liittää alueeseen, kirjoittamalla
porautumisprosessin nimi puolilainausmerkkeihin. Esimerkiksi
'PriceCubeToSource'.
Varoitus: Älä sisällytä etuliitettä }Drill_ porautumisprosessin nimeen. Kirjoita
esimerkiksi 'PriceCubeToSource', jos porautumisprosessin nimi on
}Drill_PriceCubeToSource.
Voit liittää useamman kuin yhden porautumisprosessin alueeseen. Kirjoita
kaikki pilkuin erotellut porautumisprosessit puolilainausmerkkeihin.
Huomautus: Voit palauttaa porautumisprosessin nimen käyttämällä ehdollista
logiikkaa tai muita funktioita.
-painiketta.
8. Napsauta Puolipiste
Puolipiste osoittaa sääntölauseen lopun.
Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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9. Napsauta Tallenna-painiketta.

Tulokset
Nyt voit porautua tarkkoihin tietoihin, mitä varten olet luonut
porautumisprosessin ja porautumismäärityssäännön.

Esimerkki porautumisesta
Tässä osassa on ohjeita porautumisprosessin ja porautumismäärityssäännön
luonnista. Niiden avulla voit porautua SalesByQuarter-kuutiosta
relaatiotaulukkoon, joka on kuution tietojen alkuperäinen lähde. Taulukko sisältää
tietoja kuukausitasolla, kun taas SalesByQuarter-kuutio sisältää tietoja
vuosineljänneksen tasolla. Porautumalla relaatiolähteeseen voit tarkastella pohjana
olevia kuution tietoja.

ODBC-tietolähteen määritys
Tämän osan esimerkissä poraudutaan ODBC-lähteeseen (Access-tietokantaan). Luo
ODBC-tietolähde ennen kuin tutustut esimerkkiin.

Toimintaohjeet
1. Avaa Microsoft Windowsin ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkuna.
Käyttämäsi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän versio vaikuttaa siihen,
mistä saat tämän valintaikkunan avattua. Lisätietoja on Microsoft Windowsin
ohjeessa.
2. Valitse Järjestelmä-DSN-välilehdestä Lisää.
Luo uusi tietolähde -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse Microsoft Access -ohjain ja valitse Valmis.
ODBC Microsoft Accessin asennus -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita Tietolähteen nimi -ruutuun TM1 _sample_data.
5. Valitse Valitse.
Valitse tietokanta -valintaikkuna avautuu.
6. Siirry hakemistoon\asennushakemisto\Custom\TM1Data\PData\RelationalData
ja valitse Sales.mdb.
7. Sulje Valitse tietokanta -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
8. Sulje ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
Sales (Myynti) -niminen Access-tietokanta on nyt käytettävissä ODBC-lähteenä.
Esimerkkien porautumisprosessit käyttävät tätä ODBC-tietolähdettä.

Porautumisprosessin luonti
Nyt voit luoda porautumisprosessin SalesByQuarterCube-kuutiolle.
Porautumisprosessi määrittää ODBC-tietolähteen tarkoiksi tiedoiksi, jotka saat
näkyviin, kun poraudut SalesByQuarterCube-kuutiosta.

Toimintaohjeet
1. Palvelimen selausnäkymässä napsauta SalesByQuarterCube -kohtaa hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Poraudu, Luo porautumisprosessi.
Ohjattu porautumisprosessin määritys avautuu. Taulukko sisältää
porautumisprosessin oletusparametrit.
3. Valitse parametrin arvo Vuosi.
4. Valitse Valitse elementti.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Osajoukon muokkaustoiminto avautuu.
Valitse 1 Quarter (1. vuosineljännes) ja napsauta OK-painiketta.
Vaihda Gross Margin% -parametrin arvoksi Units (Yksiköt) toistamalla vaiheet
3 - 5.
Valitse Seuraava.
Ohjatun toiminnon toinen näyttö avautuu.
Valitse tietolähteen tyypiksi ODBC.
Napsauta Tietolähteen nimi -kentän vieressä olevaa Selaa-painiketta ja valitse
TM1 _sample_data.
Kirjoita käyttäjätunnukseksi pääkäyttäjä.
Kirjoita seuraava kysely Query-ruutuun.
Tämä kysely kohdistuu Access-mallitietokantaan. Se käyttää IIF-funktioita,
jotka ovat yksilöllisiä Accessille ja joita ei voi käyttää muiden tietokantojen
kanssa.
SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

Huomautus: Varmista, että kirjoitat viittaukset TM1-ohjelman parametrien
nimiin kysymysmerkkien (?) väliin.
12. Valitse Lopeta.
Tallenna prosessi nimellä -valintaikkuna avautuu.
13. Tallenna prosessi nimellä RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Tulokset
Uusi porautumisprosessi näkyy nyt käytettävissä olevana prosessina palvelimessa.
Huomaa, että prosessin nimi sisältää etuliitteen }Drill_, joka ilmaisee, että kyseessä
on porautumisprosessi.
Nyt voit luoda porautumismäärityssäännön, jonka avulla ODBC-tietolähde on
käytettävissä SalesByQuarterCube-kuutiosta.

Porautumismäärityssäännön luonti SalesByMonth-prosessille
Noudattamalla näitä vaiheita voit luoda porautumismäärityssäännön, jonka avulla
RELATIONALTABLE_SalesByMonth-prosessi on käytettävissä
SalesByQuarterCube-kuutiosta.
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Toimintaohjeet
1. Palvelimen selausnäkymässä napsauta SalesByQuarterCube -kohtaa hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Poraudu, Luo porautumismäärityssääntö.
Sääntöjen muokkaustoiminto avautuu.
3. Kirjoita seuraava sääntö suureen ruutuun.
[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Tämä sääntö osoittaa, että RELATIONALTABLE_SalesByMonth
-porautumisprosessi ajetaan, kun valitset Poraudu-vaihtoehdon solusta, jonka
v Year (Vuosi) -elementti ja 0-tason elementit yksilöivät kaikista muista
ulottuvuuksista tai
v kaikki 0-tason elementit yksilöivät.
4. Tallenna sääntö.
Nyt voit testata porautumistoimintoa SalesByQuarterCube-kuutioon.

Porautumisesimerkin tarkastelu
Noudattamalla näitä vaiheita saat näkyviin porautumisprosessin ja
porautumismäärityssäännön tuloksen.

Toimintaohjeet
1. Avaa SalesByQuarterCube-kuution Drill_relational-näkymä.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua, jossa yksiköt (Units) ja vuosi (Year)
leikkaavat.
3. Napsauta Poraudu-painiketta.
TM1 _sample_data-tietolähteen ote avautuu, ja siinä näkyvät solun
kuukausittaiset tiedot.
4. Sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
5. Tarkastele kuukausittaisia tietoja porautumalla muihin Drill_relational-näkymän
soluihin. Näkymän mihin tahansa soluun porautumisen pitäisi olla mahdollista.
6. Vaihda Region (Alue) -otsikkoelementin arvo Germany (Saksa) arvoksi Europe
(Eurooppa).
7. Napsauta mitä tahansa näkymän solua hiiren kakkospainikkeella.

Tulokset
Huomaa, että Poraudu-asetus ei ole käytettävissä. Tämä johtuu siitä, että
SalesByQuarterCube-kuution porautumismäärityssääntö osoittaa, että
Poraudu-asetus on käytettävissä vain soluille, joita 0-tason elementit yksilöivät tai
soluille, joita Year ( Vuosi) -elementti ja 0-tason elementit yksilöivät. Europe
(Eurooppa) on yhdistelmä, joten Poraudu-asetus ei ole käytettävissä.

Sääntöjen vianmääritys
TM1 sisältää sääntöjen jäljitystoiminnon, joka auttaa sääntöjen kehityksessä ja
vianmäärityksessä. Jäljitystoiminto on käytettävissä vain Cube Viewer -ikkunassa.
Sääntöjen jäljitystoiminnolla voit tehdä seuraavat toimet:
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Jäljitä laskutoimitukset - Varmista, että säännöt on määritetty valituille soluille
ja laskettu oikein, tai jäljitä yhdistettyjen elementtien polku.
v Jäljitä feeder-toiminnot - Varmista, että valitut lehtisolut syöttävät muita soluja
oikein.
v Tarkista feeder-toiminnot - Varmista, että valitun yhdistetyn solun aliobjekteja
syötetään oikein.
v

Laskutoimitusten jäljitys
Voit jäljittää laskutoimituksen, joko yhdistelmän tai sääntöjen laskennan,
napsauttamalla laskutoimituksen sisältävää solua hiiren kakkospainikkeella ja
valitsemalla Jäljitä laskutoimitus.
Sääntöjen jäljitystoiminto -ikkuna avautuu. Tästä ikkunasta voi jäljittää
laskutoimituksen sen lehtitason komponentteihin asti. Sääntöjen jäljitystoiminnon
ikkunassa on kaksi ruutua.
v Jäljitettävä laskutoimitus (yläruutu) - Näyttää nykyisen solun
sijaintimäärityksen sekä kuvakkeen, joka osoittaa, onko solussa oleva arvo
-painikkeen vai Säännöt
-painikkeen avulla.
johdettu Yhdistäminen
Siinä näkyy myös solun nykyinen arvo. Jos arvo on johdettu säänöistä, sääntö
näkyy Jäljitettävä laskutoimitus -ruudun tilarivillä.
v Jäljitys (alaruutu) - Näyttää ensimmäisen yhdistetyn elementin komponentit tai
ensimmäisen säännön solun määrityksessä. Nyt voit kaksoisnapsauttaa mitä
tahansa alaruudun kohdetta ja jäljittää polun lehtielementteihin, jotka
määrittävät solun.

Sääntöjen laskutoimituksen jäljitys - yksinkertainen esimerkki
Noudattamalla näitä vaiheita saat näkyviin yksikertaisen esimerkin
sääntölaskutoimituksen jäljityksestä.

Toimintaohjeet
1. Avaa SalesCube-kuution Trace_simple-näkymä.
Tämä näkymä sisältää hinta-arvot, jotka on johdettu tässä osassa aiemmin
luotujen sääntöjen avulla.
2. Napsauta hinnan (Price) ja tammikuun (Jan) leikkauskohdassa olevaa solua.
3. Valitse Jäljitä laskutoimitus.
Sääntöjen jäljitystoiminto -ikkuna avautuu.
Ylemmässä Jäljitettävä laskutoimitus -ruudussa TM1 näyttää nykyisen
, joka osoittaa, että solussa oleva
solumäärityksen ja Säännöt-kuvakkeen
arvo on johdettu sääntöjen avulla. Soluun liittyvä sääntö näkyy varjostettuna, ja
solun Laskettu arvo näkyy ruudun oikeassa alakulmassa.
Alemmassa Jäljitys-ruudussa TM1 näyttää nykyiseen soluun liittyvän säännön
laskennan. Tässä esimerkissä sääntö
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

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

koska nykyinen solu on N:-sijainti (yhdistelmät eivät määritä sitä).
Tiedät, että solu SalesCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Price, Jan) saa
arvonsa solusta PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Jan).

Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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Sääntöjen laskutoimituksen jäljitys - monimutkainen esimerkki
Edellinen esimerkki osoittaa, kuinka sääntöjen jäljitystoiminto toimii N:-tason
soluissa. Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka voit sääntöjen jäljitystoiminnon avulla
jäljittää yhdistelmiä sisältäviä arvoja.

Toimintaohjeet
1. Avaa SalesCube-kuution Trace_complex-näkymä.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua, jossa myynti (Sales) ja 1.
vuosineljännes (1 Quarter) leikkaavat.
3. Valitse Jäljitä laskutoimitus.
Sääntöjen jäljitystoiminto avautuu.
Ylemmässä Jäljitettävä laskutoimitus -ruudussa TM1 näyttää nykyisen
, joka osoittaa, että solun arvo
solumäärityksen ja Yhdistäminen-kuvakkeen
johdetaan yhdistelmän avulla. Yhdistetyn solun arvo näkyy ruudun oikeassa
alakulmassa.
Alemmassa Jäljitys-ruudussa TM1 näyttää ensimmäisen yhdistetyn elementin
komponentit solun määrityksessä. Tässä esimerkissä T Series on ensimmäinen
yhdistetty elementti SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter). TM1
näyttää T Series -elementin komponentit ja niiden arvot.
4. Kaksoisnapsauta T Series 2.8L Coupe -elementtiä Jäljitys-ruudussa.
Nyt jäljitetään arvoa SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter) T
Series 2.8L Coupe -elementin kautta.
Jäljitettävä laskutoimitus -ruudussa näkyy nyt kaksoisnapsauttamasi elementin
solumääritys.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

Jäljitys-ruudussa näkyvät nyt tämän solumäärityksen ensimmäisen yhdistetyn
elementin komponentit. Ensimmäinen yhdistetty elementti SalesCube(Actual,
Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) -kohdassa on 1 Quarter (1.
vuosineljännes). TM1 tuo näkyviin kolmekomponenttia Jan (tammikuu), Feb
(helmikuu) ja Mar (maaliskuu) sekä niiden arvot.
-kuvake on jokaisen komponentin
Huomaa, että Jäljitys-ruudussa Säännöt
nimen edessä, ja se tarkoittaa, että komponenttien arvot johdetaan säännöistä.
5. Kaksoisnapsauta Jäljitys-ruudun kohtaa Jan (tammikuu).
Nyt jäljitetään arvoa soluun SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales,
1Quarter) elementtien T Series 2.8L Coupe ja Jan kautta.
Jäljitettävä laskutoimitus -ruudussa näkyy nyt kaksoisnapsauttamasi elementin
solumääritys. Tässä tapauksessa SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan). Tämän solun laskemiseen käytetään sääntöä
['Sales']=N:['Price']\['Units']*1000, joka näkyy varjostettuna. Solun yhdistetty
arvo on 18730.0772, ja se näkyy ruudun oikeassa alakulmassa.
Jäljitys-ruudussa näkyvät nyt sääntökaavan komponentit ja niiden arvot. Price
(Hinta) -komponentin arvo on 43156.86, ja se johdetaan toisesta säännöstä.
Units (Yksiköt) -komponentin arvo on 434, ja se on syötearvo, mistä on
osoituksena harmaa luettelomerkki .
Liittämällä nämä arvot sääntökaavaan näet, että (43156.86 X 434)\1000 =
18730.0772, mikä vahvistaa solun SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan) arvon.
6. Kaksoisnapsauttamalla kohtaa Price (Hinta) saat näkyviin säännön, jota
käytetään arvon johtamiseen.
Seuraava sääntö laskee hinnan (Price):
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[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Tämä sääntö muuntuu muotoon:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

joka näkyy Jäljitys-ruudussa syötearvona, mistä on osoituksena harmaa
luettelomerkki . Se tarkoittaa, että laskutoimitusta ei voi jäljittää pitemmälle.

Uuden laskutoimituksen polun jäljitys
Voit aloittaa uuden laskutoimituksen polun jäljityksen napsauttamalla mitä tahansa
Jäljitettävä laskutoimitus -ruudun solun määritystä.
Jos esimerkiksi käytetään edellistä monimutkaista esimerkkiä, voit aloittaa uuden
polun jäljityksen T Series -yhdistelmän kautta napsauttamalla Jäljitettävä
laskutoimitus -ruudun ensimmäistä solumääritystä.
Kun napsautat Jäljitettävä laskutoimitus -ruudun solumääritystä, Jäljitys-ruudussa
näkyvät solumäärityksen ensimmäisen yhdistetyn elementin komponentit. Voit
aloittaa uuden laskutoimituksen polun jäljityksen kaksoisnapsauttamalla mitä
tahansa komponenttia.

Jäljitettävät feeder-toiminnot
Sääntöjen jäljitystoiminnon avulla voit jäljittää tavan, jolla valittu solu syöttää
muita soluja.
Koska voit syöttää muita soluja vain lehtielementistä Jäljitä feeder-toiminnot
-komento on käytettävissä säännöissä määrittämissäsi lehtisoluissa, mutta se ei ole
käytettävissä yhdistetyissä soluissa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Cube Viewer -ikkunassa hiiren kakkospainikkeella sitä solua, jonka
haluat jäljittää.
2. Valitse Jäljitä feeder-toiminnot.
Sääntöjen jäljitystoiminto -ikkuna avautuu. Siinä ikkunassa on kaksi ruutua.
v Jäljitettävät feeder-toiminnot (yläruutu) - Näyttää nykyisen solun sijainnin
määrityksen ja nykyiseen soluun liittyvät feeder-toimintojen säännöt.
v Jäljitys (alaruutu) - Näyttää sijainnit, joihin nykyinen solu syöttää tietoja.
3. Kaksoisnapsauta sijaintia Jäljitys-ruudussa.
Tästä sijainnista tulee nykyinen solun sijainti Jäljitettävät feeder-toiminnot
-ruudussa, ja Jäljitys-ruudussa näkyvät kaikki sijainnit, joihin nykyinen solu
syöttää tietoja.
4. Kaksoisnapsauta edelleen Jäljitys-ruudun sijainteja, kunnes olet jäljittänyt
kaikki feeder-toiminnot haluamallesi tasolle.

Feeder-toimintojen tarkistus
Jos kuutio sisältää säännön, jossa on SKIPCHECK- ja FEEDER-toiminnon lauseet,
voit sääntöjen jäljitystoiminnon avulla tarkistaa, että TM1 syöttää yhdistelmien
komponentit oikein.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Cube Viewer -ikkunassa hiiren kakkospainikkeella sitä yhdistettyä
solua, jonka haluat tarkistaa.
2. Valitse Tarkista feeder-toiminnot.
Luku 5. Liiketoiminnan tietojen laskutoimitusten lisäasetukset
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Sääntöjen jäljitystoiminto avautuu. Siinä ikkunassa on kaksi ruutua.
v Feeder-toimintojen tarkistus (yläruutu) - Näyttää nykyisen solun
(yhdistelmä) määrityksen.
v Jäljitys (alaruutu) - Näyttää kaikki yhdistelmän komponentit, joita ei ole
syötetty oikein
Jäljitys-ruutu on tyhjä, mikä tarkoittaa, että yhdistelmää ei ole syötetty oikein ja
kuution arvot ovat tarkat.
Jos Jäljitys-ruudussa näkyvät yhdistelmän osat, nykyiseen kuutioon liittyvää
sääntöä on muokattava, ja siihen on lisättävä feeder-toiminnon lauseet, jotka
syöttävät kaikkia lueteltuja komponentteja.
Huomautus: Voit tarkistaa solun FEEDER-toiminnot vain kerran kutakin
TM1-istuntoa kohti. FEEDER-toimintojen tarkistus varsinaisesti syöttää tiedot
yhdistelmän komponentteihin. Myöhemmät FEEDER-toimintojen tarkistukset
eivät tuota tulosta. Jos haluat tarkistaa solun FEEDER-toiminnot useammin
kuin kerran, IBM Cognos TM1 -palvelin on palautettava alkutilaan ennen
jokaista tarkistusta.
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Luku 6. Objektien järjestäminen TM1-sovelluksissa
IBM Cognos TM1 -ohjelmiston avulla voit järjestää objektit loogisesti sovelluksen ja
tyypin mukaan. Tässä osassa on kuvattu TM1-sovellusten luonti.

TM1-sovelluksen yleiskuvaus
TM1-sovellukset ovat näennäiskansioina toimivia objekteja, joihin muiden
TM1-objektien, tiedostojen ja URL-osoitteiden pikakuvakkeet voidaan järjestää
loogisiin, työkohtaisiin ryhmiin.
Haluat luoda esimerkiksi sovelluksen, joka järjestää kaikki Pohjois-Amerikan
myyntiorganisaation TM1-objektit ja niihin liittyvät tiedostot.
Voit lisätä objektit, tiedostot ja URL-osoitteet sovellukseen luomalla pikakuvakkeen
tai viitteen. Sovellukset ja viitteet ovat nopea ja järjestelmällinen tapa avata
viitteiden osoittamat kohdeobjektit.

Viitteiden tyypit
IBM Cognos TM1 -sovellukset voivat sisältää seuraavien kohteiden viitteitä:
v TM1-objektit - Sovellus voi sisältää viitteitä kaikentyyppisiin TM1-objekteihin,
mutta ei sääntöihin ja toisinteisiin.
Voit viitata TM1-objekteihin, jotka sijaitsevat samassa sovelluksen sisältävässä
IBM Cognos TM1 -palvelimessa tai missä tahansa muussa TM1-palvelimessa,
johon sinulla on käyttöoikeudet.
v

Tiedostot - Sovellus voi viitata kaikentyyppisiin tiedostoihin, kuten
Excel-laskentataulukkoon, Word-asiakirjaan tai mihin tahansa muuhun
tiedostoon. Voit viitata mihin tahansa Excel-tiedostoon riippumatta siitä,
sisältääkö tiedosto TM1-sektoreita, funktioita tai muita TM1-ominaisuuksia.
Voit viitata sekä ulkoisiin että siirrettyihin tiedostoihin:
Ulkoisen tiedoston viite on pikakuvake tiedostoon, joka voi sijaita missä tahansa
verkon jaetussa hakemistossa.
Siirretyn tiedoston viite tallentaa alkuperäisen tiedoston kopion
TM1-palvelimeen. TM1-ohjelman ulkopuolella tehdyt alkuperäisen tiedoston
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muutokset eivät kuitenkaan päivity automaattisesti tiedoston siirrettyyn kopioon
TM1-palvelimessa. Palvelimessa oleva tiedosto on päivitettävä, jotta muutokset
ovat käytettävissä.
v

URL-osoitteet - Sovellus voi sisältää linkkejä mihin tahansa Web-sivuun tai
resurssiin, jossa käytetään http- tai https-yhteyskäytäntöä.

Viitteiden toimintatapa
On tärkeää ymmärtää, että kun lisäät sovellukseen objektin ja tiedostoviitteen, ne
ovat käytettävissä vain viitteen kautta eli pikakuvakkeena, joka avaa alkuperäisen
IBM Cognos TM1 -objektin tai -tiedoston. Viitteen poisto sovelluksesta ei vastaa
TM1-lähdeobjektin tai -lähdetiedoston poistoa:
v Viitteen poisto sovelluksesta ei vaikuta vastaavaan TM1-lähdeobjektiin tai
-lähdetiedostoon. Vain viite poistetaan.
v TM1-ohjelman lähdeobjektin tai levyllä olevan tiedoston poisto katkaisee kaikki
vastaavat viitteet sovelluksessa, mutta ei poista viitettä. Viite säilyy, mutta se ei
toimi, jos lähdeobjekti tai tiedosto poistetaan.
Siirretyn tiedoston viite poikkeaa edellä kuvatusta. Tässä tapauksessa tiedosto
kopioidaan IBM Cognos TM1 -palvelimeen . Jos poistat siirretyn tiedoston viitteen,
TM1 poistaa siirretyn tiedoston kopion TM1-palvelimesta .
Lisätietoja tiedostoviitteistä on ohjeaiheessa ”Tiedostoviitteiden lisäys sovellukseen”
sivulla 87

Viitteiden näyttöjärjestys sovelluksissa
TM1 näyttää viitteet sovelluksissa seuraavassa järjestyksessä. Kunkin viiteryhmän
sisällä TM1 lajittelee viitteet laskevaan aakkosjärjestykseen.
v
v
v
v
v
v
v

kuutiot
näkymät
ulottuvuudet
osajoukot
prosessit
työt
tiedostot ja URL-osoitteet.

Huomautus: Et voi määrittää viiteryhmien näyttöjärjestystä etkä viiteryhmien
sisäistä lajittelujärjestystä.

Sovellusten ja viitteiden käyttö TM1 Web -työasemassa
Kun luot TM1-sovelluksia ja -viitteitä palvelimen selausnäkymässä, ne ovat
automaattisesti käytettävissä TM1 Web -työasemassa. Tämä koskee kuutioiden,
näkymien, tiedostojen ja URL-osoitteiden viitteitä.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”TM1-sovellusten julkaisu TM1 Web -työasemaan”
sivulla 97.

Sovelluskansiot ja -tiedostot TM1-palvelimessa
TM1-sovelluksia tukevat kansiot ja tiedostot tallennetaan IBM Cognos TM1
-palvelimen tietohakemistoon.
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Kansiot
TM1-sovelluskansioiden rakenne on järjestetty seuraavaan sijaintiin:
TM1 Data Directory \ }applications

Sekä viitattujen että siirrettyjen tiedostojen tiedot tallennetaan niitä vastaaviin
alikansioihin tänne.

Viitatut tiedostot
Viitattujen tiedostojen tiedot tallennetaan paikkamerkkitiedostoihin, joiden nimessä
on tunniste .extr.
Jos luot esimerkiksi tiedoston sheet1.xls sovellusviitteen, TM1 luo
paikkamerkkitiedoston nimeltä sheet1.xls.extr kyseisen merkinnän seurantaa
varten.

Siirretyt tiedostot
Siirrettyjen tiedostojen tiedot tallennetaan paikkamerkkitiedostoihin, joiden nimessä
on tunniste .blob.
TM1-palvelimeen siirrettävät todelliset tiedostot tallennetaan seuraavaan sijaintiin:
TM1 Data Directory \ }Externals

Jos siirrät tiedoston esimerkiksi Planning Sample Database -tietokantaan, tiedosto
tallennetaan seuraavaan sijaintiin:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

TM1 liittää automaattisesti kaikkien siirrettyjen tiedostojen nimeen päivämäärän ja
ajan loppuliitteen. Loppuliite noudattaa muotoa vuosi kuukausi päivä
aika.tiedoston_tunniste.
Jos siirrät esimerkiksi tiedoston Sample_Budget.xls Planning Sample Database
-tietokantaan, TM1 nimeää sen uudelleen nimellä
Sample_Budget.xls_20090617155650.xls ja tallentaa tiedoston seuraavaan sijaintiin:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Sovellusten luontiin ja tarkasteluun liittyvät suojaustiedot
Seuraavassa taulukossa on kuvattu TM1-sovelluksiin liittyvien toimintojen
toteutuksessa edellytettävät suojausvaltuudet.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”TM1-sovellusten suojauksen hallinta” sivulla 94.
Toiminto

Pakollinen suojausvaltuus

Luo ylätason sovellus

Edellyttää ADMIN- tai DataAdmin-ryhmän
jäsenyyttä

Luo toissijaisen tason sovellus

Ylätason sovelluksen pääkäyttäjän oikeudet

Tarkastele ja käytä sovelluksia ja viitteitä

Luku

Luku 6. Objektien järjestäminen TM1-sovelluksissa
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Toiminto

Pakollinen suojausvaltuus

Lisää yksityinen viittaus sovellukseen

Luku

Julkaise yksityinen sovellus

Edellyttää ADMIN- tai DataAdmin-ryhmän
jäsenyyttä

Julkaise yksityinen viittaus julkiseen
objektiin

Hallinta

Julkaise yksityinen viittaus yksityiseen
objektiin

Ei voi tehdä

Yksityistä julkinen sovellus tai viite

Hallinta

Poista julkinen sovellus tai viite

Hallinta

Poista yksityinen sovellus

Hallinta

Poista yksityinen viittaus

Luku

Sovellusten luonti ja hallinta
Jos haluat aloittaa sovellusten lisäyksen IBM Cognos TM1 -palvelimeen, ADMINtai DataAdmin-ryhmän jäsenen on ensin luotava vähintään yksi ylätason sovellus.
Ylätason sovellukset ovat sovelluksia, jotka näkyvät heti Sovellukset-ryhmän alla
palvelimen selausnäkymässä. Toissijaisen tason sovellukset näkyvät ylätason
sovelluksen alla, kuten kohdassa "Toissijaisen tason sovelluksen luonti aiemmin
luotuun sovellukseen" on selitetty.
Seuraavassa esimerkissä näet sovellusryhmän (Sovellukset), kolme ylätason
sovellusta (European Sales, North American Sales ja PacRim Sales) ja kaksi
toisissijaisen tason sovellusta (China ja Indonesia) ylätason PacRim Sales
-sovelluksen alapuolella.

Ylätason sovelluksen luonti
Voit luoda ylätason sovelluksen noudattamalla tässä kuvattuja vaihteita.

Toimintaohjeet
1. Varmista, että Sovellukset-ryhmä on näkyvissä IBM Cognos TM1 -palvelimessa.
Jos ryhmä ei ole näkyvissä, valitse palvelimen selausnäkymässä vaihtoehdot
Näytä - Sovellukset.
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2. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella sen
palvelimen Sovellukset-ryhmää, johon haluat luoda sovelluksen, ja valitse Luo
uusi sovellus.
TM1 lisää valittuun Sovellukset-ryhmään uuden ylätason sovelluksen, jonka
tilapäinen nimi on Uusi kansio.
3. Määritä uudelle sovellukselle nimi.
Huomaa, että Microsoft Windowsissa on joitakin varattuja laitenimiä, joita ei
voi käyttää kansioiden tai tiedostojen niminä. Lisätietoja päivitetystä varattujen
laitenimien luettelosta on MS Windows -sivustossa.
Kaikki sovellukset ovat yksityisiä objekteja, joita vain sovelluksen luonut
käyttäjä voi käyttää. Sovellus on julkaistava, jotta se on muiden TM1-käyttäjien
käytettävissä. Vain TM1 Architect -käyttäjät ja TM1 Perspectives -käyttäjät
voivat luoda julkisia sovelluksia. TM1-työaseman käyttäjät voivat luoda vain
yksityisiä sovelluksia.
4. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja määritä sovellus muiden
käyttäjien käyttöön valitsemalla vaihtoehdot Suojaus - Määritä julkiseksi.
Huomautus: Sovelluksen kuvake määräytyy sovelluksen yksityisyys- tai
julkisuustilan mukaan.
v Yksityinen sovellus näkyy Yksityiset sovellukset -kuvakkeena
oikeassa yläkulmassa on avain.

, jonka

.
v Julkinen sovellus näkyy Julkiset sovellukset -kuvakkeena
Voit nyt aloittaa viitteiden ja/tai toissijaisen tason sovellusten lisäämisen
sovellukseen.

Sovellusten nimeäminen uudelleen
Voit nimetä sovelluksen uudelleen noudattamalla tässä kuvattuja vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella palvelimen selausnäkymässä.
2. Napsauta Nimeä uudelleen -painiketta.
Sovelluksen nykyinen nimi näkyy valittuna, ja voit muokata sitä.
3. Kirjoita sovelluksen uusi nimi.
4. Paina Enter-näppäintä.

Sovellusten poisto
Voit poistaa minkä tahansa julkisen tai yksityisen sovelluksen, johon sinulla on
pääkäyttäjän valtuudet.
Huomautus: Kun poistat sovelluksen, IBM Cognos TM1 poistaa kaikki
sovellukseen sisältyvät alisovellukset ja viitteet.
Jos sinulla on sovelluksen pääkäyttäjän valtuudet, sinulla on oltava myös kaikkien
sovellukseen sisältyvien viitteiden ja alisovellusten pääkäyttäjän valtuudet
TM1-ohjelman TM1 suojausmääritykset -ikkunassa määritetyistä
suojausvaltuuksista riippumatta. Kun sinulla on sovelluksen pääkäyttäjän
käyttöoikeudet, voit tästä syystä poistaa alisovellukset ja viitteet, joihin sinulle on
määritetty vain lukuvaltuudet tai ei mitään valtuuksia.
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Seuraava esimerkki kuvaa pääkäyttäjän valtuuksien käyttöä sovelluksen poistossa.
Palvelimessa on kolme sovellusta (App1, App2, and App3). ADMIN-ryhmän
käyttäjä on luonut ne kaikki.
Pääkäyttäjä on määrittänyt seuraavat sovelluksien suojausvaltuudet North America
-käyttäjäryhmää varten:

Sovelluksen nimi

North America -käyttäjäryhmän
suojausvaltuus

App1

Admin (hallinta)

App2

Read (luku)

App3

Ei mitään

Kun North America -käyttäjäryhmän jäsen kirjautuu IBM Cognos TM1
-palvelimeen, hän näkee sovelluksen App1, johon hänellä on pääkäyttäjän
valtuudet, ja sovelluksen App2, johon hänellä on lukuvaltuudet. Käyttäjä ei näe
sovellusta App3, koska hänellä ei ole mitään valtuuksia kyseiseen sovellukseen.
Jos North America -käyttäjäryhmän jäsen yrittää nyt poistaa sovelluksen App1,
poisto onnistuu. Tämä on odotettavissa, koska North America -käyttäjäryhmällä on
pääkäyttäjän valtuudet sovellukseen App1, mikä sallii sovellusten poiston.
Sovellukset App2 ja App3 (sekä kaikki niihin sisältyvät viitteet) poistetaan
kuitenkin myös ilman varoitusta. Näin tapahtuu, vaikka North America -ryhmälle
on määritetty sovellusten lukuvaltuudet (App2) ja ei mitään -valtuudet (App3).

Toimintaohjeet
1. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella palvelimen selausnäkymässä.
2. Napsauta Poista-painiketta.
3. Napsauta Kyllä-painiketta, kun ohjelma pyytää vahvistusta.

Toissijaisen tason sovelluksen luonti aiemmin luotuun
sovellukseen
Kaikki IBM Cognos TM1 -käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän valtuudet aiemmin
luotuun sovellukseen, voivat luoda toissijaisen tason sovelluksia.

Toimintaohjeet
1. Napsauta aiemmin luotua sovellusta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse vaihtoehdot Uusi - Sovellus.
TM1 lisää valittuun Sovellukset-ryhmään uuden toissijaisen tason sovelluksen,
jonka tilapäinen nimi on Uusi kansio.
3. Määritä uudelle sovellukselle nimi.
TM1 luo sovelluksen yksityisenä objektina, jota vain sinä voit käyttää.
4. Jos olet ADMIN- tai DataAdmin-ryhmän jäsen ja haluat julkaista sovelluksen,
jotta muut TM1-käyttäjät voivat käyttää sitä, napsauta sovellusta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Suojaus - Määritä julkiseksi.
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Kun julkaiset toissijaisen tason sovelluksen, sen suojausvaltuudet periytyvät
ylätason sovelluksesta. Voit muuttaa suojausvaltuuksia kohdan
”TM1-sovellusten ja -viitteiden suojausvaltuuksien määritys käyttäjäryhmiä
varten” sivulla 94 vaiheiden mukaisesti.

TM1-objektiviitteiden lisäys sovellukseen
Voit lisätä viitteitä sen IBM Cognos TM1 -palvelimen objekteihin, jossa sovellus
sijaitsee, sekä muiden sellaisten palvelimien objekteihin, joihin on muodostettu
yhteys.

Toimintaohjeet
1. Valitse objekti palvelimen selausnäkymästä.
2. Vedä ja pudota objekti sovellukseen.
Objektiviite näkyy sovelluksessa.
Oletusarvon mukaan kaikki sovellukseen lisättävät viitteet ovat yksityisiä
viittauksia. Yksityisyyden osoittaa objektikuvakkeen päällä näkyvä avain. Vain
sinä voit käyttää viitettä.
Kuvake

Kuvaus
Viite SalesCube-kuutioon, joka on lisätty North American
Sales -sovellukseen.
TM1 lisää pikakuvakenuolen kuvan objektin kuvakkeeseen
esittämään viitettä.
Avaimen kuva lisätään viitekuvakkeen alakulmaan
esittämään yksityistä viitettä ja oikeaan ala- ja yläkulmaan
esittämään yksityisiä objekteja.

Viitteen määritys julkiseksi
Jos haluat määrittää viitteen muiden IBM Cognos TM1 -käyttäjien käyttöön,
julkaise viite napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla
vaihtoehdot Sovelluskohde - Suojaus - Määritä julkiseksi.
TM1 liittää objektin kuvakkeeseen pikakuvakenuolen, joka osoittaa, että kyseessä
on julkinen viite julkiseen objektiin.
Kuvake

Kuvaus
Julkinen viittaus julkiseen osajoukkoon.

Julkinen viittaus julkiseen näkymään.

Jos haluat yksinkertaistaa julkisen viittauksen luontiprosessia, voit napsauttaa
objektia hiiren kakkospainikkeella palvelimen selausnäkymässä, pitää hiiren
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kakkospainiketta painettuna ja sitten vetää ja pudottaa objektin sovellukseen. Kun
pudotat objektin, TM1 tuo näkyviin pikavalikon. Napsauta Luo julkinen viittaus
-painiketta.
Voit julkaista viitteitä vain julkisiin sovelluksiin. Kun julkaiset viitteen
sovelluksessa, viitteiden suojausvaltuudet periytyvät ylätason sovelluksesta. Voit
muuttaa suojausvaltuuksia kohdan ”TM1-sovellusten ja -viitteiden
suojausvaltuuksien määritys käyttäjäryhmiä varten” sivulla 94 vaiheiden
mukaisesti.

Yksityisten näkymien ja osajoukkojen viitteiden lisäys
sovellukseen
Kun lisäät sovellukseen viitteen yksityiseen näkymään tai osajoukkoon, viite
luodaan yksityisenä viittauksena. Tämä on oletustoimintatapa, kun luodaan
viitteitä sovellukseen.
IBM Cognos TM1 lisää viitekuvakkeeseen kahden avaimen kuvan, mikä tarkoittaa
yksityistä viitettä yksityiseen objektiin.
Kuvake

Kuvaus
Yksityinen viittaus yksityiseen osajoukkoon.

Yksityinen viittaus yksityiseen näkymään.

Näiden kuvakkeiden avulla on helppo erottaa
v yksityiset viittaukset yksityisiin objekteihin
v yksityisistä viittauksista julkisiin objekteihin.
TM1 lisää yhden avaimen viitekuvakkeeseen. Yksi avain tarkoittaa yksityistä viitettä
julkiseen objektiin.
Kuvake

Kuvaus
Yksityinen viittaus julkiseen osajoukkoon.

Yksityinen viittaus julkiseen näkymään.

Jos julkaiset yksityisen näkymän tai osajoukon, johon on olemassa viite, viite ei
enää kelpaa. Ohjelma tuo näkyviin virhesanoman, kun viitettä käytetään.
Jos luot esimerkiksi viitteen julkiseen näkymään nimeltä View1 ja määrität sen
jälkeen View1-näkymän julkiseksi, viite katkeaa, eikä näkymää voi avata. Näkyviin
tulee seuraava virhesanoma: Yksityistä näkymää 'View1' kuutiosta
'plan_BudgetPlan' ei löydy palvelimesta 'planning sample'.
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Tällaisessa tapauksessa vanha viite on poistettava ja uusi viite (nyt) julkiseen
näkymään tai osajoukkoon on lisättävä.

Uuden objektin luonti ja viitteen lisäys sovellukseen
samanaikaisesti
Voit luoda uuden IBM Cognos TM1 -objektin sovelluksesta. TM1 luo uuden
objektin palvelimeen, jossa sovellus sijaitsee, ja lisää sovellukseen yksityisen
viittauksen objektiin. Voit luoda sovelluksessa ulottuvuuksia, kuutioita, prosesseja
ja töitä.

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella sovellusta,
jossa haluat luoda objektin, ja valitse pikavalikosta Uusi <objektityyppi>. Jos
haluat luoda esimerkiksi uuden kuution, valitse vaihtoehdot Uusi - Kuutio.
Kun valitset objektityypin, valintaikkuna tai ikkuna avautuu. Jos valitset
esimerkiksi vaihtoehdot Uusi - Kuutio, Kuution luonti -valintaikkuna avautuu.
2. Tee loppuun valitsemasi objektityypin luontiin liittyvät vaiheet.
Kun olet valmis, TM1 luo objektin palvelimeen ja lisää sovellukseen yksityisen
viittauksen objektiin.
Esimerkissä näkyy New Cube -kuution luonnin tulos North American Sales
-sovelluksessa.

Tiedostoviitteiden lisäys sovellukseen
Voit lisätä IBM Cognos TM1 -sovelluksiin tiedostoviitteitä kaikentyyppisiin
tietokoneessa tai verkossa oleviin tiedostoihin, kuten Excel-, Word-, PowerPoint- ja
PDF-tiedostoihin tai mihin tahansa muihin tiedostoihin.
Huomautukset:
v Voit lisätä sovellukseen viitteen mihin tahansa Excel-tiedostoon. Käsittelyä ei ole
rajoitettu vain TM1-sektoreita tai muita TM1-ominaisuuksia sisältäviin
Excel-tiedostoihin.
v Tiedostot avataan sillä ohjelmalla, johon tiedostot on liitetty Microsoft
Windowsin tiedostotyyppiasetuksissa. TM1 tuo näkyviin kuvakkeen kutakin
tiedostoa varten tämän tiedostokytkennän perusteella.

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella sovellusta,
johon haluat lisätä tiedostoviitteen, ja valitse pikavalikosta Lisää tiedosto
-vaihtoehto.
Lisää tiedosto -valintaikkuna avautuu.
2. Siirry tiedoston sisältävään hakemistoon ja valitse sovellukseen lisättävä
tiedosto.
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3. Valitse asetus, joka määrittää, miten TM1 lisää tiedoston sovellukseen.
Liitä tiedosto viittauksena - Tämä asetus säilyttää tiedoston sen nykyisessä
sijainnissa ja lisää tiedoston viitteen TM1-sovellukseen.
Kun tiedosto on lisätty viitteenä, tiedosto näkyy TM1-ohjelmassa kuvakkeena,
jossa on nuoli. Esimerkiksi sellaisen Excel-tiedoston kuvake, joka on lisätty Liitä
tiedosto viittauksena -asetusta käyttämällä, näyttää TM1-sovelluksen
.
objektirakenteessa seuraavankaltaiselta
Tämän asetuksen ensisijainen etu on se, että kaikki Excel-tiedostoon tehdyt
muokkaukset tai muutokset ovat heti käytettävissä sovelluksessa. Jos valitset
tämän asetuksen, Excel-tiedoston on sijaittava yhteiskansiossa. Luo myös
tiedoston yleisen nimeämistavan mukainen polku siirtymällä tiedostoon verkon
kautta.
Jos haluat säilyttää liitetyn Excel-tiedoston käytettävyyden aina, kun IBM
Cognos TM1 -palvelin on ajossa, tietokoneen, jossa tiedosto sijaitsee, on oltava
käytettävissä verkossa.
Kopioi tiedosto TM1-palvelimeen - Tämä asetus kopioi tiedoston
TM1-palvelimeen, jossa sovellus sijaitsee.
Tämäntyyppinen viite näkyy TM1-ohjelmassa kuvakkeena, jossa ei ole nuolta.
Esimerkiksi Excel-tiedosto, joka on lisätty Kopioi tiedosto TM1-palvelimeen
-asetusta käyttämällä, näkyy TM1-sovelluksissa seuraavanlaisena kuvakkeena
:
TM1 kopioi siirretyt tiedostot TM1-palvelimen tietohakemiston
}Externals-alihakemistoon. Jos lisäät esimerkiksi Excel-tiedoston sovellukseen
sdata-palvelimessa, joka on osa TM1-mallitietokantaa, TM1 tallentaa tiedoston
hakemistoon
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
Tämän asetuksen ensisijainen etu on se, että tiedosto on käytettävissä aina, kun
TM1-palvelin on ajossa. Alkuperäisen tiedoston muutokset eivät kuitenkaan
päivity automaattisesti TM1-palvelimen tiedostoon. Palvelimessa oleva tiedosto
on päivitettävä, jotta muutokset ovat käytettävissä.
v Lisätietoja TM1-ohjelmaan kopioitujen Excel-tiedostojen päivityksestä on
ohjeaiheessa ”Excel-tiedostojen päivitys TM1-palvelimessa” sivulla 89.
v Lisätietoja TM1-ohjelmaan kopioitujen muiden kuin Excel-tiedostojen
päivityksestä on ohjeaiheessa ”Muiden kuin Excel-tiedostojen päivitys
TM1-palvelimessa” sivulla 90.
Huomautus: Jos valitset Kopioi tiedosto TM1-palvelimeen -asetuksen,
siirrettävä tiedosto ei voi olla yhdenkään ohjelman käytössä siirtohetkellä. Jos
yrität siirtää avoinna olevaa tiedostoa, TM1 tuo näkyviin virhesanoman.
Varmista, että tiedosto on suljettu, ennen kuin siirrät sen TM1-ohjelmaan.
4. Valitse joko Julkinen- tai Yksityinen-asetus.
Julkinen - Tämä asetus määrittää tiedostoviitteen muiden sellaisten
käyttäjien käyttöön, joilla on TM1-sovelluksen käyttöoikeudet.
v Yksityinen - Tämä asetus määrittää, että vain sinä voit käyttää
tiedostoviitettä.
5. Napsauta Avaa-painiketta.
v

Tiedosto on nyt käytettävissä TM1-sovelluksessa.
Voit käyttää TM1-sovellusten tiedostoja myös TM1 Web -työasemasta.
Lisätietoja on seuraavissa tämän osan jäljempänä olevissa osissa:
v

88

”TM1-sovellusten ja -viitteiden julkaisu” sivulla 95.

IBM Cognos TM1 Versio 10.2.2: Kehittäjän opas

v

”TM1-sovellusten julkaisu TM1 Web -työasemaan” sivulla 97.

Tietoja julkisista ja yksityisistä tiedostoviitteistä
IBM Cognos TM1 käyttää seuraavia kuvakemuotoja julkisten ja yksityisten
tiedostoviitteiden tunnistamiseen TM1-sovelluksissa.
Kuvake

Kuvaus
Julkinen viittaus tiedostoon, joka on lisätty TM1-ohjelmaan
viitteenä.
Yksityinen viittaus tiedostoon, joka on lisätty TM1-ohjelmaan
viitteenä.

Julkinen viittaus tiedostoon, joka on kopioitu
TM1-palvelimeen.
Yksityinen viittaus tiedostoon, joka on kopioitu
TM1-palvelimeen.

TM1-palvelimeen siirrettyjen tiedostojen toimintatapa
Siirretty tiedosto on mikä tahansa tiedosto, joka on lisätty IBM Cognos TM1
-sovellukseen Kopioi tiedosto TM1-palvelimeen -asetuksen avulla.
Siirretyt tiedostot toimivat eri tavalla kuin viitatut tiedostot, koska siirretyt
tiedostot on kopioitu ja tallennettu IBM Cognos TM1 -palvelimeen.
v TM1 kopioi ja tallentaa siirretyt tiedostot seuraavaan TM1-palvelimen
hakemistoon: <palvelimen_tietohakemisto>\}Externals-hakemisto.
v Kun tiedosto siirretään TM1-palvelimeen , tiedoston nimeen liitetään
päivämäärä- ja aikaleima.
Jos siirrät esimerkiksi US Budget.xls -tiedoston TM1-palvelimeen , tiedosto
tallentuu nimellä US Budget.xls_20040702193054.xls.
v Kun poistat siirretyn tiedoston TM1-sovelluksesta, TM1 poistaa siirretyn tiedoston
kopion }Externals-hakemistosta. TM1-ohjelman ulkopuolella olevaa alkuperäistä
tiedostoa, josta siirretty tiedosto on kopioitu, ei poisteta.
v Jos haluat luoda hyperlinkin, joka avaa siirretyn tiedoston Web-taulukosta tai
muun TM1-sovellustiedoston TM1 Web -työasemassa, hyperlinkkiin täytyy
sisältyä TM1-ohjelman siirretylle tiedostolle määrittämä nimi. Lisätietoja on
ohjeaiheessa ”Siirrettyjen tiedostojen hyperlinkkien luonti” sivulla 98.

Excel-tiedostojen päivitys TM1-palvelimessa
IBM Cognos TM1 sisältää vain IBM Cognos TM1 -palvelimeen siirrettyjen
Excel-tiedostojen päivitykseen varatun prosessin. Lisätietoja muiden kuin
Excel-tiedostojen (Word, PowerPoint tai muut tiedostotyypit) päivityksestä on
ohjeaiheessa ”Muiden kuin Excel-tiedostojen päivitys TM1-palvelimessa” sivulla 90.

Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta tiedostoa palvelimen selausnäkymässä.
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Tiedosto avautuu Exceliin. Tiedoston tilapäinen nimi, esimerkiksi TM12C5D.xls,
näkyy otsikkorivillä.
Huomautus: On tärkeää muistaa päivitettävän tiedoston alkuperäinen nimi
(kun taas tilapäistä tiedoston nimeä ei tarvitse muistaa). Joudut valitsemaan
alkuperäisen tiedoston myöhemmin vaiheessa 4.
2. Tee haluamasi muokkaukset Excel-asiakirjaan.
3. Valitse vaihtoehdot TM1 - Tallenna työkirja TM1-palvelimeen - Päivitä
aiemmin luotu sovellustiedosto TM1-palvelimessa.
Valitse päivitettävä ulkoinen TM1-tiedosto -valintaikkuna avautuu.
4. Valitse päivitettävä alkuperäinen Excel-tiedosto.
Varmista, että valitset vaiheessa 1 avaamasi alkuperäisen Excel-tiedoston. Jos
valitset jonkun muun tiedoston, TM1 korvaa valitun tiedoston varoittamatta.
5. Napsauta OK-painiketta.
TM1 päivittää TM1-palvelimen tiedoston. Excel-tiedosto on käytettävissä sen
ylätason sovelluksessa.

Muiden kuin Excel-tiedostojen päivitys TM1-palvelimessa
Voit päivittää muun kuin Excel-tiedoston, joka on siirretty IBM Cognos TM1
-palvelimeen, tallentamalla tiedoston ulkoisena tiedostona ja lisäämällä tiedoston
uudelleen manuaalisesti palvelimeen.

Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta tiedostoa palvelimen selausnäkymässä.
Tiedosto avautuu siihen liitetyssä ohjelmassa. Tiedoston tilapäinen nimi,
esimerkiksi TM163.doc, näkyy otsikkorivillä.
Esimerkiksi siirretty Word-tiedosto avautuu Microsoft Word -ohjelmassa.
2. Tee haluamasi muutokset tiedostoon siihen liitetyn ohjelman avulla ja tallenna
sen jälkeen tiedosto uuteen sijaintiin ja uudella tiedoston nimellä ohjelman
Tallenna nimellä -toiminnon avulla.
Huomautus: Pidä mielessä uuden päivitetyn tiedoston nimi ja sijainti, jotta voit
lisätä ne takaisin TM1-ohjelmaan seuraavassa vaiheessa.
3. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella tiedoston
vanhaa versiota ja valitse Poista-vaihtoehto.
TM1 tuo näkyviin Vahvista poisto -valintaikkunan, jotta voit poistaa vanhan
tiedoston.
4. Lisää päivitetty tiedosto uudelleen ohjeaiheessa ”Tiedostoviitteiden lisäys
sovellukseen” sivulla 87 kuvattujen vaiheiden mukaisesti.

URL-viitteiden lisäys sovellukseen
Voit lisätä sovellukseen URL-osoitteen, joka noudattaa jompaakumpaa seuraavista
URL-yhteyskäytännöistä:
v http://
v https://
Kun avaat IBM Cognos TM1 -sovelluksen URL-viitteen TM1-palvelimen
selausnäkymässä tai TM1 Web -työasemassa, URL-osoitteen kohteen lähde tulee
näkyviin järjestelmän oletusselaimeen.

90

IBM Cognos TM1 Versio 10.2.2: Kehittäjän opas

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella sovellusta,
johon haluat lisätä URL-viitteen, ja valitse pikavalikosta Lisää URL-osoite
-vaihtoehto.
Lisää URL-osoite -valintaikkuna avautuu.
2. Kirjoita täydellinen URL-osoite. Liitä osoitteeseen myös yhteyskäytännön
tunnus http:// tai https://.
Esimerkki: http://www.Company.com
3. Kirjoita URL-osoitteen kuvaava nimi.
Esimerkki: Yrityksen Web-sivusto
4. Lisää URL-osoite napsauttamalla OK-painiketta.
URL-osoite lisätään TM1-sovellukseen. Järjestelmän oletuskuvaketta käytetään
URL-linkin kuvakkeena.

Objekti-, tiedosto- ja URL-viitteiden käsittely TM1-sovelluksissa
Voit toteuttaa objektin oletustoimen kaksoisnapsauttamalla objektin, tiedoston tai
URL-osoitteen viitettä IBM Cognos TM1 -sovelluksessa.
Voit napsauttaa objektiviitettä hiiren kakkospainikkeella ja valita pikavalikosta
haluamasi objektin tuetun toiminnon.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu kaikkien TM1-sovelluksissa käytettävissä
olevien objektien, tiedostojen ja URL-osoitteiden oletustoimet.
Viitetyyppi

Oletustoimi

Kuutio

Avaa kuution oletusnäkymän Cube Viewer -ohjelmassa.

Kuutionäkymä

Avaa näkymän Cube Viewer -ohjelmassa.

Ulottuvuus

Avaa ulottuvuuden oletusosajoukon osajoukon
muokkaustoiminnossa. Jos oletusosajoukkoa ei ole määritetty,
ohjelma avaa ALL (Kaikki) -osajoukon.

Osajoukko

Avaa osajoukon osajoukon muokkaustoiminnossa.

Prosessi

Avaa muokkausprosessin Turbo Integrator -ikkunassa.

Työ

Jos työ on passiivinen, ohjelma avaa työn ohjatussa työn
määritystoiminnossa. (Aktiivista työtä ei voi avata.)

Tiedosto

Avaa tiedoston ohjelmassa, johon tiedosto on liitetty Microsoft
Windowsin tiedostotyyppiasetuksissa. Esimerkiksi .xls-tiedosto
avautuu Excelissä.

URL-osoite

Avaa URL-osoitteen järjestelmän oletusselaimessa.

Huomautus: Kun käytät toisessa IBM Cognos TM1 -palvelimessa sijaitsevia
TM1-objekteja, palvelimen on oltava ajossa ja käyttäjän on oltava kirjautuneena
palvelimeen.
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v Jos yrität käyttää viitettä objektiin, joka sijaitsee ajossa olevassa palvelimessa,
mutta johon et ole muodostanut yhteyttä tällä hetkellä, TM1 pyytää sinua
kirjautumaan palvelimeen.
v Jos yrität käyttää viitettä objektiin, joka sijaitsee palvelimessa, joka ei ole ajossa,
TM1 antaa seuraavan varoituksen: Tämän toisinnusobjektin sijaintipalvelin ei
vastaa. Päivitetäänkö palvelimen selausnäkymä?
Jos haluat palauttaa viitteen käyttöoikeuden, käynnistä palvelin, jossa lähdeobjekti
sijaitsee.

TM1-sovelluksen ominaisuuksien tarkastelu
Voit tarkastella viitteiden ja alisovellusten ominaisuuksia IBM Cognos TM1
-sovelluksessa noudattamalla tässä kuvattuja vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Valitse sovellus palvelimen selausnäkymästä.
2. Jos Ominaisuudet-ruutu ei ole näkyvissä palvelimen selausnäkymässä,
-kuvaketta.
napsauta Näytä - Ominaisuusikkuna Ominaisuudet-ruudussa on tietoja kaikista niistä viitteistä ja alisovelluksista,
joihin sinulla on vähintään lukuoikeudet. Viitteet ja alisovellukset, joihin sinulla
ei ole oikeuksia, eivät näy palvelimen selausnäkymässä. Et siis voi tarkastella
sellaisten kohteiden ominaisuuksia.
Vain välittömät valitun TM1-sovelluksen alisovellukset näkyvät
Ominaisuudet-ruudussa.
3. Voit lajitella Ominaisuudet-ruudun kohteet aakkosjärjestykseen ominaisuuden
arvon perusteella, kun napsautat lajiteltavan sarakkeen nimeä. Jos haluat
lajitella kohteet aakkosjärjestykseen esimerkiksi nykyisen tilan perusteella,
napsauta Tila-sarakkeen nimeä.
Kustakin viitteestä ja alisovelluksesta näkyy seuraavat ominaisuudet.
Ominaisuus

Kuvaus

Nimi

Viitteen tai alisovelluksen nimi sellaisena kuin se näkyy valitussa
sovelluksessa.
Voit muokata sellaisten viitteiden nimiä, joiden ei tarvitse vastata
suoraan lähdeobjektien nimiä. Esimerkiksi edellä olevassa kuvassa
Price-viite viittaa PriceCube-nimiseen lähdekuutioon.

Järjestelmänimi

v Useimmissa viitteissä järjestelmänimi on sen lähdeobjektin
todellinen nimi, johon viite osoittaa.
v IBM Cognos TM1 -palvelimeen siirrettyjen tiedostojen osalta
järjestelmänimi on tiedostolle TM1-palvelimessa määritetty nimi.
TM1-palvelimeen siirrettyjen tiedostojen nimeämiskäytännöt on
kuvattu ohjeaiheessa ”TM1-palvelimeen siirrettyjen tiedostojen
toimintatapa” sivulla 89.
v Viitteenä liitettyjen tiedostojen järjestelmänimi on tiedoston
yleisen nimeämistavan mukainen polku.
v Järjestelmänimi-ominaisuutta ei voi käyttää alisovelluksissa.

Palvelin

TM1-palvelin, jossa viitteen lähdeobjekti sijaitsee.
Esimerkiksi edellä olevassa kuvassa Currency-viitteen lähdeobjekti
sijaitsee varastopalvelimessa.
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Ominaisuus

Kuvaus

Yksityinen

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain osajoukoissa ja näkymissä.
Yksityinen-ominaisuus ilmaisee, onko osajoukko- tai näkymäviitteen
lähde yksityinen objekti. Ominaisuuden arvo Yes (Kyllä) tarkoittaa,
että lähde on yksityinen objekti. Arvo No (Ei) tarkoittaa, että lähde
on julkinen objekti.
Esimerkiksi edellä olevassa kuvassa North American Currencies
-osajoukkoviiteen sekä North American Price Plan- ja North
American Models -näkymien lähteet ovat kaikki yksityisiä objekteja.

Tila

Tämä ominaisuus ilmaisee viitteiden ja alisovellusten nykyisen
käytettävyyden. Mahdollisia tila-arvoja on kolme:
v

Suojaus

Käytettävissä - Viite tai alisovellus on käytettävissä.

v

Yhteyttä ei ole muodostettu - Yhteyttä TM1-palvelimeen, jossa
viitteen lähdeobjekti sijaitsee, ei ole muodostettu. Palauta viitteen
käyttöoikeus kirjautumalla palvelimeen.

v

Ei käytettävissä - TM1-palvelin, jossa viitteen lähdeobjekti
sijaitsee, ei ole ajossa, joten et voi käyttää viitettä.

Tämä ominaisuus ilmaisee viitteen tai alisovelluksen
suojausvaltuuden.

Objekti-, tiedosto- ja URL-viitteiden poisto TM1-sovelluksista
Voit poistaa objektiviitteen IBM Cognos TM1 -sovelluksesta seuraavasti.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella objektiviitettä sovelluksessa.
Huomautus: Objektiviite on valittava sovelluksessa. Jos valitset lähdeobjektin
muualla palvelinhierarkiassa, et voi poistaa objektia sovelluksesta.
2. Valitse vaihtoehdot Sovelluskohde - Poista.
Voit poistaa tiedosto- tai URL-viitteen sovelluksesta seuraavasti:
v Napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa sovelluksessa.
v Napsauta Poista-painiketta.

Objekti-, tiedosto- ja URL-viitteiden nimeäminen uudelleen
TM1-sovelluksissa
IBM Cognos TM1 -sovelluksessa olevan objektin tai tiedoston viitteessä ei tarvitse
käyttää sen lähdetiedoston nimeä, johon viite on liitetty. Voit nimetä uudelleen
sovelluksen objekti- tai tiedostoviitteen ja säilyttää yhteyden lähdetiedostoon.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella viitettä sovelluksessa.
2. Valitse Nimeä uudelleen -asetus seuraavasti:
v Nimeä objektiviite uudelleen valitsemalla vaihtoehdot Sovelluskohde Nimeä uudelleen.
v Nimeä tiedosto- tai URL-viite uudelleen napsauttamalla Nimeä uudelleen
-painiketta.
Luku 6. Objektien järjestäminen TM1-sovelluksissa
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Viitteen nimi näkyy valittuna, ja voit muokata sitä.
3. Kirjoita viitteen uusi nimi.
4. Paina Enter-näppäintä.

TM1-sovellusten viittaamien lähdeobjektien poisto
Kun poistat lähdeobjektin, johon IBM Cognos TM1 -sovellus viittaa, TM1 ei poista
vastaavaa objektiviitettä sovelluksesta.
Jos poistat esimerkiksi Canada Sales -näkymän tietopalvelimesta, Canada Sales
-näkymän viite säilyy North American Sales -sovelluksessa.
Jos yrität avata objekti- tai tiedostoviitteen sovelluksessa ja objektin tai tiedoston
lähde on poistettu IBM Cognos TM1 -palvelimesta, TM1 tuo näkyviin
virhesanoman, joka ilmaisee, että objektia US Sales ei löydy palvelimesta sdata, ja
pyytää sinua poistamaan viitteen.
Kun sovelluksen objektin tai tiedoston lähde on poistettu palvelimesta, vastaava
viite on poistettava sovelluksesta. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Objekti-, tiedosto- ja
URL-viitteiden poisto TM1-sovelluksista” sivulla 93.

TM1-sovellusten suojauksen hallinta
Seuraavissa osissa on kuvattu IBM Cognos TM1 -sovellusten ja -viitteiden
suojausvaltuuksien määritys IBM Cognos TM1-palvelimen käyttäjäryhmiä varten
sekä TM1-sovellusten ja -viitteiden julkaisu ja yksityistäminen.

TM1-sovellusten ja -viitteiden suojausvaltuuksien määritys
käyttäjäryhmiä varten
Voit määrittää julkisten kohteiden (joko viittausten tai alisovellusten)
suojausvaltuudet julkisissa IBM Cognos TM1 -sovelluksissa IBM Cognos TM1
-palvelimen käyttäjäryhmiä varten. Suojauksen määritys sovelluksen sisällä oleviin
kohteisiin edellyttää pääkäyttäjän valtuuksia.
Et voi määrittää yksityisten sovellusten ja viitteiden suojausta. Vain yksityisen
kohteen luonut käyttäjä voi käyttää kohdetta.

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella
TM1-sovellusta, joka sisältää kohteet, joiden suojauksen haluat määrittää.
2. Valitse vaihtoehdot Suojaus - Suojausmääritykset.
Suojausmääritykset-ikkuna avautuu. Ikkunassa on lueteltu kaikki nykyisessä
sovelluksessa sijaitsevat julkiset kohteet (TM1-objektit, -tiedostot, -URL-osoitteet
ja -alisovellukset).
3. Valitse solu sen kohteen leikkauspisteestä, jonka suojauksen haluat määrittää, ja
käyttäjäryhmä, jolle suojaus määritetään.
4. Napsauta jotakin käytettävissä olevaa suojausvaltuutusta.
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Suojausvaltuus

Käyttö TM1-sovelluksissa

Käyttö viitteissä

Ei mitään

Käyttäjäryhmän jäsenet eivät näe
sovelluksia tai niiden sisältöä.

Käyttäjäryhmän jäsenet
eivät näe viitettä.
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Suojausvaltuus

Käyttö TM1-sovelluksissa

Käyttö viitteissä

Read (luku)

Käyttäjäryhmän jäsenet näkevät
sovelluksen ja voivat käyttää kaikkia
sovelluksen sisältämiä viitteitä, joihin
ryhmällä on vähintään lukuvaltuudet.
Jäsenet voivat luoda sovellukseen myös
yksityisiä viittauksia.

Käyttäjäryhmän jäsenet
voivat käyttää viitettä.

Admin (hallinta)

Käyttäjäryhmän jäsenet näkevät
sovelluksen, voivat käyttää sovelluksen
sisältämiä viitteitä ja luoda sovellukseen
sekä julkisia että yksityisiä viittauksia.
He voivat myös luoda yksityisiä
alisovelluksia.

Käyttäjäryhmän jäsenet
voivat käyttää viitettä. He
voivat myös päivittää tai
poistaa viitteen.
Käyttäjäryhmän jäsenet
voivat julkaista yksityisiä
viittauksia ja yksityistää
julkisia viittauksia.

Jäsenet, joilla on sovelluksen
pääkäyttäjän valtuudet, voivat määrittää
suojausvaltuudet kaikkia sovelluksen
viitteitä ja alisovelluksia varten.

5. Jos haluat määrittää suojauksen toisille kohteille, toista vaiheet 3 ja 4.
6. Napsauta OK-painiketta.

Tulokset
Mille tahansa määritetylle käyttäjäryhmälle on mahdollista määrittää lukuvaltuudet
tai pääkäyttäjän valtuudet viitteeseen, kun viitteeseen liitetyn objektin valtuus on
EI MITÄÄN. Tässä skenaariossa käyttäjäryhmän jäsenet eivät näe viitettä
sovelluksessa.
Jos käyttäjäryhmälle on määritetty esimerkiksi kuution EI MITÄÄN -valtuus,
mutta lukuvaltuus saman kuution viitteeseen, käyttäjäryhmän jäsenet eivät näe
kuutioviitettä sovelluksessa.

TM1-sovellusten ja -viitteiden julkaisu
Seuraavissa osissa on kuvattu IBM Cognos TM1 -sovellusten ja viitteiden julkaisu.
Lisätietoja näiden toimintosarjojen toteutuksen edellyttämistä suojausvaltuuksista
on ohjeaiheessa "Sovellusten luontiin ja tarkasteluun liittyvät suojaustiedot".

Yksityisten TM1-sovellusten julkaisu
Voit julkaista yksityisen sovelluksen noudattamalla tässä kuvattuja vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella palvelimen selausnäkymässä.
2. Valitse vaihtoehdot Suojaus - Määritä julkiseksi.
Huomautus: Kun julkaiset yksityisen sovelluksen, IBM Cognos TM1 julkaisee
myös kaikki sovelluksen sisällä olevat julkisten objektien yksityiset viittaukset.

Julkisten objektien yksityisten viittausten julkaisu
Voit julkaista julkisissa sovelluksissa sijaitsevia yksityisiä viittauksia

Luku 6. Objektien järjestäminen TM1-sovelluksissa
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Toimintaohjeet
1. Napsauta viitettä hiiren kakkospainikkeella palvelimen selausnäkymässä.
2. Valitse vaihtoehdot Sovelluskohde - Suojaus - Määritä julkiseksi.

TM1-sovellusten ja -viitteiden yksityistäminen
Voit yksityistää julkiset IBM Cognos TM1 -sovellukset ja viitteet. Kun määrität
sovelluksen tai viitteen yksityiseksi, vain sinä voit käyttää kohdetta.

Julkisen TM1-sovelluksen yksityistäminen
Voit yksityistää julkisen sovelluksen noudattamalla tässä kuvattuja vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella palvelimen selausnäkymässä.
2. Valitse vaihtoehdot Suojaus - Määritä yksityiseksi.
Kun yksityistät julkisen sovelluksen, kaikki sovelluksen sisällä olevat julkiset
viittaukset yksityistetään myös automaattisesti.
Jos julkinen sovellus sisältää samannimisiä viitteitä samaan objektityyppiin,
yhden julkisen ja yhden yksityisen, julkiseen viittaukseen liitetään merkkijono
_Public, kun sovellus yksityistetään.
Esimerkiksi seuraavassa kuvassa näkyy European Sales -sovellus, joka sisältää
kaksi viitettä Northern Europe Sales-nimisiin näkymiin, joista toinen on
julkinen ja toinen yksityinen.

Kun yksityistät European Sales -sovelluksen, julkinen viittaus muunnetaan
yksityiseksi viittaukseksi ja sen nimi muutetaan muotoon Northern Europe
Sales_Public, joka ilmaisee, että kyseessä on yksityinen viittaus julkiseen
objektiin.

Nimimuutos on tarpeen, koska sovellus ei voi sisältää kahta samalla tavalla
nimettyä yksityistä viittausta yhteen objektityyppiin.

Julkisen viittauksen yksityistäminen
Voit yksityistää julkisen viittauksen noudattamalla tässä kuvattuja vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Napsauta viitettä hiiren kakkospainikkeella palvelimen selausnäkymässä.
2. Valitse vaihtoehdot Sovelluskohde - Suojaus - Määritä yksityiseksi.
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Loogisten ryhmien tarkastelu TM1-sovelluksissa
Yksi IBM Cognos TM1 -sovellusten tärkeimmistä eduista on se, että sovellusten
avulla objekteja ja tiedostoja voi tarkastella ja hallita loogisina ryhminä. Tällöin
TM1-ohjelman käyttö on yksinkertaista, koska voit helposti tunnistaa ja paikantaa
työkohtaisten sovellusten tiedostot ja objektit käymättä läpi suuria tyypin mukaan
järjestettyjä objektiluetteloita.
Voit edelleen yksinkertaistaa TM1-ohjelman käyttöä estämällä objektien
näyttämisen tyypin perusteella. Tuloksena on selkeä ja helposti navigoitava
palvelimen selausnäkymä. (Oletusarvon mukaan palvelimen selausnäkymässä
näkyvät kaikki objektityypit.)
Voit estää tietyn objektityypin näytön valitsemalla palvelimen selausnäkymässä
vaihtoehdot Näytä - <Objektityyppi>. Toiminto poistaa valintamerkin
Näytä-valikon objektityypin vierestä ja estää objektityypin näytön palvelimen
selausnäkymässä. Seuraavassa esimerkissä kaikkien muiden objektien kuin
sovellusten näyttö on estetty.
Huomautus: Kun estät määritetyn objektityypin näytön palvelimen
selausnäkymässä, viitteet kyseistä tyyppiä oleviin objekteihin näkyvät edelleen
TM1-sovelluksissa. Ohjausobjektien näyttö sovelluksissa kuitenkin estetään, kun
ohjausobjektien näyttö estetään palvelimen selausnäkymässä.

TM1-sovellusten julkaisu TM1 Web -työasemaan
Kaikki viitteet IBM Cognos TM1 -sovellusten kuutioihin, näkymiin, tiedostoihin ja
URL-osoitteisiin ovat automaattisesti käytettävissä TM1 Web -työasemassa.
IBM Cognos TM1 -ohjelman versiosta 10.2 alkaen Microsoft Excel
-laskentataulukon tarkastelu Web-taulukkona Cognos TM1 Web -ohjelmassa
edellyttää, että tiedoston muoto on Microsoft Excel 2007 -ohjelman tai sitä
uudemman Excel-version .xlsx- tai .xlsm-tiedosto.
Oletetaan esimerkiksi, että North American Sales on julkinen sovellus, joka sisältää
viitteitä TM1-objektien kokoelmaan ja Excel-tiedostoihin. Kun käytät sdata IBM
Cognos TM1 -palvelinta TM1 Web -työaseman kautta, nämä viitteet näkyvät
Sovellukset-kohteen alla.
Kun käytät TM1 Web -työasemaa, voit avata ja tuoda viitteen näkyviin
napsauttamalla sitä seuraavasti:
v Kuutiot ja näkymät näkyvät suoraan TM1 Web -työasemassa.
v Excel-tiedostot näkyvät TM1-Web-taulukoina suoraan TM1 Web -työasemassa.
Huomautus: Excel-tiedostoja, jotka on suojattu Excel-komennon Työkalut Suojaus avulla, ei voi käyttää TM1 Web -työaseman kautta.
v Muut kuin Excel-tiedostot avautuvat ja tulevat näkyviin niihin liitetyissä
ohjelmissa.
Huomautus: Joitakin tiedostotyyppejä ja ohjelmia ei voi tarkastella TM1 Web
-työasemassa.
v URL-viitteet avautuvat ja tulevat näkyviin erilliseen Web-selaimeen.
Avaa esimerkiksi Excel-tiedosto TM1-Web-taulukkomuodossa napsauttamalla
tiedostoa.
Luku 6. Objektien järjestäminen TM1-sovelluksissa
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Huomautus: TM1 määrittää Web-taulukon sarakkeiden leveydet sen
Excel-tiedoston perusteella, josta Web-taulukko on muodostettu. Jos Excel-tiedoston
rivien ja sarakkeiden nimet eivät näy kokonaan, Web-taulukon vastaavat nimet
katkaistaan.
Voit käyttää sekä julkisia että yksityisiä sovelluksia ja viittauksia TM1 Web
-työaseman kautta. Vain yksityisen sovelluksen tai viittauksen luonut käyttäjä voi
käyttää kohdetta TM1 Web -työaseman kautta. Julkisten sovellusten ja viittausten
käyttö TM1 Web -työasemassa määräytyy TM1-palvelimessa määritettyjen
lähdesovellusten ja viittausten suojausvaltuuksien mukaan. Lisätietoja
suojausvaltuuksien määrityksestä on ohjeaiheessa ”TM1-sovellusten ja -viitteiden
suojausvaltuuksien määritys käyttäjäryhmiä varten” sivulla 94.

TM1-Web-taulukon ominaisuuksien määritys
Voit hallita Excel-tiedoston näyttö- ja toimintatapaa, kun sitä tarkastellaan
Web-taulukkona IBM Cognos TM1 Web -työasemassa, määrittämällä Web-taulukon
ominaisuudet palvelimen selausnäkymässä.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymässä TM1-sovellus, joka sisältää Excel-tiedoston,
josta TM1-Web-taulukko on luotu.
2. Napsauta Excel-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella.
3. Valitse Ominaisuudet-vaihtoehto.
TM1 Web -ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
4. Yleiset- ja Näyttöominaisuudet-välilehtien asetusten avulla voit määrittää
TM1-Web-taulukon ominaisuudet.
Lisätietoja TM1 Web -ominaisuuksista on IBM Cognos TM1 -ohjelman käyttäjän
oppaassa.
5. Napsauta OK-painiketta.

Siirrettyjen tiedostojen hyperlinkkien luonti
Jos haluat, että Web-taulukko sisältää hyperlinkin siirrettyyn tiedostoon,
hyperlinkin täytyy sisältää sijainti ja nimi, jotka IBM Cognos TM1 liittää siirrettyyn
tiedostoon.
Kun lisäät siirretyn tiedoston TM1-sovellukseen, tiedoston kopio tallentuu IBM
Cognos TM1 -palvelimeen ja tiedoston nimeen liitetään päivämäärä- ja aikaleima.
Esimerkki:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Jos et sisällytä hyperlinkkiin TM1-ohjelman liittämää tiedoston nimeä, linkki ei
toimi TM1 Web -työasemassa, ja järjestelmä tuo näkyviin esimerkiksi
seuraavankaltaisen virheilmoituksen:
Tiedostoa ei ole: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\
upload_test_2.xls.

Toimintaohjeet
1. Etsi palvelimen selausnäkymässä Ominaisuudet-ruudun avulla
järjestelmänimi, joka on TM1-ohjelman määrittämä nimi siirretylle
Excel-tiedostolle. Tiedosto on hyperlinkin kohde.
2. Luo hyperlinkki siirrettyyn Excel-tiedostoon käyttämällä seuraavaa muotoa:
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TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

jossa:
v ServerName on sen TM1 -palvelimen nimi, jossa Excel-tiedosto sijaitsee.
v Filename on nimi, jonka TM1 on antanut siirretylle Excel-tiedostolle.
Esimerkki:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. Lisää hyperlinkki Excelissä laskentataulukkoon, jossa haluat linkin sijaitsevan.
4. Lisää laskentataulukko TM1-sovellukseen ja tarkastele sitten tiedostoa
Web-taulukkona TM1 Web -työasemassa.

0x1A-heksadesimaalimerkin sisältävien Web-taulukoiden
tarkastelu
IBM Cognos TM1 Web ei voi avata Web-taulukkoa, joka sisältää
0x1A-heksadesimaalimerkin. Jos yrität avata Web-taulukon, joka sisältää
0x1A-heksadesimaalimerkin, TM1 Web antaa virheilmoituksen.
On ilmennyt virhe muunnettaessa MS Excel -työkirjaa XML-muotoon: '',
heksadesimaaliarvo 0x1A on virheellinen merkki. Rivi 54, sijainti 34.
Jos poistat 0x1A-heksadesimaalimerkin Web-taulukosta, tiedosto avautuu TM1 Web
-työasemassa.
Huomautus: ASCIIOutput-Turbo Integrator -funktio sijoittaa 0x1Aheksadesimaalimerkin kaikkien luotujen tiedostojen loppuun. Jos viet TM1-tietoja
ASCII-tiedostoon ASCIIOutput-funktion avulla ja yrität sen jälkeen avata tiedoston
TM1-Web-taulukossa, tämä virhe ilmenee.

Luku 6. Objektien järjestäminen TM1-sovelluksissa
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Luku 7. Tietojen tuonti käsittelytaulukoiden avulla
Tässä osassa on ohjeita tietojen tuontiin IBM Cognos TM1 -kuutioon
käsittelytaulukon avulla. Käsittelytaulukko on muokattu Excel-laskentataulukko,
jossa arvoja lähetetään aiemmin luodun kuution sijaintiin TM1-funktioiden avulla.
Huomautus: Käsittelytaulukot – jotka tosin ovat käyttökelpoinen tapa tuoda tietoja
– ovat vanhentunut ominaisuus nykyisessä TM1-versiossa. On erittäin suositeltavaa
käyttää Turbo Integrator -ohjelmaa tietojen tuonnissa TM1-kuutioihin.
Tässä osassa käsitellään seuraavat aiheet.
v Käsittelytaulukoiden yleiskuvaus
v Tietojen tuonti käsittelytaulukoiden avulla.

Käsittelytaulukoiden yleiskuvaus
Käsittelytaulukko on muokattu Excel-laskentataulukko, jossa syöttöarvoja
lähetetään aiemmin luodun TM1-kuution sijaintiin funktioiden avulla.
Käsittelytaulukoiden avulla voit muuntaa syöttöarvoja, jotka eivät vastaa suoraan
aiemmin luotuja elementtejä. Esimerkiksi seuraavan taulukon kaksi ensimmäistä
saraketta sisältävät koodeja, jotka eivät vastaa suoraan sen kuution elementtejä,
johon arvoja lähetetään.
Scenario Region

Model

001

R54

002

Measure

Jan

Feb

Mar

S Series 1.8 L ... Price

25259,93

25830,76

25041,90

R54

S Series 1.8 L ... Price

25259,93

25830,76

25041,90

001

R32

S Series 1.8 L ... Price

25259,93

25830,76

25041,90

002

R32

S Series 1.8 L ... Price

25259,93

25830,76

25041,90

001

R1A

S Series 1.8 L ... Price

25259,93

25830,76

25041,90

002

R1A

S Series 1.8 L ... Price

25259,93

25830,76

25041,90

001

R30

S Series 1.8 L ... Price

25259,93

25830,76

25041,90

002

R30

S Series 1.8 L ... Price

25259,93

25830,76

25041,90

Tässä esimerkissä ensimmäisen sarakkeen koodit kuvaavat Actvsbud-ulottuvuuden
elementtejä. Yksinkertaisen IF-funktion avulla arvo 001 voidaan muuntaa arvoksi
Actual ja arvo 002 arvoksi Budget.
Toinen sarake sisältää neljä aluekoodia, jotka vastaavat alueita, kuten Argentiinaa,
Yhdysvaltoja ja Kreikkaa (Argentina, United States, Greece). Jos nämä olisivat
ainoat arvot, ne voitaisiin muuntaa elementeiksi kirjoittamalla sisäkkäinen
IF-kaava. Kun mahdollisten arvojen määrä kasvaa, sisäkkäisen IF-kaavan
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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kirjoittaminen voi olla työlästä ja virhealtista. Sen sijasta voit luoda kaksiulotteisen
kuution, joka toimii hakutaulukkona elementtien nimiä noudettaessa.

Tietojen tuonti käsittelytaulukoiden avulla.
Käsittelytaulukon voi luoda toteuttamaan tässä kuvatut tehtävät.
v tietojen tuonti syöteriveiltä, jotka on muunnettava
v kuutioiden päivitys (ei kuutioiden tai yhdistelmien luontia)
v käyttö tietojen tuonnin valmiusalueena.
TM1 lukee syötetietueet yksi kerrallaan käsittelytaulukon ensimmäiselle riville ja
lähettää sitten tietueeseen liitetyt arvot TM1-kuutioon.
Käsittelytaulukko sisältää laskentataulukon ensimmäisen rivin alapuolella
seuraavat tiedot:
v Sellaisten arvojen muunnosohjeet, jotka vastaavat elementtien nimiä mutta eivät
nimien kirjoitusasua.
v Tietojen muunnoslaskutoimitukset, jotka muuttavat arvoja ennen tuontia.
v Database Send (DBS) -kaavat, jotka määrittävät syötetiedot vastaamaan kuution
soluja. Kukin kaava lähettää arvon ensimmäiseltä riviltä kuution sijaintiin, jonka
kuution kunkin ulottuvuuden yksi elementti määrittää.
Huomautus: Käytä käsittelytaulukoissa DBS-kaavoja, älä DBSW-kaavoja.
Käsittelytaulukoissa on käytettävä DBR-kaavoja, ei DBRW-kaavoja.
v Muut syöterivien arvot toimittavat elementtien nimet suoraan tai
muunnosohjeiden kautta.
Seuraavassa prosessissa on yhteenveto tietojen tuonnin vaiheista:
v Lue ensimmäinen syötetietue käsittelytaulukkoon toimimaan esimerkkinä.
v Vertaa syötettä kuution rakenteeseen.
v Määritä syötearvot tarvittaessa vastaamaan elementtien nimiä.
v Muodosta kullekin kuution solun täyttävälle syötearvolle DBS-kaava.
v Käsittele kaikki syötetietueet.

Ensimmäisen syöterivin lukeminen
Käsittelytaulukoiden avulla voidaan käsitellä tietyistä tietolähteistä peräisin olevia
tietoja.
v ASCII-tiedostot
v ODBC-tietolähteet
v

TM1-kuutiot

Seuraavissa kolmessa osassa on vaiheet kunkin tietolähteen aloitustietueen
lukemiseen.

Toimintaohjeet
1. Luo uusi Excel-laskentataulukko ja sulje muut laskentataulukot.
2. Valitse vaihtoehdot TM1 - Käsittele tiedot - Esimerkki.
Valitse kuutio, ODBC-lähde tai rakenteeton tiedosto -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse tietolähde napsauttamalla vaihtoehtoa Kuutio, ODBC-lähde tai
Rakenteeton tiedosto.
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Valintaikkuna avautuu.
4. Valitse lähdekuutio, tietolähde tai syötetiedosto ja napsauta OK-painiketta.
Valitse tätä esimerkkiä varten price.cma-tiedosto hakemistosta
\asennushakemisto\PData. Vaihda tarvittaessa DBC-tietolähteen työasema ja
salasana.
Syötetiedoston ensimmäinen tietue näkyy käsittelytaulukon ensimmäisellä
rivillä.
5. Jos kyseessä on syötetiedosto, valitse vaihtoehdot Muokkaa - Tallenna ja
tallenna käsittelytaulukko nimellä PriceProcessing.xls.
6. Jos kyseessä on ODBC-tietolähde, valitse taulukko ja napsauta OK-painiketta.
ODBC-lähteen ensimmäinen tietue näkyy taulukon ensimmäisellä rivillä.
7. Jos kyseessä on lähdekuutio, napsauta Vie-painiketta.
Lähdekuution ensimmäinen tietue näkyy taulukon ensimmäisellä rivillä.

Syötetietueiden vertaaminen kuution rakenteisiin
Tämän oppaan esimerkit käsittelevät tiedot SalesCube-esimerkkikuutioon, jonka
rakenne on seuraava.
Ulottuvuus

Mallielementit

Actvsbud

Actual (Toteutunut), Budget (Budjetti)

Region

Argentina (Argentiina), Belgium (Belgia), United States
(Yhdysvallat)

Model

S Series 1.8 L Sedan (S-sarjan 1,8 l:n Sedan), S Series 2.0 L Sedan
(S-sarjan 2,0 l:n Sedan)

Account1

Units (Yksiköt), Sales (Myynti), Price (Hinta)

Month

Jan (Tammi), Feb (Helmi), Mar (Maalis), Apr (Huhti)

SalesCube-kuution täyttäminen edellyttää, että kukin tietolähteen tietue sisältää
seuraavat tiedot:
v ainakin yksi solun arvo
v eri ulottuvuuksien elementtien nimet, jotka määrittävät kunkin tuotavan arvon
solun sijainnin, tai syötearvot, jotka voidaan määrittää vastaamaan elementtien
nimiä.
Elementin tiedot voivat olla epätäydelliset. Jos esimerkiksi lähdetietueet sisältävät
useita yksittäisen lukuarvon arvoja, lukuarvo on valinnainen. Puuttuvan lukuarvon
voi toimittaa DBS-kaavan avulla.
Tutustu seuraavaan tietueeseen käsittelytaulukkomuodossa. Tietue sisältää yhden
automallin kuukausittaiset hintatiedot. Kyseisten tietojen määritys vastaamaan
SalesCube-kuutiota edellyttää, että kaksi syötearvoa muunnetaan elementin nimiksi
ja että puuttuvat elementin nimet toimitetaan.

Luku 7. Tietojen tuonti käsittelytaulukoiden avulla
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Syötearvojen tarkastelu
v Solu A1 sisältää koodin, joka määrittää hintatiedot toteutuneiksi tai
budjetoiduiksi summiksi. Koodi 001 merkitsee toteutunutta ja koodi 002
budjetoitua summaa. Actual ja Budget ovat Actvsbud-ulottuvuuden elementtejä.
Excelin IF-funktion avulla voit muuntaa kyseiset arvot elementin nimiksi.
v Solu B1 toimittaa aluekoodin, joka vastaa Region-ulottuvuuden elementin nimeä.
Oletetaan, että syötteessä on 21 muunnettavaa aluekoodia. Voit muuntaa arvot
luomalla kaksiulotteisen kuution, joka toimii hakutaulukkona.
v Solu C1 toimittaa automallien nimet täsmälleen samassa muodossa kuin
Model-ulottuvuudessa. Muuntoa ei tarvita.
v Solut D1–I1 toimittavat kuukausikohtaiset tiedot. Kyseiset tiedot on määritettävä
vastaamaan Month-ulottuvuuden elementtejä.
Lähdetietueista puuttuu Price-arvot sisältävä solu. Price on Account1-ulottuvuuden
elementti. Tämä arvo määritetään suoraan DBS-kaavoihin, jotka lähettävät arvot
kuutioon.

Muunnokset IF-kaavojen avulla
Ensimmäinen price.cma-tiedoston sarake sisältää skenaariokoodin: 001 vastaa
toteutuneita arvoja ja 002 budjetoituja arvoja. Koodi voidaan muuntaa vastaavan
Actvsbud-ulottuvuuden elementin nimeksi Excelin IF-funktion avulla.

Toimintaohjeet
1. Napsauta käsittelytaulukon solua A3.
2. Kirjoita seuraava kaava:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Vastaavuuksien määrittäminen kiinteiden nimien avulla
Solut D1–O1 sisältävät arvoja, jotka vastaavat Month-ulottuvuuden kahtatoista
elementtiä (jan–dec). Kyseiset syötesarakkeet vastaavat aina samoja kuukausia,
joten voit kirjoittaa elementtien nimet suoraan käsittelytaulukkoon.
Elementtien nimien on vastattava ulottuvuudessa käytettyä kirjoitusasua. Voit
välttää kirjoitusvirheitä nimissä kopioimalla nimet osajoukon muokkaustoiminnon
ikkunasta.
Seuraavat vaiheet kuvaavat, miten elementtien nimet kopioidaan osajoukon
muokkaustoiminnon ikkunasta.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Kaksoisnapsauta Month-ulottuvuutta.
Osajoukon muokkaustoiminto -ikkuna avautuu.
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3.
4.
5.
6.

Valitse kuukaudet jan–dec Rakenne-ruudusta.
Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Valitse elementti - Vaakasuunta.
Palaa käsittelytaulukkoon.
Napsauta solua D3 hiiren kakkospainikkeella ja valitse Liitä-vaihtoehto.
TM1 liittää elementtien nimet vaakasuunnassa alkaen solusta D3.

Muuntaminen hakukuution avulla
Sarake B eli toinen syötesarake toimittaa ne 21 aluetta yksilöivät koodit, joilla
automalleja myydään. Esimerkiksi R54 merkitsee arvoa Argentina. Voit muuntaa
koodit elementin nimiksi tässä kuvatuilla kahdella tavalla.
v Luo sisäkkäinen IF-kaava. Tämä vaihtoehto on sitä työläämpi, mitä enemmän
mahdollisia koodeja on.
v Luo kaksiulotteinen kuutio, joka toimii alueiden nimien hakuluettelona, ja nouda
nimet DBR-kaavan avulla.
Tässä esimerkissä luodaan hakukuutio Translate, joka sisältää ulottuvuudet
RegCodes ja RegName.

Yksilöllisten nimien tuonti
Turbo Integrator -ohjelman avulla voit luoda ulottuvuuden, jonka elementit ovat
syötesarakkeen yksilöllisiä arvoja. Tässä esimerkissä toinen sarake on price.cma.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Napsauta Rakenne-ruudussa hiiren kakkospainikkeella Prosessit-kohtaa ja
valitse Luo uusi prosessi -vaihtoehto.
Turbo Integrator -valintaikkuna avautuu.
3. Määritä tietolähteen tyypiksi ASCII.
4. Napsauta Tietolähteen nimi -kohdassa olevaa Selaa-painiketta ja etsi
price.cma-tiedosto selaamalla hakemistosta \asennushakemisto\Pdata.
5. Valitse Muuttujat-välilehti.
6. Valitse kaikkien muiden sarakkeiden kuin tuotavat koodit toimittavan
sarakkeen Sisältö-lajiksi Ohita. Tässä esimerkissä sarake 2 (joka on yksilöity
esimerkkiarvolla R54) toimittaa tuotavat koodit.
7. Valitse Vastaavuudet-välilehti.
8. Määritä Kuutiot-alivälilehden osiin Kuutiotoiminto ja Tietotoiminto asetus Ei
toimia.
9. Valitse Ulottuvuudet-alivälilehti ja tee seuraavat toimet:
v Kirjoita arvo Translate kenttään Ulottuvuus.
v Valitse Toiminto-luettelon vaihtoehto Luo.
v Valitse Elementtityyppi-luettelon vaihtoehto Numeerinen.
10. Valitse vaihtoehdot Tiedosto - Tallenna ja tallenna prosessi nimellä
create_RegCodes_dimension.
11. Luo RegCodes-ulottuvuus valitsemalla vaihtoehdot Tiedosto - Suorita.

Tulokset
RegCodes on nyt käytettävissä ulottuvuutena palvelimen selausnäkymässä.

Luku 7. Tietojen tuonti käsittelytaulukoiden avulla
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RegName-ulottuvuuden luonti
Luo yhden merkkijonoelementin sisältävä RegName-ulottuvuus noudattamalla
seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Napsauta Ulottuvuudet-kohtaa hiiren kakkospainikkeella Rakenne-ruudussa ja
valitse vaihtoehto Luo uusi ulottuvuus.
Ulottuvuuden muokkaustoiminto avautuu.
3. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Lisää elementti.
Ulottuvuuselementin lisäys -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita arvo Name kenttään Elementin nimi.
5. Valitse Elementtityyppi-luettelon vaihtoehto Merkkijono.
6. Napsauta Lisää-painiketta.
Name-elementti avautuu merkkijonoelementtinä.
7. Napsauta OK-painiketta.
8. Valitse vaihtoehdot Muokkaa - Tallenna ja tallenna ulottuvuus nimellä
RegName.

Translate-kuution luonti
Luo Translate-kuutio noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymän kohtaa Kuutiot hiiren kakkospainikkeella
ja valitse vaihtoehto Luo uusi kuutio.
2.
3.

4.

5.

Kuution luonti -ikkuna avautuu.
Kirjoita arvo Translate kenttään Kuution nimi.
Kaksoisnapsauta Käytettävissä olevat ulottuvuudet -ruudun
RegCodes-ulottuvuutta.
RegCodes-ulottuvuus siirtyy uuden kuution ruudun Ulottuvuudet-kohtaan.
Kaksoisnapsauta Käytettävissä olevat ulottuvuudet -ruudun
RegName-ulottuvuutta.
RegName-ulottuvuus siirtyy uuden kuution ruudun Ulottuvuudet-kohtaan.
Tallenna kaksiulotteinen Translate-kuutio napsauttamalla OK-painiketta.

Translate-kuution täyttäminen
Cube Viewer -ohjelman avulla voit syöttää aluekoodeja vastaavat alueiden nimet.
Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten alueiden nimet täytetään Translate-kuutioon.

Toimintaohjeet
1. Kaksoisnapsauta palvelimen selausnäkymän Rakenne-ruudussa näkyvää
Translate-kuutiota.
Cube Viewer avautuu.
2. Näytä Translate-kuution ulottuvuuksien elementit painamalla F9-näppäintä.
3. Kirjoita aluekoodeja vastaavat alueiden nimet seuraavan taulukon avulla.
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Aluekoodi

Nimi

R54

Argentina
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Aluekoodi

Nimi

R32

Belgium

R55

Brazil

R1B

Canada

R56

Chile

R45

Denmark

R33

France

R49

Germany

R44

Great Britain

R30

Greece

R353

Ireland

R39

Italy

R352

Luxemburg

R52

Mexico

R31

Netherlands

R47

Norway

R351

Portugal

R34

Spain

R46

Sweden

R1A

United States

R598

Uruguay

4. Palaa palvelimen selausnäkymään valitsemalla vaihtoehdot Tiedosto - Sulje.
5. Tallenna solujen arvot valitsemalla palvelimen selausnäkymässä vaihtoehdot
Tiedosto - Tallenna kaikki tiedot.

DBR-kaavan luonti
Voit nyt luoda DBR-kaavan, joka noutaa kutakin käsittelytaulukkoon luettua
aluekoodia vastaavan alueen nimen.
Huomautus: Käytä käsittelytaulukoissa DBR-kaavoja, älä DBRW-kaavoja.

Toimintaohjeet
1. Napsauta käsittelytaulukon solua B3.
2. Valitse vaihtoehdot TM1 - Muokkaa kaavaa.
Kaavan muokkaus -palkki avautuu.
3. Napsauta Tietokantaviittaus-painiketta.
Valitse kuutio -valintaikkuna avautuu.
4. Napsauta Valitse-painiketta.
Toinen Valitse kuutio -valintaikkuna avautuu.
5. Valitse local:Translate-vaihtoehto ja napsauta OK-painiketta.
TM1 olettaa oikein, että RegCodes-ulottuvuuden elementti sijaitsee solussa B1,
mutta se ei löydä RegName-elementtiä ja näyttää kyseisen elementin
määrittämättömänä.
6. Napsauta RegName-painiketta.
Osajoukon muokkaustoiminto avautuu.
Luku 7. Tietojen tuonti käsittelytaulukoiden avulla
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7. Valitse elementti Name ja napsauta OK-painiketta.
RegName-kenttä näkyy nyt valittuna.
8. Napsauta Muokkaa Translate-kuution viitettä -valintaikkunan OK-painiketta.
Muokkaa kaavaa -palkissa näkyy nyt täydellinen kaava:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Tämä kaava palauttaa Translate-kuution arvon, joka sijaitsee solun B1
RegCodes-elementin ja RegName-ulottuvuuden Name-elementin
leikkauskohdassa.
9. Lisää kaava soluun B3 napsauttamalla OK-painiketta.

Tulokset
Solussa B3 näkyy nyt Argentina, joka on koodia R54 vastaava oikea alue.

Database Send (DBS) -kaavojen luonti
Voit luoda kuutioon numeroarvoja lähettäviä DBS-kaavoja, jos
v olet muuntanut Actvsbud-ulottuvuuden elementtejä vastaavat koodit
v olet muuntanut Region-ulottuvuuden elementtejä vastaavat koodit
v olet määrittänyt useita arvoja vastaamaan asianmukaisia kuukausia.
Lisää DBS-kaavat niiden rivien alapuoliselle riville, jotka sisältävät tiedot ja
vastaavuusmääritysohjeet. Älä lisää kaavoja ensimmäiselle riville, koska TM1
korvaa kaavat, kun se lukee tietueet käsittelytaulukkoon.

Toimintaohjeet
1. Napsauta tyhjää D4-solua, johon ensimmäinen DBS-kaava tallennetaan.
2. Valitse vaihtoehdot TM1 - Muokkaa kaavaa.
Kaavan muokkaus -palkki avautuu.
3. Napsauta Tietokannan lähetys -painiketta.
TM1 kehottaa käyttäjää valitsemaan kuutioon lähetettävän arvon.
4. Kaksoisnapsauta solua D1, joka sisältää jan-solun arvon.
TM1 kehottaa käyttäjää valitsemaan soluviittauksen tyypin.
5. Napsauta Sarakesuhde-painiketta.
DBS-kaava viittaa aina riviin 1, mutta sarakeviittaus on suhteellinen kaavan
sijaintiin nähden.
TM1 kehottaa käyttäjää määrittämään solun sisältämien tietojen lajin.
6. Napsauta Numeerinen-painiketta.
Valitse kuutio -valintaikkuna kehottaa käyttäjää valitsemaan täytettävän
kuution.
7. Napsauta Valitse-painiketta.
Toinen Valitse kuutio -valintaikkuna avautuu.
8. Valitse local:SalesCube-kuutio ja napsauta OK-painiketta.
Muokkaa kuutioviitettä -valintaikkunassa näkyvät useimmat kuutioon
lähetettävän arvon (solu D1) vastaavuusmääritysohjeista.
Solu A3 toimittaa Actvsbud-ulottuvuuden elementin.
v Solu B1 toimittaa Region-ulottuvuuden elementin.
v Solu C1 toimittaa Model-ulottuvuuden elementin.
v Solu D3 toimittaa Month-ulottuvuuden elementin.
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Tee vastaavuusmääritys valmiiksi määrittämällä elementti
Account1-ulottuvuudelle. Price.cma sisältää hinta-arvoja, joten kaikki
DBS-kaavat tulisi määrittää vastaamaan Price-elementtiä.
9. Napsauta Account1-ulottuvuutta.
Osajoukon muokkaustoiminto avautuu.
10. Valitse Price-elementti ja napsauta OK-painiketta.
Muokkaa kuutioviitettä -valintaikkunan account1-kenttä näkyy nyt valittuna.
11. Napsauta OK-painiketta.
Muokkaa kaavaa -palkissa näkyy luotu DBS-funktio:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Kaava on selitetty seikkaperäisesti aiheessa ”DBS-syntaksi”.
12. Lisää kaava käsittelytaulukkoon napsauttamalla OK-painiketta.
13. Kopioi solussa D3 oleva kaava alueeseen E3:O3.
14. Tallenna PriceProcessing-laskentataulukko.

DBS-syntaksi
DBS-funktiossa käytetään tiettyä syntaksia.
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Argumentti

Kuvaus

value

Kuutioon lähetettävä numeroarvo.

server:cube

Lähetetyn arvon vastaanottavan kuution nimi. Kuution nimeen on
lisättävä etuliitteenä sen palvelimen nimi, jossa kuutio sijaitsee.
Esimerkki: sdata:SalesCube.

e1, ... en

Arvon vastaanottavan kuution solun sijainnin määrittävät
elementit. Määritä elementtien argumentit ulottuvuusjärjestyksessä.
Esimerkiksi elementin e1 on oltava kuution ensimmäisen
ulottuvuuden elementti, elementin e2 puolestaan kuution toisen
ulottuvuuden elementti.

Tietolähteen käsittely kuutioon
Kun käsittelytaulukko on luotu, voit käsitellä tietoja kuutioon.
Jos olet tehnyt tämän osan kuvaamat harjoitustehtävät, muistat, että
PriceProcessing-laskentataulukko käsittelee hinta-arvoja SalesCube-kuutioon.
Käsittelytaulukoiden avulla ei voida kirjoittaa arvoja kuution soluihin, joiden
arvoja laskevat säännöt, koska säännöistä johdettuja solujen arvoja ei voi muokata.
v Varmista ensin, että SalesCube-kuution Price-arvot eivät ole säännöistä
johdettuja.
v Tämän jälkeen voit käsitellä tietolähteen kuutioon.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Kaksoisnapsauta SalesCube-kuutiota.
3. Tarkista, onko kuutioon liitetty sääntöä. Jos kuutioon ei ole liitetty sääntöä,
siirry vaiheeseen 8.
4. Jos kuutioon on liitetty sääntö, avaa sääntö sääntöjen muokkaustoiminnossa.
5. Selvitä sääntöä tutkimalla, ovatko Price-arvot sääntöjen laskemia.

Luku 7. Tietojen tuonti käsittelytaulukoiden avulla

109

Huomautus: Huomaa, että sääntö sisältää seuraavan lauseen, joka laskee
Price-arvot sekä numeromuotoisella että yhdistetyllä tasolla:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Tämä lause laskee Price-arvot sekä numeromuotoisella että yhdistetyllä tasolla.
6. Lisäämällä ruutumerkin (#) molempien lauseiden alkuun voit poistaa
Price-arvon laskennan käytöstä.
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Tallenna sääntö.
Voit nyt käsitellä Price.cma-lähdetiedoston tiedot SalesCube-kuutioon
käsittelytaulukon avulla.
8. Jos kuutioon ei ole liitetty sääntöä, avaa DBS-kaavat ja mahdolliset
vastaavuusmääritysohjeet sisältävä käsittelytaulukko.
Jos olet tehnyt tämän osan aiemmat harjoitustehtävät, avaa
PriceProcessing-käsittelytaulukko.
9. Sulje muut laskentataulukot.
10. Valitse vaihtoehdot TM1 - Käsittele tiedot - Käsittele.
Valitse kuutio, ODBC-lähde tai rakenteeton tiedosto -valintaikkuna avautuu.
11. Napsauta Rakenteeton tiedosto -painiketta.
Valitse syöttötiedosto -valintaikkuna tulee näkyviin.
12. Valitse Price.cma-lähdetiedosto ja napsauta OK-painiketta.
TM1 käsittelee lähdetiedoston. Käsittelyn ajaksi näkyviin tulee tilanneilmaisin.
TM1 lukee kunkin lähdetiedoston tietueen peräkkäisjärjestyksessä
käsittelytaulukon ensimmäiselle riville. Käsittelytaulukko laskee arvot
uudelleen kunkin tietueen lukemisen jälkeen, ja DBS-kaavat lähettävät arvot
kuution ensimmäisen rivin asianmukaiseen soluun.
13. Kun selaat SaleCube-kuutiota, huomaat, että Price.cma-tiedoston arvot on
päivitetty kuution Price-arvoihin.
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Luku 8. TM1-ohjelman objektien käyttöoikeuksien hallinta
Tässä osassa kuvataan, kuinka voit rajoittaa todennusmenetelmästä huolimatta
kaikkien IBM Cognos TM1 -asennusten käyttöoikeutta objekteihin, jotka ovat IBM
Cognos TM1 -palvelimessa.

Suojausoikeuksien määritys ryhmille
Voit määrittää objektitason suojauksen mille tahansa muulle kuin
pääkäyttäjäryhmälle TM1-ohjelmassa. Määrittämällä suojausoikeudet ryhmille voit
valvoa käyttäjien TM1-ohjelman objektien käyttöoikeuksia.
Huomautus: Seuraaville ryhmille ei voi määrittää suojausoikeuksia: ADMIN,
DataAdmin tai SecurityAdmin. Näiden ryhmien käyttöoikeudet ovat ennalta
määritettyjä, eivätkä ne ole valittavissa TM1-ohjelman Suojausmäärityksetvalintaikkunassa.
Huomaa, että suojaustasomerkinnät on kirjoitettava englanniksi. Seuraavassa
lueteltuja avainsanoja on käytettävä, kun suojaustasot kirjoitettaan manuaalisesti
TM1-ohjelman solun suojauksen ohjauskuutioon.
Objektitason suojausoikeudet TM1-ohjelman ryhmille ovat seuraavat:
Admin - Ryhmällä on täydet oikeudet kuutioon, elementtiin, ulottuvuuteen tai
muuhun objektiin.
v Lock - Ryhmä voi tarkastella ja muokata kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta tai
muuta objektia, ja se voi lukita objekteja pysyvästi estääkseen muita käyttäjiä
päivittämästä niitä.

v

v

Read - Ryhmä voi tarkastella kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta, prosessia tai
työtä, mutta se ei voi toteuttaa muita toimintoja objektille.

v

Reserve - Ryhmä voi tarkastella ja muokata kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta
tai muuta objektia, ja se voi tilapäisesti varata objekteja estääkseen muita
käyttäjiä päivittämästä niitä.

Write - Ryhmä voi tarkastella ja päivittää kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta,
prosessia tai työtä.
v None - Ryhmä ei voi tarkastella kuutiota, elementtiä, ulottuvuutta, prosessia tai
työtä, eikä se voi toteuttaa muita toimintoja objektille.

v

Seuraavassa taulukossa on kuvattu suojausoikeudet, jotka voit määrittää ryhmille.
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Käyttöoikeus

Objekti

Kuvaus

Admin

Kuutio

Ryhmän jäsenet voivat lukea kuutiota, kirjoittaa siihen tai
varata, lukita ja poistaa sen. He voivat tallentaa julkisen
kuution näkymiä. He voivat myös myöntää tämän objektin
suojausoikeudet toisille käyttäjille.

Elementti

Ryhmän jäsenet voivat käyttää ja päivittää elementtiä sekä
varata, lukita ja poistaa sen. He voivat myös myöntää tämän
objektin suojausoikeudet toisille käyttäjille.

Ulottuvuus

Ryhmän jäsenet voivat lisätä, poistaa tai järjestää uudelleen
ulottuvuuden elementtejä, ja he voivat varata tai lukita
ulottuvuuden. He voivat tallentaa julkisen ulottuvuuden
osajoukkoja. He voivat myös myöntää tämän objektin
suojausoikeudet toisille käyttäjille.

Sovellus

Ryhmän jäsenet voivat nähdä sovelluksen, käyttää viittauksia
sovelluksessa ja luoda sekä julkisia että yksityisiä viittauksia
sovellukseen.
Kun ryhmällä on pääkäyttäjän Admin-käyttöoikeudet
sovellukseen, ryhmän jäsenet voivat määrittää
suojausvaltuuksia kaikkiin sovelluksen viittauksiin ja
alisovelluksiin muille ryhmille paitsi omalleen.

Viittaus
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Ryhmän jäsenet voivat käyttää viittausta sekä päivittää sitä
tai poistaa sen. Käyttäjäryhmän jäsenet voivat julkaista
yksityisiä viittauksia ja yksityistää julkisia viittauksia.

Käyttöoikeus

Objekti

Kuvaus

Lock

Kuutio

Ryhmän jäsenillä on kaikki oikeudet, joita
Write-kirjoitusoikeuksiin sisältyy. He voivat myös lukita
kuution. Kun kuutio on lukittu, kukaan ei voi päivittää sen
tietoja.
Vain käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän Admin-oikeudet
kuutioon, voivat poistaa lukituksen.
Lukitus säilyy etäpalvelimen lopputoimien toteutuksen
jälkeen.

Elementti

Ryhmän jäsenillä on kaikki oikeudet, joita
Write-kirjoitusoikeuksiin sisältyy. He voivat myös lukita
elementin. Kun elementti on lukittu, kukaan ei voi päivittää
elementin määrittämiä kuution soluja.
Vain käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän Admin-oikeudet
elementtiin, voivat poistaa lukituksen.
Lukitus säilyy etäpalvelimen lopputoimien toteutuksen
jälkeen.

Ulottuvuus

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

Objekti

Kuvaus

Read

Kuutio

Ryhmän jäsenet näkevät kuution solut, mutta he eivät voi
muuttaa niiden tietoja.

Elementti

Ryhmän jäsenet näkevät elementin määrittämät solut, mutta
he eivät voi muuttaa niiden tietoja.

Ulottuvuus

Ryhmän jäsenet näkevät ulottuvuuden elementit, mutta he
eivät voi lisätä, poistaa tai järjestää uudelleen elementtejä.

Prosessi

Ryhmän jäsenet näkevät prosessin palvelimen
selausnäkymässä, ja he voivat suorittaa prosessin
manuaalisesti, mutta he eivät voi muokata prosessia.
Huomautus: Prosessiin määritetyt valtuudet ohitetaan, kun
prosessi suoritetaan työstä.

Työ

Ryhmän jäsenet näkevät työn palvelimen selausnäkymässä,
ja he voivat toteuttaa työn manuaalisesti, mutta he eivät voi
muokata työtä.

Sovellus

Ryhmän jäsenet voivat nähdä sovelluksen ja käyttää sellaisen
sovelluksen kaikkia julkisia viittauksia, johon heillä on
vähintään Read-lukuoikeudet. He voivat luoda yksityisiä
viittauksia sovellukseen ja luoda myös yksityisiä
alisovelluksia.

Viittaus

Ryhmän jäsenet voivat avata viittauksen, mutta he eivät voi
päivittää sitä sovelluksessa. Ryhmän jäsenet voivat kuitenkin
tallentaa viitteestä uuden yksityisen version tekemällä
Tallenna nimellä -toiminnon.
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Käyttöoikeus

Objekti

Kuvaus

Reserve

Kuutio

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

Elementti

Ryhmän jäsenillä on kaikki oikeudet, joita
Write-kirjoitusoikeuksiin sisältyy. He voivat myös varata
elementin estääkseen muita käyttäjiä päivittämästä elementin
määrittämiä soluja. Varauksen voi poistaa joko elementin
varannut käyttäjä tai sen voivat poistaa käyttäjät, joilla on
pääkäyttäjän Admin-oikeudet elementtiin.
Varaus umpeutuu automaattisesti, kun elementin varannut
käyttäjä katkaisee yhteyden etäpalvelimeen, tai kun
palvelimen lopputoimet tehdään.

Ulottuvuus

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

Write

Kuutio

Ryhmän jäsenet voivat lukea ja päivittää soluja. He voivat
tallentaa yksityisen kuution näkymiä. Write-kirjoitusoikeus ei
koske yhdistettyjen elementtien yksilöimiä soluja tai
säännöistä johdettuja soluja.

Elementti

Ryhmän jäsenet voivat lukea ja päivittää elementin
määrittämiä soluja ja muokata elementin määritteitä.

Ulottuvuus

Ryhmän jäsenet voivat muokata elementin määritteitä, ja
elementin muotoja sekä luoda yksityisiä osajoukkoja
ulottuvuudelle. Jäsenet voivat myös muokata ulottuvuuden
määritteitä.
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Käyttöoikeus

Objekti

Kuvaus

None

Kuutio

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

Elementti

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

Ulottuvuus

Ryhmän jäsenet eivät pääse näkemään ulottuvuutta
palvelimen selausnäkymässä, eivätkä he voi selata kuutiota,
joka sisältää ulottuvuuden.

Prosessi

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

Työ

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

Sovellus

Ryhmän jäsenet eivät näe sovellusta tai sen sisältöä
palvelimen selausnäkymässä.

Viittaus

Ryhmän jäsenet eivät näe viittausta palvelimen
selausnäkymässä.

Objektin eri suojausoikeuksien keskinäinen vaikutus
Jos käytät eri suojausoikeuksia objekteihin, jotka määrittävät solun tietoja, TM1
käyttää soluun kaikkein tiukinta suojausoikeutta.

Skenaario 1
Oletetaan, että määrität käyttäjälle Read-lukuoikeudet SalesCube-kuutioon ja
Write-kirjoitusoikeudet tämän kuution elementteihin. Tässä skenaariossa kuution
Read-lukuoikeus ohittaa elementtien Write-kirjoitusoikeuden. Käyttäjä näkee
kuution tiedot, mutta ei voi päivittää niitä.

Skenaario 2
SalesPriorCube-kuutio sisältää seuraavat ulottuvuudet:
v
v
v
v
v

Actvsbud
Region
Model
Account1
Month

Oletetaan, että käyttäjällä on Write-kirjoitusoikeudet SalesPriorCube-kuutioon,
Read-lukuoikeudet kaikkiin Actvsbud-ulottuvuuden elementteihin ja
Write-kirjoitusoikeudet muiden ulottuvuuksien kaikkiin elementteihin.
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Actvsbud-ulottuvuuden elementit määrittävät kuution jokaisen solun, ja siksi
käyttäjä ei voi päivittää mitään kuution tietoja.

Skenaario 3
Voit muuttaa sekä kuutioiden että ulottuvuuksien suojausoikeuksia. Kun ryhmillä
on suojausoikeudet kuutioon, ne koskevat kaikkia kuution ulottuvuuksia, ellet
edelleen rajoita tiettyjen ulottuvuuksien tai elementtien käyttöoikeuksia.
Oletetaan, että haluat useiden alueellisten käyttäjäryhmien lukevan kaikki
SalesPriorCube-kuution tiedot. Haluat myös kunkin ryhmän päivittävän oman
alueensa tiedot. Haluat esimerkiksi, että North America -ryhmässä myyjät
päivittävät North America -tiedot.
Voit ottaa tämän suojausmallin käyttöön seuraavasti:
v Luo myyntialuekohtaiset ryhmät.
v Lisää käyttäjät oikeisiin ryhmiin.
v Myönnä kullekin alueelliselle ryhmälle Write-kirjoitusoikeus
SalesPriorCube-kuutioon.
v Myönnä North America -ryhmälle Read-lukuoikeus niihin elementteihin, jotka
eivät kuvaa North America -alueen tietoja.
TM1-ohjelman otostiedot kuvastavat tätä suojausmallia. Käyttäjä Usr1 on North
America -ryhmässä, jolla on Write-kirjoitusoikeus niihin tietoihin, jotka liittyvät
North America -alueen maihin ja Read-lukuoikeus muiden alueiden maihin
liittyviin tietoihin.

Kuutioiden suojaus
Voit lisätä tai rajoittaa ryhmän käyttöoikeuksia yksittäisiin kuutioihin. Kun luot
uuden kuution, muilla ryhmillä ei aluksi ole käyttöoikeuksia(None-käyttöoikeus)
uuteen kuutioon. Muille ryhmille on määritettävä suojausoikeudet uuteen
kuutioon.

Kuutioiden suojausoikeuksien myöntäminen
Määritä kuution suojausoikeudet noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse käsittelemäsi palvelimen Kuutiot-kuvake.
3. Valitse vaihtoehdot Kuutiot, Suojausmääritykset.
TM1-suojausmääritykset-valintaikkuna avautuu.
4. Napsauta sen kuution nimen ja ryhmän nimen leikkauskohdassa olevaa solua,
jolle haluat määrittää käyttöoikeudet.
Voit määrittää käyttöoikeudet useille kuutioille tai useille ryhmille valitsemalla
solualueen. Voit valita solualueen napsauttamalla solualueen ylintä solua,
pitämällä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla solualueen viimeistä
solua kauempana sarakkeessa tai rivillä.
5. Valitse määritettävä käyttötaso.
Määritetyn käyttöoikeuden nimi näkyy solussa.
6. Napsauta OK-painiketta.
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Kuutioiden varaus ja vapautus
Kun käyttäjä varaa kuution, hän saa yksinomaiset käyttöoikeudet kuution tietojen
päivitykseen. Muut käyttäjät eivät voi päivittää kuutiota, ennen kuin kuutio on
vapautettu. Kuution voi vapauttaa joko kuution varannut käyttäjä tai käyttäjä, jolla
on pääkäyttäjän Admin-oikeudet kyseiseen kuutioon.
Kuution varaaminen on yksi tapa lukita kuution tiedot tilapäisesti. Varaus
umpeutuu automaattisesti, kun kuution varannut käyttäjä katkaisee yhteyden
etäpalvelimeen tai kun palvelimen lopputoimet tehdään.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse varattava kuutio.
3. Valitse vaihtoehdot Kuutio, Suojaus, Varaa.
Voit vapauttaa kuution seuraavasti:
4. Noudata kuution varuksen vaiheita 1 ja 2.
5. Valitse vaihtoehdot Kuutio, Suojaus, Vapauta.

Kuution lukitus ja lukituksen poisto
Kun käyttäjä lukitsee kuution, vain ne käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän
Admin-käyttöoikeudet kyseiseen kuutioon, voivat päivittää kuution tietoja ja poistaa
kuution lukituksen. Kuution lukinnut käyttäjäkään ei voi päivittää kuution tietoja
tai poistaa kuution lukitusta, ellei hänellä ole pääkäyttäjän Adminkäyttöoikeuksia
kyseiseen kuutioon.
Kuution lukitus on yksi tapa arkistoida kuution tiedot pysyvästi. Lukitus säilyy
palvelimen lopputoimien toteutuksen jälkeen.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse lukittava kuutio.
3. Valitse vaihtoehdot Kuutio, Suojaus, Lukitse.
Voit poistaa kuution lukituksen seuraavasti:
4. Noudata kuution lukituksen vaiheita 1 ja 2.
5. Valitse vaihtoehdot Kuutio, Suojaus, Poista lukitus.

Elementtien suojaus
Voit lisätä tai rajoittaa ryhmän käyttöoikeuksia yksittäisiin elementteihin Elementin
suojausmääritykset -valintaikkunan avulla.

Suojausoikeuksien määritys elementteihin
Voit märittää suojausoikeudet elementteihin noudattamalla näitä vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse ulottuvuus, jota haluat käsitellä.
3. Valitse vaihtoehdot Ulottuvuus, Suojaus, Elementin suojausmääritykset.
TM1-suojausmääritykset-valintaikkuna tulee näkyviin.
4. Napsauta elementin nimen ja ryhmän nimen leikkauskohdassa olevaa solua.
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Voit määrittää käyttöoikeudet useille elementeille tai useille ryhmille
valitsemalla solualueen. Voit valita solualueen napsauttamalla solualueen ylintä
solua, pitämällä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla solualueen
viimeistä solua kauempana sarakkeessa tai rivillä.
5. Valitse määritettävä käyttötaso.
Määritetyn käyttöoikeuden nimi näkyy solussa.
6. Napsauta Tallenna- tai OK-painiketta.
Huomautus: Jos napsautat Tallenna-painiketta, voit jatkaa suojausoikeuksien
määritystä toisille elementeille. Voit käyttää toisten ulottuvuuksien elementtejä
valitsemalla ulottuvuuden Valitse ulottuvuus -kentässä.

Suojausoikeuksien keskinäinen vaikutus lehtielementteihin ja
yhdistettyihin elementteihin
Voit määrittää eri suojaustasoja yhdistetylle elementille ja lehtielementeille, jotka
sisältyvät yhdistelmään.
Esimerkiksi mallitietojen Region-ulottuvuudessa on seuraava elementtihierarkia:

Oletetaan, että käyttäjällä Usr4 on Read-lukuoikeudet lehtielementtiin Canada eikä
käyttöoikeuksia (None-käyttöoikeus) yhdistettyyn elementtiin North America.
Käyttäjä Usr4 näkee Canada-elementin määrittämät tiedot, mutta hän ei näe North
America -elementin määrittämiä yhdistettyjä tietoja.

Elementtien varaus ja vapautus
Kun käyttäjä varaa elementin, hän saa yksinomaiset käyttöoikeudet elementin
tietojen päivitykseen. Muut käyttäjät eivät voi päivittää elementtiä, ennen kuin
elementti on vapautettu. Elementin voi vapauttaa joko elementin varannut käyttäjä
tai käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän Admin-oikeudet kyseiseen elementtiin.
Elementin varaaminen on yksi tapa lukita elementin määrittämät tiedot tilapäisesti.
Varaus umpeutuu automaattisesti, kun elementin varannut käyttäjä katkaisee
yhteyden etäpalvelimeen, tai kun palvelimen lopputoimet tehdään.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Kaksoisnapsauta ulottuvuutta, jota haluat käsitellä.
Osajoukon muokkaustoiminto tulee näkyviin.
3. Valitse varattava elementti.
4. Valitse vaihtoehdot Muokkaa, Suojaus, Varaa.
Voit vapauttaa elementin seuraavasti:
5. Noudata elementin varauksen vaiheita 1-3.
6. Valitse vaihtoehdot Muokkaa, Suojaus, Vapauta.

Elementin lukitus ja lukituksen poisto
Kun käyttäjä lukitsee elementin, vain ne käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän
Admin-käyttöoikeudet kyseiseen elementtiin, voivat päivittää elementin määrittämiä
Luku 8. TM1-ohjelman objektien käyttöoikeuksien hallinta

119

tietoja. Elementin lukinnut käyttäjäkään ei voi päivittää elementin tietoja, ellei
hänellä ole pääkäyttäjän Admin-käyttöoikeuksia kyseiseen kuutioon.
Elementin lukitus on yksi tapa arkistoida elementin määrittämät tiedot pysyvästi.
Lukitus säilyy etäpalvelimen lopputoimien toteutuksen jälkeen.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Kaksoisnapsauta ulottuvuutta, jota haluat käsitellä.
Osajoukon muokkaustoiminto tulee näkyviin.
3. Valitse lukittava elementti.
4. Valitse vaihtoehdot Muokkaa, Suojaus, Lukitse.
Voit poistaa elementin lukituksen seuraavasti:
5. Noudata elementin lukituksen vaiheita 1-3.
6. Valitse vaihtoehdot Muokkaa, Suojaus, Poista lukitus.

Solujen suojaus
Solutason suojaus koskee määritettyä solua, ja se ohittaa kaikki muut
TM1-suojausmääritykset. Solutason suojauksen edellytykset on kuvattu tässä.
v Sellaisen solun suojauksen ohjauskuution luominen, joka sisältää kuution
ulottuvuuksien osajoukon, jonka solutason suojauksen voit määrittää.
v Suojauksen määritys asianmukaisille soluille suojauksen ohjauskuutiossa
määrittämällä suojausoikeudet TM1-suojausryhmille.
Huomautus: Jos solulle halutaan käyttää elementtitason suojausta,
suojausoikeuksia ei voi määrittää millekään TM1-suojausryhmälle solua varten.
Solutason suojaus ohittaa elementtitason suojauksen, joten solutason suojaus solulle
täytyy jättää määrittämättä.
Solutason suojaus koskee lehtielementtejä, eikä se yleensä koske yhdistelmiä,
vaikka voit käyttää None- ja Read-suojausoikeuksia yhdistelmien näytön tai
muokkauksen ohjaamiseen.

Solun suojauksen ohjauskuution luonti
Voit luoda solun suojauksen ohjauskuution noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Napsauta TM1 Architect- tai TM1 Perspectives -ohjelmassa hiiren
kakkospainikkeella sitä kuutiota, jolle haluat määrittää solutason suojauksen, ja
valitse sitten Suojaus, Luo solun suojauskuutio.
TM1 luo suojauksen ohjauskuution automaattisesti käyttäen nimen muotoa
}CellSecurity_kuution_nimi, jossa kuution_nimi on valitun kuution nimi. Jos
esimerkiksi valitsit SalesCube-kuution, TM1 luo suojauksen ohjauskuution
}CellSecurity_SalesCube.
TM1 lisää suojausasetusten määrityksen edellyttämän alkuperäisen kuution
ulottuvuudet äskettäin luotuun kuutioon. Järjestelmä lisää }Groupsulottuvuuden uuteen kuutioon viimeisenä ulottuvuutena.
2. Valitse Näytä, Näytä ohjausobjektit, jos ohjauskuutiot eivät ole jo näkyvissä.
TM1 näyttää uuden suojauksen ohjauskuution ja alkuperäisen kuution.
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Voit ottaa suojauksen käyttöön soluille suojauksen ohjauskuutiossa
TM1-suojausryhmän avulla seuraavasti:
3. Avaa juuri luomasi suojauksen ohjauskuutio kaksoisnapsauttamalla sitä.
Esimerkki:

4. Tuo suojauksen ohjausryhmät näkyviin napsauttamalla Laske uudelleen
-painiketta tai valitse Asetukset, Automaattinen uudelleenlaskenta.
5. Laajenna rivit niin, että saat näkyviin ne rivit, joihin haluat määrittää
suojausoikeudet.
Huomautus: Muista, että solutason suojaus koskee lehtielementtejä.
6. Määritä suojausoikeudet käyttäjäryhmittäin kirjoittamalla suojaustaso kuution
soluihin.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Suojausoikeuksien määritys ryhmille” sivulla 111.
Esimerkiksi toisen vuosineljänneksen kuukausille on Tarkastajat-ryhmällä
suojausmäärityksenä None (ei käyttöoikeutta).
7. Sulje suojauksen ohjauskuutio.
8. Tallenna näkymä.
9. Testaa suojaustasot kirjautumalla sisään käyttäjänä, joka on kyseisen
suojausryhmän jäsen, ja tarkastele kuutiota, jolle asetit suojauksen.

Solutason suojauksen määritys sääntöjen avulla
Suojauksen ohjauskuutiossa voit käyttää TM1-sääntöjä solutason suojaukseen sen
sijaan, että kirjoittaisit suojausoikeudet suojauksen ohjauskuution soluihin.
Lisätietoja on IBM Cognos TM1 -ohjelman käyttöoppaassa.
Luku 8. TM1-ohjelman objektien käyttöoikeuksien hallinta
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Oletetaan, että haluat luoda säännön, jota käytetään }CellSecurity_SalesCubekuution solutason suojaukseen. Seuraava sääntö estää Tarkastajat-ryhmän käyttäjiä
tarkastelemasta soluja, joita elementti Kreikka määrittää.
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Huomautus: Varmista, että suojausryhmän nimet ovat yksilöllisiä eivätkä muut
ulottuvuudet tai elementit käytä samaa nimeä.
Sääntöjen käytön edut suojauksen käyttöönotossa:
v Suojausoikeuksia ei kirjoiteta suojauksen ohjauskuution soluihin, mikä vähentää
tietojen kirjoitukseen kuluvaa aikaa.
v Koska TM1 ei tallenna merkkijonosääntöjen arvoja muistiin eikä levylle, muistin
käyttöaste ei kasva ja levytilaa säästyy.

Ulottuvuuksien suojaus
Voit lisätä tai rajoittaa ryhmän käyttöoikeuksia yksittäisiin ulottuvuuksiin.
Oletusarvon mukaan TM1-ohjelman suojaus ohjaa ulottuvuuksia IBM Cognos TM1
-palvelimessa seuraavasti:
v Vain ADMIN- ja DataAdmin-ryhmien jäsenet voivat luoda ulottuvuuksia
TM1-palvelimeen ja poistaa niitä siitä.
v Ryhmät, joilla on Read-lukuoikeudet ulottuvuuteen, voivat tarkastella
ulottuvuutta ja elementin määritteitä palvelimen selausnäkymässä, mutta ne
eivät voi muokata määritteiden arvoja.
v Muilla ryhmillä ei aluksi ole käyttöoikeuksia (None-käyttöoikeus) uusiin
ulottuvuuksiin.
v Kun ulottuvuuden elementille ei ole tehty suojausmäärityksiä, ryhmillä on
Write-kirjoitusoikeudet kyseisen ulottuvuuden uusiin elementteihin.
v Kun määrität suojausoikeuksia vähintään yhteen ulottuvuuden elementtiin,
ryhmillä ei ole käyttöoikeuksia (None-käyttöoikeus) kyseisen ulottuvuuden uusiin
elementteihin. Nykyiset elementit säilyttävät alkuperäiset Writekirjoitusoikeudet, ellet muuta niitä.
Huomautus: Jos muutat yhden ulottuvuuden suojausta ja haluat palauttaa
suojauksen oletusasetuksen (ryhmillä on Write-kirjoitusoikeus ulottuvuuteen
lisättyihin uusiin elementteihin), tee TM1-palvelimen lopputoimet ja poista
}ElementSecurity<dimname>.cub-tiedosto manuaalisesti.

Suojausoikeuksien määritys ulottuvuuksiin
Määritä ulottuvuuden suojausoikeudet noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse sen palvelimen Ulottuvuudet-kuvake, jota käsittelet.
3. Valitse vaihtoehdot Ulottuvuudet, Suojausmääritykset.
TM1-suojausmääritykset-valintaikkuna tulee näkyviin.
4. Napsauta ulottuvuuden nimen ja ryhmän nimen leikkauskohdassa olevaa
solua.
Voit määrittää käyttöoikeudet useille ulottuvuuksille tai useille ryhmille
valitsemalla solualueen. Voit valita solualueen napsauttamalla solualueen ylintä
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solua, pitämällä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla solualueen
viimeistä solua kauempana sarakkeessa tai rivillä.
5. Valitse määritettävä käyttötaso.
Määritetyn käyttöoikeuden nimi näkyy solussa.
6. Napsauta OK-painiketta.

Ulottuvuuksien varaus ja vapautus
Kun käyttäjä varaa ulottuvuuden, hän saa yksinomaiset käyttöoikeudet
ulottuvuuden elementtien lisäykseen, poistoon ja uudelleenjärjestykseen. Muut
käyttäjät eivät voi muokata ulottuvuutta, ennen kuin se on vapautettu.
Ulottuvuuden voi vapauttaa joko ulottuvuuden varannut käyttäjä tai käyttäjä, jolla
on pääkäyttäjän Admin-oikeudet kyseiseen ulottuvuuteen.
Harkitse ulottuvuuden varaamista, ennen kuin määrität sen uudelleen. Varaus
umpeutuu automaattisesti, kun ulottuvuuden varannut käyttäjä katkaisee yhteyden
etäpalvelimeen, tai kun palvelimen lopputoimet tehdään.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse ulottuvuus, jota haluat käsitellä.
3. Valitse vaihtoehdot Ulottuvuus, Suojaus, Varaa.
Voit vapauttaa ulottuvuuden seuraavasti:
4. Noudata ulottuvuuden varauksen vaiheita 1 ja 2.
5. Valitse vaihtoehdot Ulottuvuus, Suojaus, Vapauta.

Ulottuvuuden lukitus ja lukituksen poisto
Kun käyttäjä lukitsee ulottuvuuden, vain ne käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän
Admin-käyttöoikeudet kyseiseen ulottuvuuteen, voivat lisätä, poistaa tai järjestää
uudelleen kyseisen ulottuvuuden elementtejä. Ulottuvuuden lukinnut käyttäjäkään
ei voi muokata ulottuvuutta, ellei hänellä ole pääkäyttäjän Admin-käyttöoikeuksia
kyseiseen ulottuvuuteen.
Harkitse ulottuvuuden lukitusta, jos haluat yksinomaiset oikeudet sen
määritykseen.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse ulottuvuus, jota haluat käsitellä.
3. Valitse kohovalikosta vaihtoehdot Ulottuvuus, Suojaus, Lukitse.
Voit vapauttaa ulottuvuuden seuraavasti:
4. Noudata ulottuvuuden lukituksen vaiheita 1 ja 2.
5. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse vaihtoehdot Ulottuvuus, Suojaus,
Poista lukitus.

Prosessien suojaus
Voit lisätä tai rajoittaa ryhmän käyttöoikeuksia yksittäisiin Turbo Integrator
-prosesseihin.
Huomautus: TM1 ohittaa Turbo Integrator -prosesseille määritetyt
suojausoikeudet, kun toteutat prosessin työstä. Työhön määrittämäsi
Luku 8. TM1-ohjelman objektien käyttöoikeuksien hallinta
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suojausoikeudet määrittävät ryhmän oikeudet toteuttaa prosessi työstä. Jos
ryhmällä esimerkiksi ei ole käyttöoikeutta (None-käyttöoikeus) prosessiin Process1,
mutta sillä on Read-lukuoikeus työhön, joka sisältää prosessin Process1, ryhmä voi
toteuttaa prosessin Process1 työstä.

Suojausoikeuksien määritys prosessiin
Määritä prosessin suojausoikeudet noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse käsittelemäsi palvelimen Prosessit-kuvake.
3. Valitse Prosessit, Suojausmääritykset.
TM1-suojausmääritykset-valintaikkuna avautuu.
4. Napsauta prosessin nimen ja ryhmän nimen leikkauskohdassa olevaa solua.
Voit määrittää käyttöoikeudet useille prosesseille tai useille ryhmille
valitsemalla useita soluja.
Voit valita vierekkäisten solujen solualueen napsauttamalla solualueen ylintä
solua, pitämällä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla solualueen
viimeistä solua kauempana sarakkeessa tai rivillä.
Voit valita useita soluja, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä Ctrl-näppäintä
alhaalla ja napsauttamalla kutakin solua.
5. Valitse määritettävä käyttötaso.
Määritetyn käyttöoikeuden nimi näkyy solu(i)ssa.
6. Napsauta OK-painiketta.

Suojaustietojen muokkauksen salliminen prosesseissa
TM1-ohjelman Suojauksen käyttöoikeudet -vaihtoehto määrittää, sallitaanko
prosessin muokata suojaustietoja prosessin komentosarjassa. Vain ADMIN- ja
SecurityAdmin-ryhmien jäsenet voivat määrittää tämän asetuksen. Tämä asetus
määritetään prosessikohtaisesti palvelimen selausnäkymän Prosessi-valikosta.
Kun Suojauksen käyttöoikeudet -vaihtoehto on otettu käyttöön prosessissa:
v DataAdmin-ryhmän jäsenien ei sallita muokata prosessia, koska se saattaa
sisältää komentosarjoja, jotka voisivat muuttaa TM1-ohjelman suojausta.
v Vain ADMIN-ryhmän jäsenet voivat muokata prosessia sen jälkeen, kun
Suojauksen käyttöoikeudet -vaihtoehto on otettu käyttöön.
v SecurityAdmin-ryhmän jäsenet voivat tarkastella prosessia ja ottaa tämän
vaihtoehdon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, mutta he eivät voi koskaan
muokata prosessin sisältöä.
v Prosessi-valikon Näkymä-vaihtoehto tulee kaikkien DataAdmin- ja
SecurityAdmin-ryhmien käyttäjien käyttöön, jolloin he näkevät prosessit vain
luku -tilassa.
Lisätietoja ADMIN-, SecurityAdmin- ja DataAdmin-ryhmistä on IBM Cognos TM1
-käyttöoppaassa.

Suojauksen käyttöoikeudet --vaihtoehdon käyttöönotto
prosessissa
Oletusarvon mukaan Suojauksen käyttöoikeudet -vaihtoehto on poissa käytöstä
kaikissa uusissa prosesseissa. Jos haluat antaa uudelle prosessille mahdollisuuden
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muokata TM1-ohjelman suojausta, sinun on otettava Suojauksen käyttöoikeudet
-vaihtoehto manuaalisesti käyttöön kyseiselle prosessille.

Toimintaohjeet
1. Valitse prosessi palvelimen selausnäkymässä.
2. Valitse Prosessi, Suojauksen käyttöoikeudet.
Suojauksen käyttöoikeudet -vaihtoehdon vieressä oleva valintamerkki osoittaa,
että TM1 antaa valitun prosessin muokata suojaustietoja.
Huomautus: Jos olet päivittänyt TM1-ohjelman versioon 9.4 tai uudempaan
aiemmasta TM1-tietokannasta, Suojauksen käyttöoikeudet -vaihtoehto on
automaattisesti käytettävissä kaikissa aiemmin määritetyissä TM1-prosesseissa.
Tämän ansiosta aiemmin määritettyjen prosessiesi ajo jatkuu ilman, että sinun
tarvitsisi määrittää Suojauksen käyttöoikeudet -vaihtoehtoa kullekin prosessille.

Prosessin tarkastelu vain luku -tilassa
Kun Suojauksen käyttöoikeudet -vaihtoehto on otettu käyttöön prosessissa,
DataAdmin- ja SecurityAdmin-ryhmien käyttäjät voivat tarkastella prosessia
ainoastaan vain luku -tilassa.

Toimintaohjeet
1. Valitse prosessi palvelimen selausnäkymässä.
2. Napsauta prosessia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytä.
Prosessi näkyy vain luku -tilassa.

Töiden suojaus
Voit lisätä tai rajoittaa ryhmän käyttöoikeuksia yksittäisiin töihin.

Suojausoikeuksien määritys töihin
Määritä työn suojausoikeudet noudattamalla seuraavia vaiheita.

Toimintaohjeet
1. Avaa palvelimen selausnäkymä.
2. Valitse käsittelemäsi palvelimen Työt-kuvake.
3. Valitse Työt, Suojausmääritykset.
TM1-suojausmääritykset-valintaikkuna avautuu.
4. Napsauta työn nimen ja ryhmän nimen leikkauskohdassa olevaa solua.
Voit määrittää käyttöoikeudet useille töille tai useille ryhmille valitsemalla
useita soluja.
Voit valita vierekkäisten solujen solualueen napsauttamalla solualueen ylintä
solua, pitämällä Vaihto-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla solualueen
viimeistä solua kauempana sarakkeessa tai rivillä.
Voit valita useita soluja, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä Ctrl-näppäintä
alhaalla ja napsauttamalla kutakin solua.
5. Valitse määritettävä käyttötaso.
Määritetyn käyttöoikeuden nimi näkyy solu(i)ssa.
6. Napsauta OK-painiketta.

Luku 8. TM1-ohjelman objektien käyttöoikeuksien hallinta
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Sovellusten ja viitteiden suojaus
Voit määrittää julkisten kohteiden (joko viittausten tai alisovellusten)
suojausvaltuudet julkisissa TM1-sovelluksissa IBM Cognos TM1 -palvelimen
käyttäjäryhmiä varten. Sinulla on oltava Admin-pääkäyttäjän valtuudet
sovellukseen, jotta voit määrittää suojauksen sovelluksen kohteisiin.
Et voi määrittää yksityisten sovellusten ja viitteiden suojausta. Vain yksityisen
kohteen luonut käyttäjä voi käyttää kohdetta.

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymässä hiiren kakkospainikkeella sitä
sovellusta, joka sisältää ne kohteet, joihin haluat määrittää suojauksen.
2. Valitse Suojaus, Suojausmääritykset.
TM1-suojausmääritykset-ikkuna avautuu. Nimi-luettelo sisältää kaikki julkiset
kohteet (TM1-kohteet, Excel-tiedostot ja alisovellukset), jotka sijaitsevat
nykyisessä sovelluksessa.
3. Valitse solu sen kohteen leikkauspisteestä, jonka suojauksen haluat määrittää, ja
käyttäjäryhmä, jolle suojaus määritetään.
4. Napsauta jotakin käytettävissä olevaa suojausvaltuutusta.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Suojausoikeuksien määritys ryhmille” sivulla 111.
5. Jos haluat määrittää suojauksen toisille kohteille, toista vaiheet 3 ja 4.
6. Napsauta OK-painiketta.
Voit määrittää mille tahansa käyttäjäryhmälle Read-lukuoikeuden tai
pääkäyttäjän Admin-oikeuden viitteeseen, vaikka et määritä oikeuksia
(None-käyttöoikeus) viitteeseen liittyvään lähdeobjektiin. Tässä skenaariossa
ryhmän jäsenet eivät pääse näkemään viitettä sovelluksessa.
Jos esimerkiksi et määritä käyttäjäryhmälle käyttöoikeutta (None-käyttöoikeus)
kuutioon, mutta määrität Read-lukuoikeuden saman kuution viitteeseen,
käyttäjäryhmän jäsenet eivät näe kuution viitettä sovelluksessa.
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Luku 9. TM1-ohjelman toimintopainikkeiden käyttö
laskentataulukkosovellusten muodostusta varten
Tässä osassa on kuvaus IBM Cognos TM1 -toimintopainikkeiden toiminnoista, joita
voit käyttää prosessien ajoon sekä siirtymiseen laskentataulukoiden ja
Web-taulukoiden välillä.

Yleiskuvaus
Voit lisätä toimintopainikkeen laskentataulukkoon, jotta käyttäjä voivat ajaa Turbo
Integrator -prosessin ja/tai siirtyä toiseen laskentataulukkoon. Käyttäjät voivat
käyttää näitä painikkeita, kun he käsittelevät Excel-laskentataulukkoja
TM1-ohjelmassa tai Web-taulukoita TM1 Web -ohjelmassa.
Toimintopainike voi toteuttaa jonkin seuraavista tehtävistä:
v Turbo Integrator -prosessin ajo
v siirtyminen toiseen laskentataulukkoon
v Turbo Integrator -prosessin ajo ja siirtyminen toiseen laskentataulukkoon
v laskentataulukon laskeminen uudelleen tai aktiivisen TM1-lomakkeen
muodostus uudelleen laskentataulukossa.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki laskentataulukon toimintopainikkeesta.

Toimintopainikkeen lisäys laskentataulukkoon
Voit lisätä toimintopainikkeen laskentataulukon tyhjään soluun tekemällä seuraavat
toimet.

Toimintaohjeet
1. Valitse Excel-ohjelmassa laskentataulukosta tyhjä solu, johon haluat lisätä
toimintopainikkeen.
Huomautus: Toimintopainiketta ei voi lisätä soluun, joka sisältää tietoja.
2. Valitse Lisää toimintopainike -vaihtoehto TM1 -valikosta tai napsauta Lisää
toimintopainike
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Toimintopainike lisätään valittuna olevaan soluun ja Toimintopainikkeen
ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.
3. Napsauta Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunassa TM1
-palvelinluetteloa ja valitse palvelin, jossa tiedot sijaitsevat.
Jos haluat noutaa dynaamisesti IBM Cognos TM1 -palvelimen nimen solusta tai
nimetyltä alueelta, kun toimintopainikkeen toiminto ajetaan, napsauta Käytä
viitettä -valintaruutua ja kirjoita sitten soluviittaus tai nimetyn alueen viite.
ja
v Voit valita soluviittauksen napsauttamalla ensin Excel-viite-painiketta
napsauttamalla sitten sitä nykyisen laskentataulukon solua, jossa palvelimen
nimi sijaitsee.
v Jos haluat noutaa prosessin nimen viittaamalla nimettyyn alueeseen
Excelissä, käytä seuraavaa muotoa:
=NameOfRange

Nimetyn alueen on viitattava vain yksittäiseen soluun, joka sisältää
palvelimen nimen.
Jos et ole muodostanut yhteyttä palvelimeen, jota haluat käyttää, kirjaudu
sisään napsauttamalla Muodosta yhteys -painiketta.
4. Napsauta sitä Toiminto-vaihtoehtoa, jonka toiminnon haluat
toimintopainikkeen toteuttavan.
Määritä sitten toimintopainike sen mukaan, minkä tyyppisen toiminnon olet
valinnut. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
Toiminto

Lisätietoja

Aja Turbo Integrator -prosessi

”Prosessin ajon määritys
toimintopainikkeeseen”

Siirry toiseen taulukkoon

”Toiseen laskentataulukkoon siirtymisen
määritys toimintopainikkeeseen” sivulla 132

Aja prosessi ja siirry sitten taulukkoon

”Toimintopainikkeen määritys ajamaan
prosessi ja siirtymään laskentataulukkoon”
sivulla 134

Laske uudelleen / Luo uudelleen

”Toimintopainikkeen määritys
laskentataulukon uudelleenlaskentaa tai
uudelleenmuodostusta varten” sivulla 135

5. Aseta toimintopainikkeen ulkoasun ominaisuudet. Lisätietoja on ohjeaiheessa
”Toimintopainikkeen ulkoasun ominaisuuksien asetus” sivulla 136.
6. Voit viimeistellä toimintopainikkeen ja palata laskentataulukkoon
napsauttamalla OK-painiketta, joka on Toimintopainikkeen ominaisuudet
-valintaikkunassa.

Tulokset
Toimintopainike on päivitetty laskentataulukossa, ja painiketta voi nyt käyttää.

Prosessin ajon määritys toimintopainikkeeseen
Seuraavissa vaiheissa on yhteenveto toimintopainikkeen määrityksestä Turbo
Integrator -prosessin ajoon.

Toimintaohjeet
1. Valitse Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunassa Aja Turbo
Integrator -prosessi -vaihtoehto.
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2.
3.
4.

5.

6.

Prosessi-välilehti tulee näkyviin.
Valitse ajettavat prosessi. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Ajettavan prosessin
valinta”.
Prosessin parametrien määritys. Lisätietoja on ohjeaiheessa
”Prosessiparametrien määritys” sivulla 130.
Valitse laskenta-asetus, jota haluat TM1-ohjelman käyttävän ennen kuin
toimintopainike ajaa prosessin. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Toimintopainikkeen
määritys laskentataulukon uudelleenlaskentaa tai uudelleenmuodostusta
varten” sivulla 135.
Valitse laskenta-asetus, jota haluat TM1-ohjelman käyttävän sen jälkeen, kun
prosessi on valmis. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Prosessin asetusten määritys
laskutoimitusta varten” sivulla 131.
Määritä viestit, joita haluat TM1-ohjelman näyttävän ennen prosessin ajoa ja
prosessin ajon jälkeen. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Prosessin asetusten määritys
sanomien näyttöä varten” sivulla 132.

Ajettavan prosessin valinta
Voit valita haluamasi prosessin tässä kuvatuilla tavoilla.
v Valitse prosessin nimi Prosessi-luettelosta.
v Nouda prosessin nimi dynaamisesti Excel-viitteen avulla.

Prosessin nimen valinta Prosessi-luettelosta
Jos haluat valita prosessin nimen käytettävissä olevien prosessien luettelosta
nykyisessä IBM Cognos TM1 -palvelimessa, tee seuraavat toimet.

Toimintaohjeet
Napsauta Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunan Prosessi-välilehden
Prosessi-luetteloa ja valitse käytettävissä oleva prosessi TM1-palvelimesta, johon
olet muodostanut yhteyden.
Parametriruudukko avautuu, ja valitun prosessin parametrit tulevat näkyviin.

Tulokset
Anna sitten valitun prosessin parametrien arvo Parametriruudukkoon. Lisätietoja
on ohjeaiheessa ”Parametrin arvojen kirjoitus Parametri-ruudukkoon” sivulla 130.

Prosessin nimen nouto Excel-viitteen avulla
Jos haluat noutaa prosessin nimen dynaamisesti viittaamalla nykyisen
laskentataulukon soluun tai nimettyyn alueeseen, tee seuraavat toimet. Prosessin
nimi noudetaan, kun toimintopainiketta napsautetaan.

Toimintaohjeet
1. Valitse Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunassa
Prosessi-luettelosta Nouda prosessin tiedot taulukosta -vaihtoehto.
2. Valitse solu nykyisestä laskentataulukosta napsauttamalla Prosessin nimi
-painiketta.
-ruudun vieressä olevaa Excel-viite
Valitse solu -valintaikkuna avautuu.
3. Napsauta nykyisen laskentataulukon sitä solua, jossa prosessin nimi sijaitsee.
Sijainti merkitään automaattisesti Valitse solu -valintaikkunaan.
4. Sulje Valitse solu -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
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Soluviittaukset näkyvät Prosessin nimi -ruudussa.
5. Jos haluat noutaa prosessin nimen viittaamalla nimettyyn alueeseen Excelissä,
käytä seuraavaa muotoa:
=NameOfRange

Nimetyn alueen on viitattava vain yksittäiseen soluun, joka sisältää palvelimen
nimen.

Prosessiparametrien määritys
Sen mukaan, kuinka ajettavan prosessin nimi on valittu, anna parametrin arvot
jommallakummalla seuraavista tavoista.
v Kirjoita parametrin arvot Parametriruudukkoon.
v Luo Excel-viite, jolla parametrin arvot noudetaan.

Parametrin arvojen kirjoitus Parametri-ruudukkoon
Jos valitsit prosessin nimen suoraan Prosessi-luettelosta, voit antaa parametrin
arvot Parametriruudukkoon seuraavasti. Voit kirjoittaa arvot ruudukkoon kunkin
parametrin kohdalle tai voit Excel-viitteen avulla noutaa parametrin arvon
dynaamisesti nykyisestä laskentataulukosta toimintopainiketta painamalla.

Toimintaohjeet
1. Kirjoita parametrin arvot Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunan
Prosessi-välilehdessä olevaan Parametriruudukkoon.
Voit antaa parametrin arvot suoraan kirjoittamalla arvot ruudukkoon kunkin
parametrin kohdalle.
2. Voit luoda viittauksen, joka noutaa parametrin arvon dynaamisesti nykyisestä
.
laskentataulukosta, valitsemalla Arvo-solun ja napsauttamalla sitten
Valitse solu -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse solu -valintaikkunan avulla voit valita sen solun laskentataulukossa,
jossa parametrin arvo on.
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Excel-viitteen käyttö parametrin arvojen noudossa
Jos valitsit Prosessi-luettelosta vaihtoehdon Nouda prosessin tiedot taulukosta,
sinun on luotava Excel-viite, joka noutaa prosessin parametrit dynaamisesti
laskentataulukosta.

Toimintaohjeet
1. Valitse viite nykyisestä laskentataulukosta napsauttamalla Parametrit-ruudun
.
vieressä olevaa Excel-viite-painiketta
Valitse alue -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse laskentataulukosta se solualue, jossa parametrin arvot sijaitsevat.
Kussakin solussa on oltava vain yhden parametrin arvo.
Huomautus: Parametrit on annettava samassa järjestyksessä ja
samantyyppisinä (merkkijonoina tai numeerisina) kuin prosessissa.
3. Sulje Valitse alue -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
Valittu soluviittaus näkyy Parametriruudussa.
Jos haluat viitata nimettyyn alueeseen Excelissä, käytä seuraavaa muotoa:
=NameOfRange

Nimetyn alueen on viitattava yksittäiseen soluun tai solualueeseen, sen
mukaan, mitä parametreja prosessi odottaa.
Jos prosessin parametrit vaihtuvat, myös prosessin nimi ja parametriasetukset
on päivitettävä toimintopainikkeeseen, jotta painike voi ajaa prosessin oikein.
Huomautus: Jos parametrisyötteitä sisältävän Turbo Integrator-prosessin ajava
toimintopainike luodaan ja tallennetaan Excel 2007 -laskentataulukkoon, painike
lakkaa toimimasta, kun tiedosto tallennetaan ja avataan uudelleen. Tämä johtuu
Microsoft Excel -ohjelmassa ilmenevästä ongelmasta. Ongelman voi kiertää
tallentamalla laskentataulukon .xls-muotoisena, kun toimintopainikkeita
käytetään parametreja vaativan TI-prosessin ajamiseen Excel 2007
-sovelluksessa.

Prosessin asetusten määritys laskutoimitusta varten
Valitse Prosessin asetukset -valintaikkunasta se laskutoimitus, joka toteutetaan
prosessin ajon jälkeen.

Toimintaohjeet
1. Tuo Prosessin asetukset -valintaikkuna näkyviin napsauttamalla
Asetukset-painiketta.
2. Valitse se laskutoimitus, jonka haluat toteuttaa prosessin ajon jälkeen.
Käytettävissä olevia laskenta-asetuksia ovat seuraavat:
v Laske taulukko uudelleen automaattisesti - Laskee nykyisen
laskentataulukon arvot uudelleen.
v Luo uudelleen taulukko - Lataa uudelleen aktiivisen TM1-lomakkeen sen
alkuperäiseen raporttimäärityskokoonpanoon.
v Ei mitään - Toimintopainike ei toteuta laskutoimitusta tai
uudelleenmuodostusta laskentataulukossa.
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Prosessin asetusten määritys sanomien näyttöä varten
Ohjaa Prosessin asetukset -valintaikkunan avulla eri sanomaruutuja, jotka
TM1-ohjelma voi näyttää ennen prosessin ajoa ja sen jälkeen.

Toimintaohjeet
1. Avaa Prosessin asetukset -valintaikkuna napsauttamalla Prosessi-välilehden
Asetukset-painiketta.
2. Valitse ne vahvistus- ja tilasanomat, jotka haluat TM1-ohjelman näyttävän.
v Näytä onnistumisen vahvistava sanoma - Näyttää sanoman, kun prosessi ajo
on onnistunut.
v Näytä virhesanoma - Näyttää sanoman, jos prosessin ajo ei onnistu.
v Näytä vahvistusikkuna - Näyttää vahvistussanoman ennen prosessin ajoa.
Käyttäjä voi napsauttaa Kyllä- tai Ei-painiketta.
3. Kirjoita valitsemiesi sanomien teksti tai muokkaa sitä. Voit tehdä myös
soluviittauksen tai viittauksen nimettyyn alueeseen, jolloin sanoman teksti
noudetaan dynaamisesti. Esimerkki:
v Jos haluat noutaa sanoman tekstin solun A1 sisällöstä, kirjoita sanoman
tekstiruututuun =A1.
v Jos haluat viitata nimettyyn alueeseen Excelissä, käytä muotoa =NameOfRange.
Nimetyn alueen on viitattava vain yksittäiseen soluun, joka sisältää sanoman
tekstin.

Toimintopainikkeen Palvelimen nimi -ominaisuuden käyttö
Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunassa on kenttä, johon voit kirjoittaa
soluviittauksen tai nimetyn alueen viitteen, jotta voit noutaa IBM Cognos TM1
-palvelimen nimen toimintopainiketta varten. Jos haluat ottaa toiminnon käyttöön,
siirry TM1 -palvelinosan Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunaan,
valitse Käytä viitettä -valintaruutu ja anna soluviittaus tai nimetyn alueen viite.

Toiseen laskentataulukkoon siirtymisen määritys
toimintopainikkeeseen
Toimintopainikkeen avulla voit siirtyä saman työkirjan toiseen laskentataulukkoon
tai toisen työkirjan laskentataulukkoon.
Seuraavissa vaiheissa on yhteenveto toiseen laskentataulukkoon siirtymisen
määrityksestä toimintopainikkeeseen.

Toimintaohjeet
1. Valitse Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunan Siirry toiseen
taulukkoon -vaihtoehto.
Laskentataulukko-välilehti tulee näkyviin.
2. Valitse kohdetaulukko. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Kohdetaulukon valinta”
sivulla 133.
3. Määritä Otsikkoelementtien vastaavuus -asetus. Lisätietoja on ohjeaiheessa
”Otsikkoelementtien vastaavuus -vaihtoehdon käyttöönotto” sivulla 133.
4. Määritä Korvaa nykyinen työkirja -asetus. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Korvaa
nykyinen työkirja -vaihtoehdon määritys” sivulla 134.
5. Valitse laskenta-asetus, jota haluat TM1-ohjelman käyttävän ennen kuin
toimintopainike toteuttaa siirtymisen toiseen laskentataulukkoon. Lisätietoja on

132

IBM Cognos TM1 Versio 10.2.2: Kehittäjän opas

ohjeaiheessa ”Toimintopainikkeen määritys laskentataulukon
uudelleenlaskentaa tai uudelleenmuodostusta varten” sivulla 135.
6. Valitse laskenta-asetus, jota haluat TM1-ohjelman käyttävän sen jälkeen, kun
siirtyminen on valmis. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Laskentataulukkoon
siirtymisen jälkeen käytettävien laskenta-asetusten määritys” sivulla 134.

Kohdetaulukon valinta
Voit valita laskentataulukon valitsemalla sen luettelosta tai kirjoittamalla suoraan
laskentataulukon nimen.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin TM1 - Sovellukset ja sitten Selaa.
Valitse taulukko -valintaikkuna avautuu.
Huomautus: Voit valita kohdetyökirjan myös napsauttamalla ensin Tiedostot ja
sitten Selaa. Valitse sitten laskentataulukko Avaa-valintaikkunasta ja napsauta
Avaa-painiketta. Toinen tapa valita kohdetyökirja on napsauttaa Excel-viite
-painiketta.
2. Valitse laskentataulukko ja palaa sitten Toimintopainikkeen ominaisuudet
-valintaikkunaan napsauttamalla OK-painiketta.
Sovelluskansion polku ja valitsemasi laskentataulukon nimi näkyvät
Työkirja-ruudussa.
3. Voit antaa sovelluskansion polun manuaalisesti työkirjaan kirjoittamalla polun
Työkirja-ruutuun:
v Aloita Sovellukset-kansion alapuolella olevan ensimmäisen kansion nimellä
ja erottele kansiot kenoviivalla (\). Älä sisällytä Sovellukset-kansiota
polkuun. Esimerkki:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input

v Voit määrittää sen laskentataulukon ja solun sijainnin, johon haluat siirtyä,
kirjoittamalla laskentataulukon nimen ja sijainnin Taulukko-ruutuun
seuraavassa muodossa:
=SheetName!ColumnNameRowName

Huomautus: Jos kirjoitat laskentataulukon nimen, joka sisältää välejä, nimi
on kirjoitettava puolilainausmerkkeihin, kuten seuraavassa esimerkissä.
='Ensimmäinen taulukko'!$A$2

Otsikkoelementtien vastaavuus -vaihtoehdon käyttöönotto
Otsikkoelementtien vastaavuus -vaihtoehto etsii automaattisesti vastaavuudet ja
asettaa otsikkoulottuvuuden tekstin kohdetaulukkoon, kun käyttäjä napsauttaa
toimintopainiketta siirtyäkseen kohdetaulukkoon.
Kun Otsikkoelementtien vastaavuus -vaihtoehto on otettu käyttöön, TM1
SUBNM- ja DBRW-funktiot etsivät lähde- ja kohdetaulukkojen ulottuvuuksien
vastaavuudet automaattisesti seuraavasti:
v TM1 etsii otsikkoulottuvuuksien vastaavuudet automaattisesti lähde- ja
kohdetaulukoista solun SUBNM-kaavan perusteella.
Jos esimerkiksi sama ulottuvuus on sekä lähde- että kohdetaulukoissa,
lähdetaulukon valittu elementti asetetaan samalle ulottuvuudelle
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kohdetaulukossa. Jos sarake valitaan lähdetaulukosta, se vastaa saraketta, jolla
on samat otsikkoulottuvuudet kohdetaulukossa.
v TM1 etsii automaattisesti lähdetaulukon valittuna olevan DBRW-solun rivin ja
sarakkeen ulottuvuuksia vastaavat kohdetaulukon otsikkoulottuvuudet, jos niitä
on.
Jos esimerkiksi Operating Expense (Käyttökustannukset) ja Feb-2004 (Hel-2004)
ovat lähdetaulukosta valittuna olevan elementin rivin ja sarakkeen
ulottuvuuselementit, siirryttäessä näiden ulottuvuuselementtien vastaavuudet
etsitään kohdetaulukon otsikkoulottuvuuksista. Jos Operating Expense
(Käyttökustannukset) -rivi ja Feb-2004 (Hel-2004) -sarake ovat molemmat
valittuina lähdetaulukossa, DBRW-solu on se solu, joka sisältyy sekä Operating
Expense -riviin että Feb-2004-sarakkeeseen. DBRW-solun rivin ja sarakkeen
ulottuvuuksien vastaavuudet etsitään sitten kohdetaulukon
otsikkoulottuvuuksista.

Korvaa nykyinen työkirja -vaihtoehdon määritys
Korvaa nykyinen työkirja -vaihtoehto määrittää, avataanko kohdetaulukko
uudessa ikkunassa vain samassa ikkunassa, jolloin se korvaa lähdetaulukon.
Esimerkki:
v Jos Korvaa nykyinen työkirja -vaihtoehtoa ei ole valittu (oletusarvo) ja käytät
TM1 Web -ohjelmaa, lähdetaulukko jää auki ja kohdetaulukko avautuu uudessa
välilehdessä.
v Jos Korvaa nykyinen työkirja -vaihtoehto on valittuna ja käytät TM1 Web
-ohjelmaa, lähdetaulukko korvataan kohdetaulukolla samassa välilehdessä eikä
uutta välilehteä avaudu.
Tärkeää: Jos otat Korvaa nykyinen työkirja -vaihtoehdon käyttöön, muista
tallentaa työkirja, ennen kuin testaat uutta painiketta. Voit menettää tekemäsi
muutokset, jos napsautat painiketta ja nykyinen työkirja sulkeutuu.

Laskentataulukkoon siirtymisen jälkeen käytettävien
laskenta-asetusten määritys
Määritä laskenta-asetukset, joita käytetään kohdetaulukkoon siirtymisen jälkeen.

Toimintaohjeet
Valitse Laskentataulukko-välilehdestä ne Laskutoimitus-asetukset, joita haluat
käyttää.
v Laske taulukko uudelleen automaattisesti - Laskee nykyisen laskentataulukon
arvot uudelleen.
v Luo uudelleen taulukko - Lataa uudelleen aktiivisen TM1-lomakkeen sen
alkuperäiseen raporttimäärityskokoonpanoon.
v Ei mitään - Toimintopainike ei toteuta laskutoimitusta tai uudelleenmuodostusta
laskentataulukossa.

Toimintopainikkeen määritys ajamaan prosessi ja siirtymään
laskentataulukkoon
Tekemällä seuraavat vaiheet voit määrittää toiminnon, joka ajaa Turbo Integrator
-prosessin ja siirtyy sitten toiseen laskentataulukkoon.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunassa Aja prosessi ja
siirry sitten taulukkoon -vaihtoehtoa.
Prosessi-välilehti tulee näkyviin.
2. Valitse prosessi, jonka toimintopainike ajaa. Lisätietoja on ohjeaiheessa
”Prosessin ajon määritys toimintopainikkeeseen” sivulla 128.
3. Valitse laskentataulukko, johon toimintopainikkeella siirrytään. Lisätietoja on
ohjeaiheessa ”Toiseen laskentataulukkoon siirtymisen määritys
toimintopainikkeeseen” sivulla 132.

Toimintopainikkeen määritys laskentataulukon uudelleenlaskentaa tai
uudelleenmuodostusta varten
Toimintopainikkeen avulla voit toteuttaa pelkän uudelleenlaskennan tai
uudelleenmuodostuksen ajamatta TI-prosessia tai siirtymättä uuteen
laskentataulukkoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat päivittää nykyisen
taulukon tai ladata uudelleen aktiivisen lomakkeen alkuperäisen version.
Laske-välilehden avulla voit valita laskutoimituksen, jonka haluat TM1-ohjelman
toteuttavan ennen TI-prosessin ajoa tai siirtymistä toiseen laskentataulukkoon.

Toimintaohjeet
1. Lisää toimintopainike laskentataulukkoon seuraavassa ohjeaiheessa kuvatulla
tavalla: ”Toimintopainikkeen lisäys laskentataulukkoon” sivulla 127.
2. Napsauta Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunan Laske-välilehteä.
3. Valitse Laske-välilehdestä se laskenta-asetus, jota haluat käyttää.
v Laske taulukko uudelleen automaattisesti - Laskee nykyisen
laskentataulukon arvot uudelleen.
v Luo uudelleen taulukko - Lataa uudelleen aktiivisen TM1-lomakkeen sen
alkuperäiseen raporttimäärityskokoonpanoon.
v Ei mitään - Toimintopainike ei toteuta laskutoimitusta tai
uudelleenmuodostusta laskentataulukossa.
4. Määritä painikkeen ulkoasu seuraavassa ohjeaiheessa kuvatulla
tavalla:”Toimintopainikkeen ulkoasun ominaisuuksien asetus” sivulla 136.
5. Sulje valintaikkuna ja lisää toimintopainike laskentataulukkoon napsauttamalla
Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunan OK-painiketta.

Tietoja toimintopainikkeen toimintatavasta TM1-ohjelman aktiivisissa
lomakkeissa
Tässä osassa on yhteenveto toimintojen toimintatavoista ja järjestyksestä, kun
toimintopainikkeita käytetään aktiivisissa lomakkeissa.

Toimintopainikkeen perustoimintatapa
Joka kerta, kun napsautat toimintopainiketta, seuraavat vaiheet toteutetaan tässä
kuvatussa järjestyksessä.
1. DBRW-kaava noudetaan lähdetaulukon valittuna olevaa solua varten.
DBRW-solun kaava noudetaan ennen seuraavaa uudelleenlaskentatoimintoa
(F9), koska uudelleenlaskenta voisi muuttaa aktiivisen lomakkeen rivien määrää
nolla-arvojen piilotuksen ja/tai MDX-perustaisten rivin osajoukkojen vuoksi.
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2. Uudelleenlaskenta (F9) tai uudelleenmuodostustoiminto toteutetaan nykyisessä
laskentataulukossa sen mukaan, mikä laskenta-asetus on valittu
Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunan Laske-välilehdestä.
3. Päivitetyt arvot noudetaan kaikkiin muihin soluihin, joihin tarkennettujen
vastaavuusmääritysten asetukset viittaavat.

Toimintopainikkeen lisätoimintatavat
Kun edellä olevat vaiheet ovat valmiit, toteutetaan seuraavat lisävaiheet sen
mukaan, toteuttaako toimintopainike TI-prosessin, siirtymisen toiseen
laskentataulukkoon vai molemmat.
Kun toimintopainiketta käytetään vain TI-prosessin ajoon:
1. TI-prosessi ajetaan.
2. Toimintopainikkeen Prosessin asetukset -valintaikkunassa valittu laskutoimitus
toteutetaan.
Kun toimintopainiketta käytetään vain siirtymiseen:
1. Siirtyminen alkaa.
2. Kohdearvot määritetään kohdetaulukossa.
3. Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunan Laskentataulukkovälilehdessä valittu laskutoimitus toteutetaan kohdetaulukossa.
Kun toimintopainiketta käytetään TI-prosessin ajoon ja laskentataulukkoon
siirtymiseen:
1. TI-prosessi ajetaan.
2. Toimintopainikkeen Prosessin asetukset -valintaikkunassa valittu laskutoimitus
toteutetaan.
3. Siirtyminen alkaa.
4. Kohdearvot määritetään kohdetaulukossa.
5. Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunan Laskentataulukkovälilehdessä valittu laskutoimitus toteutetaan kohdetaulukossa.

Toimintopainikkeen ulkoasun ominaisuuksien asetus
Ulkoasu-välilehden avulla voit asettaa toimintopainikkeen tekstin, taustakuvan ja
muut visuaaliset ominaisuudet.
Voit säätää painikkeen ulkoasun ominaisuuksia napsauttamalla Ulkoasu-välilehteä.
Ulkoasu-välilehdessä on seuraavat asetukset:
v Kuvateksti - Määrittää painikkeessa näkyvän tekstin.
v Fontti - Tuo näkyviin tavallisen fonttien valintaikkunan, jossa voit vaihtaa
painikkeen tekstin fonttityypin ja koon.
v Näytä taustakuva - Voit valita kuvatiedoston (bmp-, gif- tai jpg-tiedoston), joka
sovitetaan painikkeeseen.
v Näytä hyperlinkkinä - Kun tämä asetus on otettu käyttöön, painike ei näy
tavallisena painikkeena vaan hyperlinkkinä, jossa on sininen alleviivattu teksti.
v Esikatselu - Tämä alue näyttää painikkeen esikatselussa.
v Värit - Voit määrittää painikkeen tekstin ja taustan värit. Napsauttamalla
värimallia saat näkyvin Väri-valintaikkunan, jossa voit valita normaalin värin tai
määrittää muokatun värin.
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Siirtymisen ja vastaavuusmääritysten lisäasetusten käyttö
Lisäasetukset-valintaikkunan avulla voit määrittää manuaalisesti kenttien
vastaavuudet lähde- ja kohdetaulukkojen välillä, kun lisäät toimintopainikkeen,
joka siirtyy laskentataulukosta toiseen. Tämä työkalu auttaa lähdetaulukon
ulottuvuuksien, solujen ja arvojen vastaavuuksien määrityksessä kohdetaulukkoon.
Huomautus: Vastaavuusmääritysten lisäasetukset otetaan käyttöön sen jälkeen,
kun Otsikkoelementtien vastaavuus -vaihtoehto on toteuttanut automaattiset
vastaavuusmääritykset.
Voit avata Lisäasetukset-valintaikkunan valitsemalla Taulukko-välilehdestä
Lisäasetukset.
Lisäasetukset-valintaikkuna sisältää ruudukon, johon voit määrittää lähde- ja
kohdetaulukkojoen kenttien vastaavuusmääritykset. Hallitse ruudukon rivejä
Lisää- ja Poista-painikkeiden avulla.

Lähteen määritys vastaamaan kohdetta
Lähdetaulukko määritetään vastaamaan kohdetaulukkoa asettamalla Lähteen
tyyppi-, Lähdeobjekti-, Kohteen tyyppi- ja Kohdeobjekti-kenttien arvot
Vastaavuusmääritysten lisäasetukset -ruudukkoon.
Ruudukon avulla voit määrittää, kuinka lähde- ja kohdetaulukkojen elementtien
vastaavuus löytyy, kun kohdetaulukko avautuu. Ruudukon jokainen rivi määrittää
yhden vastaavuusmäärityksen.
Seuraavien vaiheiden avulla voit määrittää lisävastaavuusmääritykset:
Vaiheet

Lisätietoja

Anna sen objektin objektityyppi, jonka
vastaavuus määritetään.

”Lähteen tyypin määritys”

Määritä käytettävän objektityypin arvo.

”Lähdeobjektin määritys” sivulla 138

Anna sen solun tyyppi, jonka vastaavuus
määritetään.

”Kohteen tyypin määritys” sivulla 138

Määritä, mihin Lähdeobjekti-kentän arvo
lisätään.

”Kohdeobjektin määritys” sivulla 138

Toista nämä vaiheet, kun luot lisää vastaavuusmäärityksiä.

Lähteen tyypin määritys
Lähteen tyyppi -kenttä edustaa sen arvon objektin tyyppiä, jonka vastaavuuden
haluat määrittää.
Valitse Lähteen tyyppi seuraavasti:
v SUBNM - Osoittaa, että luot vastaavuusmäärityksen solusta, joka sisältää
otsikkoulottuvuuden lähdetaulukossa.
v Valittu DBRW - Osoittaa, että luot vastaavuusmäärityksen solusta, joka sisältää
DBRW-kaavan lähdetaulukossa.
v Arvo - Osoittaa, että annat merkkijonon tai numeroarvon, joka lähetetään
kohteeseen.
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Lähdeobjektin määritys
Lähdeobjekti-kenttä ottaa arvon tai Excel-lausekkeen, joka antaa tulokseksi arvon
sen mukaan, mitä on valittuna Lähteen tyyppi -kentässä.
Kirjoita Lähdeobjekti seuraavasti:
v Jos lähteen tyypiksi on määritetty SUBNM, sinun on määritettävä sen
otsikkoulottuvuuden nimi, joka on lähdetaulukossa.
v Jos lähteen tyypiksi on määritetty Valittu DBRW, sinun on määritettävä sen
rivin tai sarakkeen otsikkoulottuvuuden nimi, joka on lähdetaulukossa.
v Jos lähteen tyypiksi on määritetty Arvo, sinun on annettava merkkijono tai
numeroarvo, joka lähetetään kohdetaulukkoon.
Huomautus: Voit noutaa nämä arvot myös lähdetaulukosta luomalla =-symbolin
avulla Excel-viitteen.

Kohteen tyypin määritys
Kohteen tyyppi on sen solun tyyppi kohdetaulukossa, johon Lähdeobjekti-kentän
arvo lisätään.
Valitse Kohteen tyyppi seuraavasti:
v SUBNM - Osoittaa, että kohde on otsikkoulottuvuus kohdetaulukossa.
v Nimetty alue - Osoittaa, että kohde on nimetty alue kohdetaulukossa.
v Arvoväli - Osoittaa, että kohde on solu kohdetaulukossa.
Huomautus: Jos määrität Kohteen tyyppi -kentän arvoksi joko Nimetty alue tai
Arvoväli, kohdesolussa aiemmin olevat tiedot tai kaava korvataan, kun siirryt
toimintopainikkeella. Jos kohdesolu sisältää DBRW-funktion, funktio häviää eikä
solu enää voi muodostaa yhteyttä IBM Cognos TM1 -palvelimeen, lukea
palvelimesta tai kirjoittaa siihen.

Kohdeobjektin määritys
Kohdeobjekti on se sijainti kohdetaulukossa, johon lähdeobjektin arvo lisätään.
Tämä sijainti voi olla joko otsikkoulottuvuuden nimi, tietty solun sijainti tai
nimetty alue kohdetaulukossa sen mukaan, mitä olet valinnut Kohteen tyyppi
-kenttään.
Kirjoita kohdeobjekti seuraavasti:
v Jos Kohteen tyyppi -kenttään on määritetty vaihtoehto SUBNM, määritä
otsikkoulottuvuuden nimi kohdetaulukossa. Jos Kohteen tyyppi -kenttään on
määritetty vaihtoehto SUBNM, myös Osajoukko- ja Valenimi-kenttiin on
annettava arvo.
v Jos Kohteen tyyppi -kenttään on määritetty vaihtoehto Nimetty alue, määritä
alueen nimi kohdetaulukossa.
v Jos Kohteen tyyppi -kenttään on määritetty vaihtoehto Arvoväli, määritä solun
sijainti kohdetaulukossa.
Voit antaa arvon Kohdeobjekti-kenttään kirjoittamalla sijainnin arvon suoraan tai
voit noutaa sijainnin Excel-viitteen avulla.
v Arvon antaminen suoraan
Voit määrittää sijainnin kohdetaulukossa kirjoittamalla arvon suoraan
Kohdeobjekti-kenttään ilman =-symbolia. Kirjoita esimerkiksi C3, jolloin
määrität kohdeobjektin sijainniksi kohdetaulukon solun C3.
v Viittaus Excel-soluun
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Voit tehdä viittauksen lähdetaulukossa olevaan soluun, joka sisältää
kohdeobjektin sijainnin lisäämällä =-symbolin. Esimerkiksi lähdetaulukon solu
A1 voi sisältää arvon C3, joka edustaa kohdeobjektin solun sijaintia
kohdetaulukossa.
Toista kaikki edellä olevat vaiheet, kun luot lisää vastaavuusmäärityksiä.

Esimerkki lähdearvon vastaavuusmäärityksestä kohdesoluun
Tämä esimerkki näyttää kiinteän arvon vastaavuusmäärityksen yhteen
kohdetaulukon soluun.

Esimerkki lähteen SUBNUM-otsikkoulottuvuuden
vastaavuusmäärityksestä kohdesoluun
Voit määrittää lähdetaulukon SUBNM-otsikkoulottuvuuden vastaavuuden
kohdetaulukon vastaavan SUBNM-, nimetty alue- tai arvoväli (solu) -tiedon
kanssa.
Esimerkiksi seuraavassa kuvassa S Series 2.0 L Wagon -otsikkoelementti lisätään
kohdetaulukon soluun B2 muotoiltuna kuvatekstinä.
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Valitun DBRW-solun vastaavuusmääritys kohdetaulukkoon
Tässä esimerkissä valitun DBRW-solun rivin ja sarakkeen otsikkoulottuvuudet
näkyvät kohdetaulukossa.

Nykyisen toimintopainikkeen muokkaus
Kun toimintopainike on lisätty, voit muokata sen ominaisuuksia, kokoa ja sijaintia
noudattamalla seuraavia ohjeita.
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Nykyisen toimintopainikkeen tekstin, taustakuvan ja
ominaisuuksien muokkaus
Voit muokata toimintopainikkeen ominaisuuksia napsauttamalla painiketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitsemalla valikon vaihtoehdon.
Pikavalikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:
v Kuvateksti - Avaa Painikkeen teksti -valintaikkunan, jossa voit muokata
painikkeen tekstiä.
v Taustakuva - Avaa valintaikkunan, jossa voit selata kuvia ja valita painikkeen
taustakuvan.
v Ominaisuudet - Avaa Toimintopainikkeen ominaisuudet -valintaikkunan, jossa
voi määrittää, mitkä toiminnot toteutuvat, kun käyttäjä napsauttaa painiketta.

Nykyisen toimintopainikkeen siirto ja koon muutto
Kun siirryt pois uuden toimintopainikkeen määrityksestä, painike tulee käyttöön,
eikä se enää ole määritystilassa. Jos haluat muuttaa painikkeen kokoa tai siirtää
painiketta, määritystila on otettava käyttöön Excel-ohjelmassa.

Toimintaohjeet
1. Valitse Excelissä vaihtoehdot Näytä, Työkalut, Ohjausobjektit.
Excelin Ohjausobjektit-toiminto avautuu.
-painiketta.
2. Napsauta Suunnittelutila
Toimintopainikkeiden tekstit katoavat nykyisestä laskentataulukosta.
3. Napsauta Toiminto-painiketta, jonka haluat siirtää, tai jonka kokoa haluat
muuttaa.
Painikkeeseen tulevat kahvat, mikä osoittaa, että painiketta voi siirtää tai sen
kokoa voi muuttaa.
v Voit muuttaa painikkeen kokoa napsauttamalla painiketta ja vetämällä
jostakin kahvasta.
v Voit siirtää painikkeen napsauttamalla sitä ja vetämällä sen uuteen sijaintiin.
-painiketta.
4. Voit lopettaa suunnittelutilan napsauttamalla Suunnittelutila
Toimintopainikkeen kahvat häviävät ja painike palaa aktiiviseen tilaan.
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Luku 10. Tietojen varausten käyttö
Tässä osassa kuvataan kaikki pääkäyttäjän, mallintajan, kehittäjän ja ohjelmoijan
tehtävät, jotka liittyvät IBM Cognos TM1 -ohjelmassa käytettävissä olevan tietojen
varaustoiminnon käyttöönottoon ja toteutukseen.
Huomautus: Oletusarvon mukaan tietojen varaus ei ole käytössä.
Järjestelmänvalvojan tulee ottaa ominaisuus käyttöön ja määrittää se, jotta siihen
liittyviä Turbo Integrator (TI)- ja API-funktioita voisi käyttää tietojen varauksen
hallintaan.

Tietojen varauksen yleiskuvaus
Tietojen varaus (DR, Data Reservation) on palvelimiin liittyvä TM1-ominaisuus,
jonka avulla voit määrittää kuution alueiden yksinomaisia kirjoitusoikeuksia
yksittäisille käyttäjille. Varauksen jälkeen vain määritetty käyttäjä voi muokata
alueen tietoja siihen asti, että varaus vapautetaan.
Tietojen varauksen avulla voit tukea liiketoimintaprosesseja tai hallita
tietomerkintöjä hankkimalla ja vapauttamalla tietojen varauksia tarpeen mukaan tai
dynaamisesti. Tietojen varausta voi esimerkiksi käyttää vaihtoehtoisena tapana
kuution tietojen kirjoitusoikeuksien dynaamiseen hallintaan, sen sijaan että
TM1-suojausta yritettäisiin dynaamisesti säätää vastaavien
kirjoitusoikeusrajoitusten toteuttamiseksi.
Huomautus: Kaikkia tietojen varauksia tulee hallita sellaisten mukautettujen
sovellusten kautta, joita kehitetään käyttämällä mukana toimitettuja Turbo
Integrator (TI)- ja API-funktioita. Sovellus suunnitellaan niin, että se noutaa,
vapauttaa ja hallitsee tietojen varauksia tarvittavan liiketoimintaprosessin
perusteella.

Tietojen varauksen käyttötarkoitus
Tietojen varauksen avulla voi manuaalisesti tai dynaamisesti hallita käyttäjien
kirjoitusoikeuksia TM1-tietoihin niin, että ne liittyvät liiketoiminnan prosesseihin.
Tarpeiden perusteella voit käyttää ominaisuutta joko tarvittaessa tai dynaamisesti
Turbo Integrator- ja API-funktioiden avulla.
Tietojen varausta voi käyttää esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:
v Suorita manuaalisesti yhden kerran Turbo Integrator -prosessi, joka estää tietojen
varauksen lukituksen avulla kaikkia käyttäjiä muokkaamasta tiettyjä tietoja
määritetyn projektin valmistuttua tai viimeisimmän budjetin tultua suljetuksi.
v Käytä tietojen varauksia TM1-toimintopainikkeiden ja Turbo Integrator
-prosessien avulla Microsoft Excel -laskentataulukossa tai TM1 Websheet
-sovelluksessa, niin voit dynaamisesti hallita tietojen kirjoitusoikeuksia, kun
käyttäjät käsittelevät tietoja rooliensa ja yrityksen liiketoimintaprosessin
perusteella.
v Käytä TM1 API -funktioita mukautetussa ulkoisessa sovelluksessa, niin voit
dynaamisesti hankkia ja vapauttaa tietojen varauksia.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

143

Tietojen varauksen käyttötapa
Tietojen varauksen käyttöä varten on ensin otettava käyttöön ja määritettävä
yksittäisten kuutioiden ja käyttäjäryhmien ominaisuus ja sitten käytettävä Turbo
Integrator- tai API-funktioita, jotta tietojen varauksia voidaan ottaa käyttöön ja
hallita ohjelman avulla.
Tietojen varauksen voi ottaa käyttöön seuraavien TM1-työkalujen avulla:
v }CubeProperties-ohjauskuutio - ottaa käyttöön ja määrittää yksittäisten
kuutioiden tietojen varauksen. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Tietojen varausten
käyttöönotto kuutioita varten” sivulla 149.
v Käyttöoikeuksien määritykset - Määrittävät, voivatko käyttäjäryhmän jäsenet
hallita (hankkia ja vapauttaa) tietojen varauksia itselleen ja muille käyttäjille.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Käyttäjäryhmien käyttöönotto tietojen varausten
hallintaa varten” sivulla 151.
Tietojen varauksien käyttö ja hallinta edellyttää sellaisten Turbo Integrator- ja TM1
API -funktioiden käyttämistä, joilla voit ohjelmien avulla hankkia, vapauttaa ja
hallita varauksia. Lisätietoja on seuraavissa ohjeaiheissa:
v
v

”Tietojen varausten hallinta Turbo Integrator -funktioilla” sivulla 154
”Tietojen varausten hallinta TM1 API -funktioilla” sivulla 159

Tietojen varausten vaikutus muihin TM1-ominaisuuksiin
Lisätietoja tietojen varauksen vaikutuksesta muihin TM1-ominaisuuksiin, kuten
tietojen levitykseen, Turbo Integrator -prosesseihin ja suojaukseen, on ohjeaiheessa
”Tietojen varauksen toiminta muiden TM1-ominaisuuksien yhteydessä” sivulla 146.
Suojaustaso toimii myös tietojen varauksessa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Luku 11,
”Suojaustaso”, sivulla 165.

Tietojen varauksen valvontatyökalut
Tietojen varauksen toimintaa ja/tai määrityksiä voi valvoa käyttämällä palvelimen
selausnäkymää, TM1Top-apuohjelmaa, TM1-valvontalokia sekä tiettyjä Turbo
Integrator- ja API-funktioita. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Tietojen varausten
valvonta” sivulla 152.

Tietojen varauksen tilat
Tietojen varauksen tilojen avulla voit määrittää Tietojen varaus -ominaisuuden
kokoonpanon sen mukaan, miten haluat ohjata tietojen kirjoitusoikeuksia. Kun
Tietojen varaus -ominaisuus otetaan käyttöön kuutiossa, valitaan jokin
käytettävissä olevista tietojen varauksen tiloista.
Käytettävissä ovat seuraavat tietojen varauksen tilat:
v Poissa käytöstä (OFF)
v Pakollinen (REQUIRED)
v Pakollinen, yhteiskäyttö (REQUIREDSHARED)
v Sallittu (ALLOWED)
Oletusarvon mukaan tietojen varauksen tila on kaikissa kuutioissa Poissa käytöstä
(OFF).
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Tietojen varauksen tila määritetään yksilöllisesti kuhunkin kuutioon antamalla tilan
avainsana kuution DataReservationMode-ominaisuuteen }CubePropertiesohjauskuutiossa. Lisätietoja on ohjeaiheessa ”DataReservationMode-ominaisuus”
sivulla 150.

Pakollinen-tila (REQUIRED)
REQUIRED-tila poistaa kirjoitusoikeudet koko kuution kaikilta käyttäjiltä. Tietojen
varauksia on erikseen määritettävä sellaisille käyttäjille, joiden on kirjoitettava
tähän kuutioon.
Käyttäjällä on esimerkiksi oltava tietojen varaus soluun, jotta hän voisi kirjoittaa
kyseiseen soluun.
Tämä tila määritetään antamalla arvo REQUIRED määrätyn kuution
}CubeProperties-ohjauskuutiossa.

Pakollinen, yhteiskäyttö -tila (REQUIREDSHARED)
REQUIREDSHARED-tila on REQUIRED-tilan muunnelma, jossa eri käyttäjien
tietojen varaukset voivat esiintyä päällekkäin. Kaikki muut toimintatilan
ominaisuudet ovat vastaavat kuin REQUIRED-tilassa.
Tämä tila määritetään antamalla arvo REQUIREDSHARED määrätyn kuution
}CubeProperties-ohjauskuutiossa.
REQUIREDSHARED-tila on tuotu käyttöön, jotta IBM Cognos TM1 -sovelluksissa
voitaisiin hyödyntää päällekkäisiä pyyntöjä, jotka käyttävät useiden solmujen
samanaikaisen muokkauksen toimintoja. Tämä tila on oletusarvon mukaan
määritetty tietojen varauksen tila kaikissa kuutioissa, joita kuutionäkymät ja
manuaaliset riippuvuudet kuvaavat TM1-sovelluksissa.
REQUIRED-tilassa TM1-palvelin rajoittaa sektorin kirjoitusoikeuksia sallimalla vain
yhden käyttäjän varata solmun kerrallaan. REQUIREDSHARED-tilassa sovelluksen
on pakotettava tämä rajoitus tarvittaessa.
REQUIREDSHARED-tilan avulla voidaan esimerkiksi myöntää saman yhdistetyn
solmun käyttöoikeudet usealle käyttäjälle. Tällöin sovelluksen tulisi kuitenkin
rajoittaa yhdistelmän lehtisolmujen käyttöoikeuksia määrittämällä
TM1-suojausoikeuksia liittyviin elementteihin. Seuraavassa hierarkiassa on
esimerkki tästä.
Taulukko 2. Esimerkkihierarkia, jossa tietojen varauksen tila on REQUIREDSHARED
Yhdistelmä:

New England Käyttäjä A

Käyttäjä B

Lehtisolmut:

MA

WRITE
(kirjoitusoikeudet)

READ (lukuoikeudet)

CT

WRITE
(kirjoitusoikeudet)

READ (lukuoikeudet)

VT

WRITE
(kirjoitusoikeudet)

READ (lukuoikeudet)

NH

READ
(lukuoikeudet)

WRITE (kirjoitusoikeudet)
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Taulukko 2. Esimerkkihierarkia, jossa tietojen varauksen tila on
REQUIREDSHARED (jatkoa)
Yhdistelmä:

New England Käyttäjä A

Käyttäjä B

RI

READ
(lukuoikeudet)

WRITE (kirjoitusoikeudet)

ME

READ
(lukuoikeudet)

WRITE (kirjoitusoikeudet)

Sovellus voi rajoittaa lehtisolmujen MA, CT ja VT kirjoitusoikeuksia käyttäjän A
osalta sekä lehtisolmujen NH, RI ja ME kirjoitusoikeuksia käyttäjän B osalta. Nämä
rajoitukset voidaan määrittää käyttämällä elementtitason suojausasetuksia. Sekä
käyttäjä A että käyttäjä B voivat tämän jälkeen saada yhteisen tietojen varauksen
yhdistelmään New England. Varauksen ansiosta molemmilla käyttäjillä on sektorin
kirjoitusoikeudet, mutta pohjana olevat suojausasetukset rajoittavat käyttöoikeudet
kunkin käyttäjän omiin lehtisolmujoukkoihin.

Sallittu-tila (ALLOWED)
ALLOWED-tila säilyttää kaikkien käyttäjien kirjoitusoikeudet koko kuutiossa
suojausmääritysten mukaan, mutta voit myös valikoidusti rajoittaa kuution
tiettyjen osien kirjoitusoikeutta määrittämällä tietojen varauksia yksittäisille
käyttäjille tarpeen mukaan.
ALLOWED-tilassa voit esimerkiksi määrittää tietojen varauksen avulla osan
kuutiosta tietyn käyttäjän käyttöön sekä säilyttää kaikkien muiden käyttäjien
kirjoitusoikeudet kuution muihin osiin.
Tämä tila määritetään antamalla arvo ALLOWED määrätyn kuution
}CubeProperties-ohjauskuutiossa.

Tietojen varauksen toiminta muiden TM1-ominaisuuksien yhteydessä
Tässä osassa kuvataan, kuinka tietojen varaukset vaikuttavat muihin
TM1-toimintoihin, kuten suojaukseen, tietojen levitykseen, Turbo Integrator (TI)
-prosesseihin ja hiekkalaatikoihin.

Tietojen varaukset ja suojaus
Tietojen varaus poikkeaa TM1-suojauksesta seuraavin tavoin.
v Tietojen varaus ei ohita TM1-suojausmäärityksiä, vaan lisää uuden
kirjoitusrajoituksen kuutio-objektien perussuojaukseen.
v Tietojen varaus vaikuttaa yksittäisiin käyttäjiin, kun taas TM1-suojaus vaikuttaa
käyttäjäryhmiin.
v Tietojen varaus määrittää rajoituksia vain kuution tietoihin ja yksittäisiin
käyttäjiin. Se ei ohjaa muita TM1-objekteja.
Tämä toiminto toimii samalla tavalla tietojen varauksen REQUIRED- ja
ALLOWED-tilassa.

Tietojen varaukset ja TM1-käyttöliittymä
Tietojen varaus vaikuttaa kuutionäkymän solujen ulkoasuun kaikissa eri
TM1-käyttöliittymissä, kuten palvelimen selausnäkymässä sekä TM1 Perspectives-,
- ja TM1 Web -ohjelmassa.
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Tämä toiminta määräytyy sen mukaan, mikä tietojen varauksen tila on käytössä.

REQUIRED-tila
Jos kuutio on määritetty käyttämään tietojen varausta REQUIRED-tilassa, kaikilla
soluilla on harmaa tausta eikä niihin voi kirjoittaa, lukuun ottamatta omaa tietojen
varauksen aluetta. Vain nykyisen käyttäjän tietojen varauksessa oleviin soluihin voi
kirjoittaa, ja näiden solujen tausta on valkoinen.

ALLOWED-tila
Jos kuutio on määritetty käyttämään tietojen varausta ALLOWED-tilassa, kaikkiin
soluihin voi kirjoittaa, jos suojaus sen sallii, ja solujen tausta on valkoinen, lukuun
ottamatta muiden käyttäjien tietojen varauksessa olevia soluja. Muiden käyttäjien
varaamien solujen tausta on harmaa, eikä niihin voi kirjoittaa.
Lisätietoja siitä, miten tarkistetaan solun kuuluminen tietojen varaukseen, on
kohteessa ”Tietojen varaussolujen näyttäminen palvelimen selausnäkymässä”
sivulla 152.

Tietojen varaukset ja tietojen levitys
Tietojen levitys toimii samoin kuin ennenkin: jos tiettyihin soluihin ei voi kirjoittaa
(kuten lasketut solut tai pitoon asetetut solut), kyseiset solut ohitetaan
levitysprosessin yhteydessä. Jos käyttäjällä on tietojen varaus ja hän suorittaa
tietojen levitystoiminnon, kirjoitettaviksi soluiksi tulkitaan vain kyseisen käyttäjän
tietojen varausalueella olevat solut ja kaikki muut solut ohitetaan.
Tämä toiminto toimii samalla tavalla tietojen varauksen REQUIRED- ja
ALLOWED-tilassa.

Tietojen varaukset sekä Turbo Integrator -prosessit ja -työt
Käytettäessä tietojen varausta ja ajettaessa vuorovaikutteisia (ajoittamattomia) ja
ajoitettuja Turbo Integrator (TI) -töitä tai prosesseja tulee ottaa huomioon tiettyjä
asioita.
Osa toiminnasta määräytyy sen mukaan, mikä tietojen varauksen tila on käytössä
ja ajetaanko työ vuorovaikutteisesti vai ajoitetusti.

Vuorovaikutteiset prosessit ja työt
Jos käyttäjä ajaa prosessin tai työn vuorovaikutteisesti, esimerkiksi
TM1-käyttöliittymän kautta, prosessi tai työ ajetaan kyseisenä käyttäjänä.
v REQUIRED-tilassa tämä tarkoittaa, että prosessi tai työ voi kirjoittaa vain
sellaisiin tietoihin, jotka ovat kyseisen käyttäjän hallussa olevissa tietojen
varauksissa.
v ALLOWED-tilassa prosessi/työ voi kirjoittaa mihin tahansa soluun, joka joko
sisältyy kyseisen käyttäjän tietojen varaukseen tai jolla on tarvittavat kyseisen
käyttäjän suojausoikeudet. Prosessi/työ ei kuitenkaan voi kirjoittaa soluihin,
jotka ovat toisen käyttäjän tietojen varauksessa.
Seuraavat toiminnot toimivat samalla tavalla tietojen varauksen REQUIRED- ja
ALLOWED-tiloissa.
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v Jos vuorovaikutteisen prosessin tai työn kirjoitustoiminto on ristiriidassa toisen
käyttäjän tietojen varauksen kanssa, prosessi tai työ epäonnistuu ja käyttäjälle
näytetään virhesanoma.
v Jotta käyttäjä voisi ajaa prosessin, joka hankkii ja peruuttaa tietojen varauksia,
prosessia ajavan käyttäjän on kuuluttava käyttäjäryhmään, jolla
ManageDataReservation-käyttöoikeuden tilaksi on määritetty GRANT.

Ajoitetut työt
Jos ajoitettu työ ajetaan automaattisesti, järjestelmä ajaa sen pääkäyttäjänä. Näin
ollen työ ei ehkä pysty kirjoittamaan joihinkin soluihin, jos kyseiset solut kuuluvat
toisen käyttäjän tietojen varaukseen.
Jos ajoitettu työ kohtaa tietojen varauksen ristiriidan, toimintatapa määräytyy sen
mukaan, mitä tietojen varauksen tilaa kuutio käyttää.
v Jos REQUIRED-tilassa ajoitetun työn kirjoitustoiminto aiheuttaa ristiriidan
tietojen varauksen kanssa, työ epäonnistuu.
Jotta ajoitettu työ voisi kirjoittaa varattuihin soluihin, kun tietojen varausta
käytetään REQUIRED-tilassa, tilanne on käsiteltävä ohjelman avulla Turbo
Integrator -prosessissa niin, että pääkäyttäjän annetaan kirjoittaa varattuihin
soluihin. Turbo Integrator -prosessia voi muokata niin, että se hankkii ja
vapauttaa tarvittavat tietojen varaukset pääkäyttäjää varten tai mahdollisesti
määrittää prosessin väliaikaisesti poistamaan tietojen varaustoiminnon käytöstä
tai ottamaan sen käyttöön käytettävissä olevien kuutioiden yhteydessä.
v Jos REQUIRED-tilassa ajoitetun työn kirjoitustoiminto aiheuttaa ristiriidan
tietojen varauksen kanssa, työ suorittaa tietojen peruutuksen ja odottaa, että
varaus vapautuu. Kun varaus on vapautunut, työ yrittää toimintoa uudelleen.
Odottavaa työtä ei voi peruuttaa muuttamalla tietojen varauksen tilaksi
REQUIRED tai OFF. Työ jatkaa odotusta, kunnes jompikumpi seuraavista
tapahtumista ilmenee:
– Työn estävä tietojen varaus vapautuu, niin että työ voi jatkua.
– Työ peruutetaan TM1 Top -apuohjelmalla.
– Työ peruutetaan lopettamalla palvelin.
– Ajastetun työn aktivointi poistetaan.

Tietojen varaukset ja hiekkalaatikot
On tärkeää ymmärtää seuraavat asiat, jotka liittyvät tietojen varausten noutoon ja
vapautukseen tietyssä kuutiossa, kun samalla lisätään tietoja saman kuution
hiekkalaatikoihin.
Tietojen varaukset vaikuttavat kuution ja kuutiosta luotujen hiekkalaatikoiden
perusversioihin.
Seuraava hiekkalaatikon toiminta liittyy vain tietojen varauksen REQUIRED-tilaan.
v Jos tietojen varaus -ominaisuus on otettu käyttöön kuutiossa, tarvitaan tietojen
varaus kyseiseen kuutioon, jotta perustietoihin tai kuution hiekkalaatikoihin
voisi kirjoittaa.
Jos käyttäjällä on esimerkiksi tietojen varaus Myynti-kuutioon, käyttäjä voi
kirjoittaa vain samaan solujoukkoon kaikissa Myynti-kuutiossa luoduissa
hiekkalaatikoissa.
v Jos kuutioon tehty tietojen varaus on vapautettu, käyttäjä ei voi enää kirjoittaa
mihinkään kuution hiekkalaatikkoon.
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v Hiekkalaatikon voi vahvistaa perustietoihin, kun tietojen varaus on vapautettu.
Järjestelmä kuitenkin pudottaa sellaisiin soluihin tehdyt muutokset, jotka eivät
enää ole varattuja käyttäjälle, ja antaa niistä virheilmoituksia, joten käyttäjän
tekemät muutokset menetetään. Jotta muokatut arvot voitaisiin vahvistaa
perustietoihin, käyttäjän on ensin hankittava uudelleen tarvittavat tietojen
varaukset kuutioon, ennen kuin hän yrittää vahvistaa hiekkalaatikkoa.

Tietojen varaukset, hiekkalaatikot ja työjono
Jos käytät tietojen varauksia hiekkalaatikoiden ja työjono-ominaisuuden kanssa,
seuraava toiminta on käytössä, kun hiekkalaatikon tietoja vahvistetaan
perustietoihin. Toiminta määräytyy sen mukaan, mitä tietojen varauksen tilaa
kuutiossa käytetään.
v REQUIRED-tilassa kaikki tarvittavat tietojen varaukset on asetettava pitoon,
kunnes jonossa oleva toiminto on valmiina, jotta hiekkalaatikon tiedot voidaan
tallentaa perustietoihin. Jos tarvittavat tietojen varaukset vapautetaan, ennen
kuin työjono tallentaa tietoja, tai jos ilmenee tietojen varauksen ristiriita,
ristiriidan aiheuttavissa soluissa olevia arvoja ei tallenneta.
v Jos tietojen varaus on ALLOWED-tilassa ja työjonossa oleva hiekkalaatikon
vahvistus on ristiriidassa tietojen varauksen kanssa, työjono suorittaa toiminnon
peruutuksen ja odottaa, että ristiriidan aiheuttava varaus vapautetaan. Kaikki
työjonon työt lukittuvat siihen asti, että odotettavan työn sallitaan jatkua.
Työjonon lukituksen voi avata vain vapauttamalla ristiriidan aiheuttavat tietojen
varaukset.

Tietojen varauksen käyttöönotto
Oletusarvon mukaan tietojen varaus ei ole käytössä. Järjestelmänvalvojan tulee
ottaa ominaisuus käyttöön ja määrittää se, jotta siihen liittyviä Turbo Integrator
(TI)- ja API-funktioita voisi käyttää tietojen varauksen hallintaan.
Ennen tietojen varauksen käyttämistä on tehtävä seuraavat toimet:
v Ota ominaisuus käyttöön yksittäisten kuutioiden osalta (määritetään
ohjauskuutiossa }CubeProperties).
Lisätietoja on kohdassa ”Tietojen varausten käyttöönotto kuutioita varten”
v Anna käyttäjäryhmien hallita, hankkia ja vapauttaa tietojen varauksia itselleen ja
muille käyttäjille (määritetään Ominaisuuksien määritys -ikkunassa).
Lisätietoja on kohteessa ”Käyttäjäryhmien käyttöönotto tietojen varausten
hallintaa varten” sivulla 151).
Kun tietojen varaus on otettu käyttöön kuutiossa, ominaisuus vaikuttaa kaikkiin
kuution käyttäjiin, mutta sitä voivat hallita vain niiden käyttäjäryhmien jäsenet,
joille on myönnetty käyttöoikeus Ominaisuuksien määritys -ikkunassa.

Tietojen varausten käyttöönotto kuutioita varten
}CubeProperties-ohjauskuution DataReservationMode-ominaisuuden avulla voit
ottaa tietyn kuution tietojen varauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Lisätietoja }CubeProperties-ohjauskuutiosta on IBM Cognos TM1 -käyttöoppaan
ohjauskuutioita käsittelevässä osiossa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymän Näytä-valikkoa ja valitse sitten Näytä
ohjausobjektit -vaihtoehto.
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Kaikki TM1 -ohjauskuutiot on merkitty palvelimen selausnäkymässä
aaltosulkeella "}". esimerkiksi }CubeProperties.
2. Laajenna palvelimen selausnäkymän rakenneruudussa Kuutiot-solmu
napsauttamalla sitä ja kaksoisnapsauta sitten }CubeProperties-ohjauskuutiota.
3. Ota kuution tietojen varausominaisuus käyttöön kirjoittamalla arvo jollekin
käytettävissä olevalle tietojen varaustilalle DataReservationMode-ominaisuuden
ja kuution nimen leikkauspisteeseen.

DataReservationMode-ominaisuus
DataReservationMode-ominaisuus määrittää yksittäisten kuutioiden tietojen
varausominaisuuden käyttämällä seuraavia arvoja }CubePropertiesohjauskuutiossa.
Anna seuraavat arvot }CubeProperties-ohjauskuutioon (vain englanniksi). Näitä
avainsanojen arvoja ei käännetä.
Lisätietoa tietojen varauksen tiloista on kohteessa ”Tietojen varauksen toiminta
muiden TM1-ominaisuuksien yhteydessä” sivulla 146.
Arvo

Kuvaus

OFF

Poistaa tietojen varaustoiminnon käytöstä määritetyssä
kuutiossa.
Oletusarvo on OFF.

REQUIRED

Määrittää tietojen varausominaisuuden tilaksi määritetyssä
kuutiossa REQUIRED (Pakollinen).
Tämä tila poistaa kirjoitusoikeudet koko kuution kaikilta
käyttäjiltä. Tietojen varauksia on erikseen määritettävä
sellaisille käyttäjille, joiden on kirjoitettava tähän kuutioon.
Käyttäjällä on esimerkiksi oltava tietojen varaus soluun,
jotta hän voisi kirjoittaa kyseiseen soluun.

REQUIREDSHARED

Määrittää tietojen varausominaisuuden tilaksi määritetyssä
kuutiossa REQUIREDSHARED (Pakollinen, yhteiskäyttö).
Tämä tila on REQUIRED-tilan muunnelma, jossa eri
käyttäjien tietojen varaukset voivat esiintyä päällekkäin.
Kaikki muut toimintatilan ominaisuudet ovat vastaavat
kuin REQUIRED-tilassa.
REQUIREDSHARED-tila on tuotu käyttöön, jotta IBM
Cognos TM1 -sovelluksissa voitaisiin hyödyntää
päällekkäisiä pyyntöjä, jotka käyttävät useiden solmujen
samanaikaisen muokkauksen toimintoja. Tämä tila on
oletusarvon mukaan määritetty tietojen varauksen tila
kaikissa kuutioissa, joita kuutionäkymät ja manuaaliset
riippuvuudet kuvaavat TM1-sovelluksissa.
REQUIRED-tilassa TM1-palvelin rajoittaa sektorin
kirjoitusoikeuksia sallimalla vain yhden käyttäjän varata
solmun kerrallaan. REQUIREDSHARED-tilassa sovelluksen
on pakotettava tämä rajoitus tarvittaessa.
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Arvo

Kuvaus

ALLOWED

Määrittää tietojen varausominaisuuden tilaksi määritetyssä
kuutiossa ALLOWED (Sallittu).
Tämä tila säilyttää kaikkien käyttäjien kirjoitusoikeudet
koko kuutiossa suojausmääritysten mukaan, mutta voit
myös valikoidusti rajoittaa kuution tiettyjen osien
kirjoitusoikeutta määrittämällä tietojen varauksia
yksittäisille käyttäjille tarpeen mukaan.
ALLOWED-tilassa voit esimerkiksi määrittää tietojen
varauksen avulla osan kuutiosta tietyn käyttäjän käyttöön
sekä säilyttää kaikkien muiden käyttäjien kirjoitusoikeudet
kuution muihin osiin.

Käyttäjäryhmien käyttöönotto tietojen varausten hallintaa
varten
Seuraavien TM1-ohjelman Ominaisuuksen määritys -ikkunan ominaisuuksien
avulla voidaan määrittää, että käyttäjäryhmän jäsenet voivat hallita (varata ja
vapauttaa) tietojen varauksia itselleen ja muille käyttäjille.
Kyseiset ominaisuudet määritetään koko käyttäjäryhmälle yksittäisen käyttäjän
sijasta. Käyttäjän on kuuluttava käyttäjäryhmään, jotta ominaisuus koskee häntä.
Huomautus: Vain TM1-pääkäyttäjät voivat käyttää Ominaisuuksien määritys
-ikkunaa.
Lisätietoja ominaisuuksien määrityksestä on IBM Cognos TM1 -käyttöoppaassa.
Ominaisuus

Kuvaus

ManageDataReservation

Tämän avulla ryhmän jäsenet voivat varata ja vapauttaa
tietojen varauksia.
Ominaisuus kattaa koko palvelimen. Ominaisuuksia ei voi
liittää tiettyihin kuutioihin tai käyttäjiin.
Tämän ominaisuuden tilaksi on aina määritetty GRANT
vakiomuotoisille ADMIN-, DataAdmin- ja
SecurityAdmin-ryhmille, ja sitä ei voi muuttaa.
Muiden kuin pääkäyttäjäryhmien arvot:
DENY - Muiden kuin pääkäyttäjäryhmien oletusarvo.
GRANT- Ottaa ominaisuuden käyttöön ryhmää varten.
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Ominaisuus

Kuvaus

DataReservationOverride

Tämän avulla ryhmät voivat vapauttaa muiden käyttäjien
tekemiä varauksia.
Ominaisuuden arvoksi on aina määritetty GRANTADMIN-,
DataAdmin- ja SecurityAdmin-perusryhmille, ja sitä ei voi
muuttaa.
Muiden kuin pääkäyttäjäryhmien arvot:
DENY - Muiden kuin pääkäyttäjäryhmien oletusarvo.
GRANT - Ottaa ominaisuuden käyttöön ryhmää varten.

Toimintaohjeet
1. Napsauta palvelimen selausnäkymässä palvelinta hiiren kakkospainikkeella ja
valitse Ominaisuuksien määritys.
2. Määritä Ominaisuuksien määritys -ikkunassa ManageDataReservation- ja
DataReservationOverride-ominaisuuksien arvot leikkauskohdassa, joka sisältää
muokattavan käyttäjäryhmän.

Tietojen varausten valvonta
Tietojen varauksen toimintaa ja tilaa voi valvoa seuraavilla työkaluilla.
v Palvelimen selausnäkymä
v TM1 Top -apuohjelma
v TM1 -valvontaloki
v Turbo Integrator- ja API-funktiot

Tietojen varaussolujen näyttäminen palvelimen
selausnäkymässä
Minkä tahansa kuutionäkymän solun tilan voi tarkistaa palvelimen
selausnäkymässä seuraavasti.

Toimintaohjeet
Avaa kuutionäkymä palvelimen selausnäkymässä, napsauta solua hiiren
kakkospainikkeella ja napsauta sitten Muokkaa tilaa -vaihtoehtoa.
Näkyviin tulee sanomaruutu, joka osoittaa, voiko solun tilaa muokata vai estävätkö
tietojen varaus- tai muut käyttörajoitukset tilan muokkaamisen.

Tietojen varausta odottavien säikeiden valvonta TM1 Top
-apuohjelman avulla
TM1 Top -apuohjelman avulla voit valvoa säikeitä, jotka odottavat tietojen
varauksen vapautusta. Tässä tilassa olevien säikeiden Tila-kentässä näkyy TM1 Top
-apuohjelmassa tietojen varauksen vapautusarvo (DDR).
Wait:DRR
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Lisätietoa TM1 Top -apuohjelman odotustiloista on IBM Cognos TM1 -käyttöoppaan
Järjestelmän ja suorituskyvyn valvonta -luvun kohdassa Tietoja säikeiden
käsittelytiloista.

Tietojen varaustapahtumien valvonta valvontalokin avulla
Jos valvontatapahtumien lokikirjaus on käytössä TM1-palvelimessa, Cognos TM1
tallentaa tietojen varaustapahtumat. TM1 -valvontalokin avulla voi tämän jälkeen
tehdä kyselyitä tietojen varausmääritysten historiasta ja tarkastella historiaa.
Lisätietoja TM1 -valvontalokin käytöstä on IBM Cognos TM1 -käyttöoppaan
kohdassa Järjestelmän ja suorituskyvyn valvonta.
Seuraavassa taulukossa ovat viisi tapahtumalokin tapahtumaa, jotka koskevat
tietojen varausta.
Valvontalokin tapahtuma

Tapahtuman kuvaus

Ominaisuus asetettu:
CubeDataReservationEnable

Tallennetaan, kun kuution
CubeDataReservationEnable-ominaisuuden
arvo on muuttunut.

Tietojen varaus: hankittu

Tallennetaan, kun tietojen varaus hankitaan.

Tietojen varaus: vapautettu

Tallennetaan, kun tietojen varaus
vapautetaan.

Tietojen varaus: hankinnan peruutus

Tallennetaan, kun tietojen varauksen
hankinta peruutetaan.

Tietojen varaus: vapautuksen peruutus

Tallennetaan, kun tietojen varauksen
vapautus peruutetaan.

Huomautuksia peruutustapahtumista
v Tietojen varauksen hankintatoiminnon peruutus vapauttaa varauksen.
v Tietojen varauksen vapautustoiminnon peruutus hankkii varauksen uudelleen.

Tietojen varaustapahtumia koskevat kyselyt
Kaikki tietojen varaustapahtumat on liitetty Cognos TM1 -kuutio-objekteihin ja ne
on siksi ryhmitetty valvontalokissa kuutiotapahtumiksi. Kyseisistä tapahtumista
voi tehdä kyselyjä Valvontaloki-ikkunassa seuraavasti.

Toimintaohjeet
1. Avaa Valvontaloki-ikkuna palvelimen selausnäkymässä.
2. Valitse Tapahtuman tyyppi -osassa vaihtoehto Objekti.
3. Valitse Objektityyppi -kentän asetukseksi Kuutio.
4. Valitse avattavasta Tapahtuma-luettelosta haluamasi tietojen varausten
tapahtumatyyppi.
5. Aja kysely.

Luku 10. Tietojen varausten käyttö

153

Tietojen varausten valvonta Turbo Integrator- ja API-funktioilla
Mukautettuna ratkaisuna voit käyttää seuraavia Cognos TM1 TurboIntegrator- ja
API-funktioita siihen, että iteroit ohjelman avulla kuutio-objektit ja noudat tietoja
kuhunkin kuutioon liittyvistä tietojen varauksista.
v Turbo Integrator - ”CubeDataReservationGet” sivulla 157.
v TM1 API - ”TM1DataReservationGetAll” sivulla 162.

Tietojen varausten hallinta Turbo Integrator -funktioilla
Seuraavien Turbo Integrator (TI) -funktioiden avulla voit ohjelmallisesti hankkia,
vapauttaa ja hallita tietojen varauksia.
v CubeDataReservationAcquire
v CubeDataReservationRelease
v CubeDataReservationReleaseAll
v CubeDataReservationGet
v CubeDataReservationGetConflicts
Tietojen varaukset määrittyvät kuution, käyttäjän ja monikon (järjestetty
elementtiluettelo) mukaan.

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationAcquire hankkii tietojen varauksen määritettyyn kuutioon,
käyttäjään ja monikkoon.
Tämä on Turbo Integrator -funktio, jota voi käyttää vain Turbo Integrator
-prosesseissa.

Syntaksi
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Argumentti

Kuvaus

Cube (kuutio)

Kuution nimi.

User (käyttäjä)

Uuden varauksen omistajan nimi.
Järjestelmä tarkistaa annetun käyttäjätunnuksen ja varmistaa, että
käyttäjä on olemassa.

bForce

Totuusarvo, joka määrittää toiminnan, jos pyydetty varaus
aiheuttaa ristiriidan aiemmin luodun varauksen kanssa.
Jos arvoksi määritetään 0 (epätosi), järjestelmä hylkää pyynnön, jos
pyyntö aiheuttaa ristiriidan aiemmin luodun varauksen kanssa.
Jos arvoksi asetetaan 1 (true) ja Turbo Integrator -prosessia ajavalla
käyttäjällä on DataReservationOverride (tietojen varauksen ohitus)
-valtuudet, ristiriitaiset varaukset vapautetaan ja pyydetty varaus
myönnetään.
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Argumentti

Kuvaus

Address (osoite)

Monikon määrittävien elementtien nimien merkitty
merkkijonojärjestys. Järjestyksen tulee vastata kuution alkuperäistä
ulottuvuuksien järjestystä.
Kaikki monikon sisältämässä kuutiossa olevat solut muodostavat
varattavan alueen. Voit valita kustakin ulottuvuudesta yhden
elementin tai käyttää tyhjää merkkijonoa erottimien välissä, jolloin
valituksi tulee koko ulottuvuus. Sen mukaan, missä hierarkian
kohdassa elementti sijaitsee, pyyntö varaa yksittäisen solun,
sektorin tai koko kuution.

AddressDelimiter
(osoitteen erotin)

Valinnainen merkkijono, jolla erotetaan Address-parametrin
elementtien nimet toisistaan.
Oletusarvo on "|".

Paluuarvo
Totuusarvo - Palauttaa arvon true (tosi), jos varaus onnistuu.

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

Seuraavassa esimerkissä määritetään bForce-parametrin arvoksi 1, mikä pakottaa
tietojen varauspyynnön, jos ristiriita ilmenee, ja otetaan käyttöön toinen
erotinmerkki AddressDelimiter-parametria varten.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationRelease vapauttaa määritetyn tietojen varauksen.
Tämä on Turbo Integrator -funktio, jota voi käyttää vain Turbo Integrator
-prosesseissa.
Jos määritetty käyttäjä ei vastaa varauksen omistajaa, vapautus onnistuu vain, jos
määritetylle käyttäjälle on annettu DataReservationOverride-käyttöoikeus.

Syntaksi
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Argumentti

Kuvaus

Cube (kuutio)

Kuution nimi.

User (käyttäjä)

Varauksen omistajan nimi.
Järjestelmä tarkistaa annetun käyttäjätunnuksen ja varmistaa, että
käyttäjä on olemassa.

Address (osoite)

Monikon määrittävien elementtien nimien merkitty
merkkijonojärjestys. Järjestyksen tulee vastata kuution
alkuperäistä ulottuvuuksien järjestystä.
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Argumentti

Kuvaus

AddressDelimiter
(osoitteen erotin)

Valinnainen merkkijono, jolla erotetaan Address-parametrin
elementtien nimet toisistaan.
Oletusarvo on "|".

Paluuarvo
Totuusarvo - Palauttaa arvon true (tosi), jos vapautus onnistuu.

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

Seuraavassa esimerkissä käytetään eri merkkiä AddressDelimiter-parametrina.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationReleaseAll vapauttaa useita aiemmin luotuja tietojen
varauksia.
Tämä on Turbo Integrator -funktio, jota voi käyttää vain Turbo Integrator
-prosesseissa.
Järjestelmä vapauttaa kaikki sellaiset täysin määritetyssä osoitteessa olevat
varaukset, jotka vastaavat käyttäjäsuodatinta. Tyhjä käyttäjäsuodatin tarkoittaa
kaikkia käyttäjiä.
Jos määritetty käyttäjäsuodatin ei ole sama kuin Turbo Integrator -prosessia ajava
käyttäjä, DataReservationOverride (tietojen varauksen ohitus) -ominaisuus on
otettava käyttöön.
Jos osoitekentässä käytetään tyhjää käyttäjäsuodatinta ja kaikkia yleismerkkejä,
kaikki varaukset vapautuvat.

Syntaksi
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Argumentti

Kuvaus

Cube (kuutio)

Kuution nimi.

UserFilter
(käyttäjäsuodatin)

Käyttäjätunnusten suodatin, jolla haetaan aiemmin luotuja
varauksia.

Address (osoite)

Monikon määrittävien elementtien nimien merkitty
merkkijonojärjestys. Järjestyksen tulee vastata kuution alkuperäistä
ulottuvuuksien järjestystä.

AddressDelimiter
(osoitteen erotin)

Valinnainen merkkijono, jolla erotetaan Address-parametrin
elementtien nimet toisistaan.
Oletusarvo on "|".
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Paluuarvo
Totuusarvo - Palauttaa arvon true (tosi), ellei virheitä ilmene.

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

Seuraavassa esimerkissä vapautetaan määritetyn kuution kaikki varaukset kaikkien
käyttäjien osalta.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGet etsii aiemmin luotuja varauksia tietyssä kuutiossa
kaikkien käyttäjien tai yhden käyttäjän osalta.
Tämä on Turbo Integrator -funktio, jota voi käyttää vain Turbo Integrator
-prosesseissa.

Syntaksi
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns
Address;
Argumentti

Kuvaus

Index (indeksi)

Luvusta 1 alkava silmukkaindeksi, jolla iteroidaan määritetyn
kuution varaukset.

Cube (kuutio)

Etsittävän kuution nimi.

User (käyttäjä)

Varauksen omistajan nimi, jota käytetään suodattimena.
Jos tämä jätetään tyhjäksi, funktio palauttaa kaikkien omistajien
varaukset.
Jos nimi annetaan, funktio suodattaa tulokset ja palauttaa vain
määritetyn omistajan tulokset.

AddressDelimiter
(osoitteen erotin)

Valinnainen merkkijono, jolla erotetaan palautetun
Osoite-parametrin elementtien nimet toisistaan.
Oletusarvo on "|".

Paluuarvo
Osoite - Varauksen luontiaika, varauksen omistajan nimi ja varauksen
Element-osoite. Luontiaika on ensimmäisenä, sitten erotin, käyttäjätunnus, erotin ja
lopuksi elementtien tunnisteet kuution ulottuvuuksia vastaavassa järjestyksessä
(alkuperäinen järjestys).
Järjestelmä palauttaa tyhjän merkkijonon, jos annetulle indeksille ei ole merkintää.
Paluuarvon muoto on seuraava:
Luku 10. Tietojen varausten käyttö
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[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Esimerkki:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Huomautus: Varaukset voivat muuttua varausluettelon iteroinnin aikana, joten
indeksin käyttö ei takaa täydellisen varausluettelon saantia. Varauksia voidaan
lisätä mihin tahansa luettelon kohtaan ja poistaa mistä tahansa luettelon kohdasta,
joten varauksia saatetaan ohittaa tai toistaa, kun indeksin arvoja käydään läpi
silmukassa.
Jos omistajasuodatin on määritetty, indeksissä näkyvät vain suodatetun luettelon
jäsenet. Jos varausluettelossa on määritetty omistajia seuraavasti: Käyttäjä1,
Käyttäjä1, Käyttäjä2, ja pyynnössä määritetään Käyttäjä2:n omistaja, indeksi 1
noutaa luettelon kolmannen jäsenen.

Esimerkki
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’User1’,’*’);
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’’);

Seuraava esimerkki löytää kaikki käyttäjä Fred Bloggsin omistamat varaukset
Expense Input -kuutiossa ja tekee niille "something useful" eli jotakin hyödyllistä:
vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

CubeDataReservationGetConflicts
CubeDataReservationGetConflicts etsii tietyssä kuutiossa aiemmin luodut
varaukset, jotka aiheuttavat ristiriidan määrätyn käyttäjän, osoitteen ja monikon
kanssa.
Tämä on Turbo Integrator -funktio, jota voi käyttää vain Turbo Integrator
-prosesseissa.

Syntaksi
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
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Argumentti

Kuvaus

Index (indeksi)

Luvusta 1 alkava silmukkaindeksi, jolla iteroidaan tämän kyselyn
ehdot täyttävät ristiriidat.
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Argumentti

Kuvaus

Cube (kuutio)

Etsittävän kuution nimi.

User (käyttäjä)

Kysely etsii varaukset, jotka aiheuttavat ristiriidan tälle
käyttäjälle.

Address (osoite)

Monikon määrittävien elementtien nimien merkitty
merkkijonojärjestys. Järjestyksen tulee vastata kuution
alkuperäistä ulottuvuuksien järjestystä.

AddressDelimiter
(osoitteen erotin)

Valinnainen merkkijono, jolla erotetaan Address-parametrin
elementtien nimet toisistaan.
Oletusarvo on "|".

Paluuarvo
ConflictAddress - Varauksen luontiaika, varauksen omistajan nimi ja varauksen
elementin osoite. Luontiaika on ensimmäisenä, sitten erotin, käyttäjätunnus, erotin
ja lopuksi elementtien tunnisteet kuution ulottuvuuksia vastaavassa järjestyksessä
(alkuperäinen järjestys).
Järjestelmä palauttaa tyhjän merkkijonon, jos annetulle indeksille ei ole merkintää.
Paluuarvon muoto on seuraava:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Esimerkki:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Huomautus: Varaukset voivat muuttua ristiriitaisten varausten luettelon iteroinnin
aikana, joten indeksin käyttö ei takaa täydellisen varausluettelon saantia. Varauksia
voidaan lisätä mihin tahansa luettelon kohtaan ja poistaa mistä tahansa luettelon
kohdasta, joten varauksia saatetaan ohittaa tai toistaa, kun indeksin arvoja käydään
läpi silmukassa.

Tietojen varausten hallinta TM1 API -funktioilla
Seuraavien TM1 C API -funktioiden avulla voit ohjelmallisesti hankkia, vapauttaa
ja hallita tietojen varauksia.
v TM1DataReservationAcquire
v
v
v
v
v

TM1DataReservationRelease
TM1DataReservationReleaseAll
TM1DataReservationGetAll
TM1DataReservationGetConflicts
TM1DataReservationValidate
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TM1DataReservationAcquire
Pyytää tietojen varausta tiettyyn IBM Cognos TM1 -kuutioon, käyttäjään ja
monikkoon.
Jos toinen käyttäjä omistaa aiemmin luodun varauksen, jonka alue on päällekkäin
pyydetyn varauksen kanssa, järjestelmä hylkää varauspyynnön, ellei
bForce-merkkiä käytetä. Jos bForce-merkin arvo on tosi ja ohjelmointirajapintaa
(API) ajavalla käyttäjällä on DataReservationOverride-oikeus, järjestelmä vapauttaa
ristiriidan aiheuttavat varaukset ja myöntää uuden varauksen.

Syntaksi
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V bForce,
TM1V elementArray);
Parametri

Kuvaus

hPool

Normaali muistivaranto, jota kaikki API-komennot käyttävät.

hCube

Sen kuution kahva, jota halutaan käsitellä.

hClient

Varaukseen käytettävä omistaja.

bForce

Totuusarvo, joka määrittää toiminnan, jos pyydetty varaus aiheuttaa
ristiriidan aiemmin luodun varauksen kanssa.
Jos arvoksi määritetään 0 (epätosi), järjestelmä hylkää pyynnön, jos
pyyntö aiheuttaa ristiriidan aiemmin luodun varauksen kanssa.
Jos arvoksi määritetään 1 (tosi), funktio korvaa mahdolliset
ristiriidan aiheuttavat varaukset.

elementArray

Elementin kahvojen taulukko, joka määrittää monikon. Järjestyksen
on vastattava ulottuvuuksien järjestystä.

Paluuarvo
Totuusarvo tosi, jos pyyntö myönnetään, ja muussa tapauksessa epätosi.

Mahdollisia virheitä
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Vapauttaa määrätyn IBM Cognos TM1 -kuution, -käyttäjän ja -monikon aiemmin
luodun tietojen varauksen.
Jotta komento onnistuisi, hClient-parametrissa käytetyn käyttäjän tulee vastata
tietojen varauksen omistajaa, ellei API-sovellusohjelmaliittymän käyttäjällä ole
DataReservationOverride-oikeutta.
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Annettujen osoitteiden on vastattava osoitteita täysin.

Syntaksi
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parametri

Kuvaus

hPool

Normaali muistivaranto, jota kaikki API-komennot käyttävät.

hCube

Sen kuution kahva, jota halutaan käsitellä.

hClient

Varauksen omistaja.

elementArray

Niiden elementin kahvojen taulukko, jotka määrittävät monikon.
Järjestyksen tulee vastata ulottuvuuksien järjestystä.

Paluuarvo
Totuusarvo tosi, jos pyyntö onnistui, ja muussa tapauksessa epätosi. Jos varausta ei
löydy, pyyntö epäonnistuu ja palauttaa epätosi-arvon. Puutteellisia käyttöoikeuksia
käsitellään virheenä.

Mahdollisia virheitä
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Vapauttaa useita määritetyn IBM Cognos TM1 -käyttäjän tietojen varauksia.
Määritetty osoitemonikko määrittää haun aloituspisteen. Järjestelmä vapauttaa
kaikki varaukset, jotka ovat määritetyn käyttäjän omistamia ja jotka ovat täysin
osoitteen määrittämällä alueella. Jos jokin varaus on päällekkäinen osoitteen
kanssa, mutta ei täysin osoitteen määrittämällä alueella, järjestelmä ei vapauta sitä.
Jos hClient-parametriksi määritetään NULL (tyhjä), järjestelmä poistaa kaikkien
käyttäjien varaukset. Jos komennon antava käyttäjä ei ole omistaja, käyttäjällä on
oltava DataReservationOverride-oikeus. Jos käyttäjä yrittää suorittaa komennon
toiselle käyttäjälle tai kaikille käyttäjille ja komennon antajalla ei ole ohitusoikeutta,
järjestelmä hylkää komennon etsimättä aiemmin luotuja varauksia.
Järjestelmänvalvoja voi vapauttaa kaikki kuution varaukset määrittämällä tyhjän
(NULL) asiakkaan ja käyttämällä yleismerkkejä osoitteen jokaisessa elementissä.

Syntaksi
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
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Parametri

Kuvaus

hPool

Normaali muistivaranto, jota kaikki API-komennot käyttävät.

hCube

Sen kuution kahva, jota halutaan käsitellä.

hClient

Varauksen omistaja.

elementArray

Niiden elementin kahvojen taulukko, jotka määrittävät
vapautustoiminnon aloituspisteen. Järjestyksen tulee vastata
ulottuvuuksien järjestystä.

Paluuarvo
Totuusarvo tosi, jos virheitä ei ole.

Mahdollisia virheitä
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Selvittää, mitkä tietojen varaukset ovat tällä hetkellä voimassa IBM Cognos TM1
-kuutiossa.
Client-parametri on valinnainen. Jos sitä ei ole annettu (parametriksi on määritetty
TM1ObjectNull), järjestelmä palauttaa kaikki kuutiossa olevat tietojen varaukset.
Jos Client-parametri annetaan, järjestelmä palauttaa vain kyseisen käyttäjän
hallussa olevat tietojen varaukset.

Syntaksi
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Parametri

Kuvaus

hPool

Normaali muistivaranto, jota kaikki API-komennot käyttävät.

hCube

Sen kuution kahva, jota halutaan käsitellä.

hClient

Valinnainen kahva käyttäjälle, jonka puolesta haluat ajaa kyselyn.

Paluuarvo
Tietojen varaustietojen taulukko, jonka muoto on seuraava:
v [1] Kuution nimi (TM1ValTypeString)
v [2-n] Tietojen varaustietojen matriisi (TM1ValTypeArray)
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– [1] Luontiaika
– [2] Käyttäjätunnus (TM1ValTypeString)
– [3-n] Monikon määrittävien elementtinimien matriisi (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Elementin nimi (TM1ValTypeString)

Mahdollisia virheitä
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Selvittää, mitkä IBM Cognos TM1 -kuutiossa tällä hetkellä voimassa olevat
varaukset aiheuttaisivat ristiriidan määritetyn työasemaohjelman (käyttäjän) ja
osoitteen kanssa.
Tällä komennolla voidaan kerätä tietoja, joiden avulla voidaan määrittää varauksen
hankintayrityksen epäonnistumisen syy, olettaen, että eston aiheuttava varaus on
edelleen läsnä.

Syntaksi
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Parametri

Kuvaus

hPool

Normaali muistivaranto, jota kaikki API-komennot käyttävät.

hCube

Sen kuution kahva, jota halutaan käsitellä.

hClient

Asiakas (käyttäjä), jota verrataan nykyisiin varausten omistajiin.

elementArray

Niiden elementin kahvojen taulukko, jotka määrittävät
vertailukohtana olevan monikon. Järjestyksen tulee vastata
ulottuvuuksien järjestystä.

Paluuarvo
Palauttaa tietojen varaustietojen taulukon, jonka muoto on seuraava:
v [1] Kuution nimi (TM1ValTypeString)
v [2-n] Tietojen varaustietojen matriisi (TM1ValTypeArray)
– [1] Luontiaika
– [2] Käyttäjätunnus (TM1ValTypeString)
– [3-n] Monikon määrittävien elementtinimien matriisi (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Elementin nimi (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Tarkistaa kaikki IBM Cognos TM1 -kuution tietojen varaukset.
Järjestelmä poistaa kaikki sellaiset varaukset, joiden omistajana olevaa asiakasta
(käyttäjää) ei enää ole.
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Syntaksi
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Parametri

Kuvaus

hPool

Normaali muistivaranto, jota kaikki API-komennot käyttävät.

hCube

Sen kuution kahva, jota halutaan käsitellä.

Paluuarvo
Totuusarvo tosi.

Mahdollisia virheitä
TM1ErrorObjectNotFound (kuutio ei kelpaa)

Tietojen varausten API-virhekoodit
Seuraavassa taulukossa on kuvattu virhekoodit, joita IBM TM1 C API -funktiot
saattavat palauttaa tietojen varauksen yhteydessä.
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Virhe

Kuvaus

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Elementtien määrä ei vastaa kuution
ulottuvuuksien määrää.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

Kuution, asiakkaan tai elementin kahva ei
vastaa olemassa olevaa objektia.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

Annettu elementti ei vastaa ulottuvuuden
elementtiä kyseisessä kohdassa. Annettu
elementti on UDC.

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Varauksen käyttömahdollisuutta ei ole
myönnetty.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Yritettiin vapauttaa varaus, mutta kyseessä
ei ollut omistaja eikä ohitusoikeutta ole
myönnetty.
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Luku 11. Suojaustaso
Suojaustaso sisältää mekanismin, jolla voi rajoittaa käyttäjien mahdollisuutta
kirjoittaa kuutioon aiheuttamatta kuution ulottuvuuksien kilpavarausta ja ilman
taustalla olevan TM1-suojauksen muutostarvetta. Suojaustason tarkoitus on estää
kaikkien muiden käyttäjien tekemät solun tietojen päivitykset paitsi pääkäyttäjien
tekemät päivitykset. Kuten solun suojauksessa, suojaustason avulla voit määrittää
rajoituksen koskemaan vain joitakin tietokuution ulottuvuuksia.
Suojaustaso ei koske pääkäyttäjää. Suojaustasokuutiota pidetään suojauskuutiona,
joten Turbo Integrator -prosessi edellyttää GrantSecurityAccess-ominaisuutta
kuution muokkaamiseen. Suojaustason rajoitukset eivät koske pääkäyttäjää. Tämä
ominaisuus poikkeaa valtuustilasta (LOCK ja RESERVE), joka koskee pääkäyttäjää.
Suojaustasokuutio luodaan merkkijonoetuliitteen kanssa, joka määrittää kuution
suojaustasokuutioksi samaan tapaan kuin solun suojauskuutiot määritetään.
}SecurityOverlayGlobal_<Data Cube Name>
Ensimmäiset N ulottuvuutta ovat tietokuution ulottuvuuksia, joiden vastaavuus on
määritetty. Viimeinen ulottuvuus on }SecurityOverlay-ulottuvuus. Tämä viimeinen
ulottuvuus määrittää tasokuutioon tallennetut tiedot. Siinä on vain yksi elementti.
OverlayData -elementtiin on tallennettu tason toteutuksessa käytettävät tiedot.
OverlayData-tietoihin tallennetaan käyttöä rajoittavat arvot. Elementti on
merkkijonoelementti. }SecurityOverlay-ulottuvuus on pakollinen, koska TM1 ei
tue kuutioita, joissa on vain yksi ulottuvuus.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Tämän funktion avulla luodaan tai tuhotaan suojaustasokuutio ja määritetään
tietokuution annetun alueen taso.
Huomaa, että tietokuution luonti nimellä, joka tarkoittaa tasokuutiota, aiheuttaa
sen, että tietokuutiosta tulee taso, jos palvelin aloitetaan uudelleen. Kun kuutio
ladataan, se määritetään tasona, jos vastaava tietokuutio löytyy.
Tämä on TM1 Turbo Integrator -funktio, jota voi käyttää vain Turbo Integrator
-prosesseissa.

Syntaksi
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Argumentti

Kuvaus

Cube (kuutio)

Kuution nimi.
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Argumentti

Kuvaus

DimensionMap (ulottuvuuskartta)

Merkkijono, joka määrittää, käytetäänkö
kunkin sijainnin ulottuvuutta tasossa.
Ulottuvuuksien järjestys on alkuperäinen
kuutioiden järjestys. Määritä arvo 1 kullekin
sisällytetylle ulottuvuudelle ja arvo 0 pois
jätetylle ulottuvuudelle. Erota arvot
toisistaan kaksoispisteellä.

Totuusarvon palautus

Palauttaa arvon True (tosi), jos toiminto
onnistui. Muussa tapauksessa ilmenee
vakava virhe.

Lisätiedot

GrantSecurityAccess-ominaisuus on
määritettävä, jotta Turbo Integrator -prosessi
onnistuu. Prosessi luo yleisen
oletussuojaustasokuution. Yleiset tasot ovat
kaikkien käyttäjien käytettävissä.

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

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Tämän funktion avulla tuhotaan suojaustasokuutio ja määritetään tietokuution
annetun alueen taso.
Huomaa, että tietokuution luonti nimellä, joka tarkoittaa tasokuutiota, aiheuttaa
sen, että tietokuutiosta tulee taso, jos palvelin aloitetaan uudelleen. Kun kuutio
ladataan, se määritetään tasona, jos vastaava tietokuutio löytyy.
Tämä on TM1 Turbo Integrator -funktio, jota voi käyttää vain Turbo Integrator
-prosesseissa.

Syntaksi
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
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Argumentti

Kuvaus

Cube (kuutio)

Kuution nimi.

Totuusarvon palautus

Palauttaa arvon True (tosi), jos toiminto
onnistui. Muussa tapauksessa ilmenee
vakava virhe.

Lisätiedot

GrantSecurityAccess-ominaisuus on
määritettävä, jotta Turbo Integrator -prosessi
onnistuu. Prosessi luo yleisen
oletussuojaustasokuution. Yleiset tasot ovat
kaikkien käyttäjien käytettävissä.
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Esimerkki
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');

SecurityOverlayGlobalLockNode
Tämän funktion avulla rajoitetaan solmun käyttöoikeudet vain luku -tilaan
lukitsemalla solmu. Funktiossa käytetään yleistä tasoa, joten vaikutus ulottuu
kaikkiin käyttäjiin. Tasokuution on luotava ennen tämän komennon käyttöä.
Osoitteessa määritettyjen elementtien on kuuluttava vain tasossa käytettyihin
ulottuvuuksiin.
Tämä on TM1 Turbo Integrator -funktio, jota voi käyttää vain Turbo Integrator
-prosesseissa.

Syntaksi
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter]))
Argumentti

Kuvaus

bLock

Jos arvona on 1, lukitse solmu. Jos arvona
on 0. poista lukitus.

Cube (kuutio)
Address (osoite)

Osoitteen palautus

Kuution nimi.
Monikon määrittävien tasoelementtien
nimien merkitty merkkijonojärjestys.
Järjestyksen tulee vastata kuution
alkuperäistä ulottuvuuksien järjestystä.
Valinnainen merkkijono, jolla erotetaan
elementtien nimet
Address-parametrissa. Oletusarvo on "|".

Totuusarvon palautus

Palauttaa arvon True (tosi), jos toiminto
onnistui. Muussa tapauksessa ilmenee
vakava virhe.

Lisätiedot

GrantSecurityAccess-ominaisuus on
määritettävä, jotta Turbo Integrator -prosessi
onnistuu. Prosessi luo yleisen
oletussuojaustasokuution. Yleiset tasot ovat
kaikkien käyttäjien käytettävissä.

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

Ensimmäisessä esimerkissä tasossa on käytetty vain yhtä ulottuvuutta. Kahdessa
muussa esimerkissä on käytetty kahta ulottuvuutta.
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Luku 12. Cognos TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymä
Sen lisäksi, että voit käyttää IBM Cognos TM1 Web ohjelmaa erillisenä
sovelluksena, voit käyttää sitä myös omissa mukautetuissa Web-sovelluksissasi.
Web-ohjelmoijat ja TM1-sovelluskehittäjät voivat sisällyttää TM1 Web -objekteja
mukautettuihin Web-sivuihin, sovelluksiin ja mittatietotauluihin käyttämällä
Cognos TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymää.
Cognos TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymässä on kaksi erillistä
sovellusohjelmaliittymää. Näissä sovellusohjelmaliittymissä on yhteinen
kirjautumistapa, jossa käytetään istuntosanakkeita.
Sovelluskehitysvaatimustesi mukaan voit valita kahdesta
sovellusohjelmaliittymästä ja käyttää samaa kirjautumistapaa kummassakin.
Cognos TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymän istuntosanakekirjautuminen
Cognos TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymillä on yhteinen
kirjautumistapa, jossa käytetään istuntosanakkeita Cognos TM1 Web
-istuntojen yksilölliseen tunnistamiseen ja erottamiseen. Voit käyttää tätä
kirjautumistapaa kummassakin sovellusohjelmaliittymässä.
Lisätietoja on kohdassa ”Cognos TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymän
istuntosanakekirjautuminen”.
Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymä
URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla voit käyttää Websheet
(Web-taulukko)- ja Cube Viewer -objekteja käyttämällä URL-osoitteiden ja
parametrien erityistä joukkoa. Yksinkertaiset esimerkit voi tehdä suoraan
Web-selaimen osoiterivillä. Jos haluat luoda ratkaisun URL API
-sovellusohjelmaliittymän avulla, sinun on osattava käyttää HTML:ää ja
valinnaisesti myös JavaScriptiä.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Cognos TM1 Web -ohjelman URL API
-sovellusohjelmaliittymä” sivulla 173.
Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjasto
JavaScript-kirjaston avulla voit käyttää ohjelmallisesti TM1 Web -ohjelman
Websheet (Web-taulukko)- ja Cube Viewer -objekteja yhdistetyssä HTML-,
JavaScript- ja Dojo-Web-sivun kehitysympäristössä. JavaScript-kirjaston
käyttö edellyttää, että osaat käyttää JavaScript-, Dojo Toolkit- ja HTML
Document Object Model (DOM) -ohjelmia.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Cognos TM1 Web -ohjelman
JavaScript-kirjasto” sivulla 196.

Cognos TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymän
istuntosanakekirjautuminen
Istuntosanakekirjatumistavan avulla voit tunnistaa Cognos TM1 Web -istunnot
yksilöllisesti. Tätä kirjautumistapaa suositellaan URL API -sovellusohjelmaliittymää
varten ja JavaScript-kirjasto edellyttää sitä.
Istuntosanakekirjautuminen palauttaa yksilöllisen istuntosanakkeen, joka edustaa
tietyn käyttäjän, hallinnan pääkoneen ja TM1-palvelimen yhdistelmän
kirjautumisistuntoa.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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JavaScript XMLHttpRequest -sovellusohjelmaliittymän avulla voit lähettää
HTTP-kirjautumispyynnön Cognos TM1 Web -palvelimeen. Pyyntö palauttaa sen
jälkeen istuntosanakkeen JSON (JavaScript Object Notation) -muodossa. Kun olet
vastaanottanut istuntosanakkeen, voit käyttää sitä sen jälkeen TM1 Web -objektien
avaamiseen.
Jos HTTP-istunnon aikana ilmenee aikakatkaisu käyttämättömyyden takia, Cognos
TM1 Web -istunto ja siihen liittyvä sanake eivät enää kelpaa.

Istuntosanakekirjautumisen prosessi
Istuntosanakkeen avulla tapahtuvan sisäänkirjautumisen yleisprosessi sisältää
seuraavat vaiheet.
1. Jos käytät URL API -sovellusohjelmaliittymää, määritä tm1web_config.xmltiedoston LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-kokoonpanoparametri.

2.
3.

4.
5.

Huomautus: Tätä kokoonpanoparametria ei tarvita, jos käytät
JavaScript-kirjastoa.
Kokoa kirjautumispyyntöä varten niiden parametrien joukko, jotka perustuvat
Cognos TM1 -ohjelmassa käytettyyn todennustyyppiin.
Julkaise kirjautumispyyntö Cognos TM1 Web -palvelimessa käyttämällä
JavaScript XMLHttpRequest -sovellusohjelmaliittymää tai muuta samankaltaista
tapaa.
Nouda palautettu istuntosanake käsittelemällä JSON-vastaus.
Käytä istuntosanaketta, kun avaat Websheet- ja Cube Viewer -objekteja.

Istuntosanakekirjautumisen kokoonpanoparametri
Jos käytät istuntosanakekirjautumistapaa URL API -sovellusohjelmaliittymässä,
määritä tm1web_config.xml-tiedoston LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabledkokoonpanoparametrin arvoksi False.
Tämä parametri ottaa uudelleenkäytettävän URL API
-sovellusohjelmaliittymäistunnon käyttöön määritetyn hallinnan pääkoneen,
TM1-palvelimen ja (valinnaisen) käyttäjätunnuksen perusteella.
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Kirjautumispyynnön parametrit
Käytä istuntosanaketta kirjautumisessa lähettämällä pyynnön mukana
parametrijoukko Cognos TM1 -ohjelmassa käyttämääsi todennustyyppiä varten.
Käytä TM1-vakiotodennuksessa ja integroidussa sisäänkirjauksessa seuraavaa
parametrimuotoa:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_server_name
v param2=username
v param3=password
Esimerkki:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
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Jos käytät todennuksessa IBM Cognos Business Intelligence -ohjelmaa, sisällytä
camPassport-muuttujan arvo käyttämällä seuraavaa muotoa:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

Istuntosanakekirjautumisen JSON-vastaus
Kirjautumispyynnön tulokset palautetaan JSON-muotoiltuna merkkijonona.
Jos kirjautumispyyntö onnistuu, vastaus palautetaan seuraavassa muodossa.
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

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

Jos kirjautumispyyntö ei onnistu, järjestelmä palauttaa seuraavan vastauksen.
{ "reply":null}

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on käytetty JavaScript XMLHttpRequest
-sovellusohjelmaliittymää kirjautumispyynnön julkaisuun TM1 Web -palvelimessa
ja määritetyn istuntosanakkeen noutoon.
<script type="text/javascript">
function login() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "http://localhost:9510/tm1web/dwrx/jsonp/TM1Service/login", true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onload = function() {
var response = JSON.parse(xhr.responseText).reply;
if(response != null) {
var sessionToken = response.sessionToken;
console.debug("Session token: " + sessionToken);
}
else {
console.error("Login failed.");
}
}
var params = "param0=localhost&param1=Planning+Sample&param2=admin&param3=apple";

Luku 12. Cognos TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymä

171

xhr.send(params);
};
</script>

LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-kokoonpanoparametri
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-kokoonpanoparametrin avulla voit tapaa,
jolla TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymä käsittelee
kirjautumisistuntoja. Määrittämällä tämän parametrin voit määrittää, seuraako URL
API -sovellusohjelmaliittymä erillisiä, yksilöllisiä kirjautumisistuntoja.
Tämä parametri ottaa uudelleenkäytettävän URL API
-sovellusohjelmaliittymäistunnon käyttöön määritetyn hallinnan pääkoneen,
TM1-palvelimen ja (valinnaisen) käyttäjätunnuksen perusteella.
Jos käytät istuntosanakekirjautumistapaa URL API -sovellusohjelmaliittymässä,
määritä tm1web_config.xml-tiedoston LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabledkokoonpanoparametrin arvoksi False. Lisätietoja sisäänkirjautumisesta
istuntosanakkeen avulla on ohjeaiheessa ”Cognos TM1 Web API
-sovellusohjelmaliittymän istuntosanakekirjautuminen” sivulla 169.

Muoto
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
Esimerkki:
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Arvot
Oletusarvo on True.
Tosi

TM1 Web yrittää löytää uudelle sisäänkirjauspyynnölle vastinetta aiemmin
luodusta kirjautumisistunnosta annettujen tietojen perusteella
(TM1-hallinnan pääkone, TM1-palvelin, käyttäjätunnus).
Tämän parametrin arvoksi tulisi määrittää vain arvo True, jos yksittäinen
kirjautuminen ilmenee yksilöllisessä TM1-hallinnan pääkoneen,
TM1-palvelimen ja käyttäjätunnuksen yhdistelmässä.

Epätosi
Määrittää, että istuntosanake on annettava aina, kun TM1 Web -objekti
avataan TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymällä. Muussa
tapauksessa käyttäjältä pyydetään toimia.
Määritä tämän parametrin arvoksi False, jos aiot käyttää useita
kirjautumisistuntoja TM1 Web -ohjelman URL API
-sovellusohjelmaliittymässä. Voit käyttää tätä kokoonpanomääritystä myös
silloin, kun käytät useita kirjautumisistuntoja URL API
-sovellusohjelmaliittymässä ja muissa TM1 Web -työasemissa, kuten TM1
Web- ja TM1 Application Web -työasemissa. Tässä
kokoonpanomäärityksessä istuntosanakkeen avulla käyttäjäistunnot
voidaan pitää erillisinä ja yksilöllisinä.
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Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymä
Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla voit
sisällyttää Cognos TM1 Web -ohjelman Websheet- ja Cube Viewer -objekteja mihin
tahansa HTML-perustaiseen asiakirja- tai Web-sivu-ratkaisuun.

Cognos TM1 Web -ohjelman URL API
-sovellusohjelmaliittymän yleiskuvaus
URL API -sovellusohjelmaliittymä sisältää ympäristön niiden URL-osoitteiden
luontiin, jotka näyttävät Cognos TM1 Web -ohjelman Websheet- ja Cube Viewer
-objektit omilla mukautetuilla Web-sivuillasi.
URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla voit sisällyttää Websheet- ja Cube
Viewer -objekteja mihin tahansa HTML-perustaiseen ratkaisuun, kuten
Web-sivuille, Web-sovelluksiin ja mittatietotauluihin. URL API
-sovellusohjelmaliittymän avulla voit käyttää Websheet (Web-taulukko)- ja Cube
Viewer -objekteja käyttämällä URL-osoitteiden ja parametrien erityistä joukkoa.

Kehitystyökalut
Jos haluat luoda ratkaisun URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla, sinun on
osattava käyttää HTML:ää ja valinnaisesti myös JavaScriptiä.
Voit käyttää URL API -sovellusohjelmaliittymää suoraan Web-selaimen osoiterivillä
testaustarkoituksiin ja yksinkertaisten esimerkkien tekemiseen. Jos haluat luoda
ratkaisun URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla, voit käyttää yksinkertaista
tekstinmuokkausohjelmaa tai mitä tahansa kehitysympäristöä, jossa HTML ja
JavaScript ovat käytettävissä.
URL API -sovellusohjelmaliittymässä käytetään HTML-koodin sisäisiä kehyksiä
(<iframe>-tunniste) Cube Viewer- ja Websheet-objektien ensisijaiseen näyttämiseen
mukautetuilla Web-sivuilla.

Ominaisuudet
Voit koota URL-osoitteita, jotka lisäävät seuraavia ominaisuuksia tai toimintoja
mukautetuille Web-sivuillesi:
v Websheet- ja Cube Viewer -luokka
– Cube Viewer- ja Websheet-objektien käyttö ja näyttäminen
– otsikkoulottuvuuden elementtien määritys
– ominaisuuksien hallinta, kuten työkalurivin käyttöönotto tai käytöstä poisto
v Cube Viewer
– objektien näyttäminen joko ruudukkotilassa, kaaviotilassa tai ruudukko- ja
kaaviotilan yhdistelmänä
– kaaviotyypin vaihtaminen
– automaattisen uudelleenlaskennan käyttöönotto tai käytöstä poisto
– kuutionäkymän asettelun tallennus
– näkymän uudelleenlaskenta
v Websheet
– aktiivisten lomakkeiden luonti uudelleen.
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Cognos TM1 Web -ohjelman URL API
-sovellusohjelmaliittymän käytön aloitus
Luo ensin URL-osoite käyttämällä URL-perusosoitetta ja tiettyjä TM1-parametreja
ja välitä sen jälkeen valmis URL-osoite TM1 Web -palvelimeen. Valmis URL-osoite
avautuu ja tuo näkyviin Websheet- tai Cube Viewer -objektin. URL API
-sovellusohjelmaliittymän avulla näihin objekteihin voi myös kohdistaa erilaisia
toimintoja.
URL-perusosoite ja parametrit erotellaan ristikkomerkkisymbolilla (#) ja ne kootaan
seuraavassa muodossa:
BaseUrl#Parameters
Jos haluat sisällyttää useita parametreja samaan URL-osoitteeseen, erota en
et-merkillä (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value

Web-selaimen osoiterivin esimerkki
Saat näkyviin URL API -sovellusohjelmaliittymän yksinkertaisen esimerkin, kun
kopioit ja liität seuraavan URL-osoitteen Web-selaimen osoiteriville.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&Username=admin
&Password=apple

URL API -sovellusohjelmaliittymän käyttö Web-sivuilla
URL API -sovellusohjelmaliittymässä käytetään HTML-koodin sisäisiä kehyksiä
(<iframe>-tunniste) Cube Viewer- ja Websheet-objektien näyttämiseen
mukautetuilla Web-sivuilla. Tunniste <iframe> on ensisijainen tapa tuoda Cube
Viewer- ja Websheet-objektit näkyviin URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla.
Kun TM1 Web -objekti on tuotu näkyviin iframe-kehykseen, voit sen jälkeen
kohdistaa toimintoja kyseiseen objektiin päivittämällä iframe-elementin src (lähde)
-ominaisuuden uudella URL-osoitteella.
Lisätietoja on kohdassa ”HTML <iframe> -tunnisteiden käyttö Cognos TM1 Web
-objektien näyttämiseen” sivulla 176.

Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymän
URL-perusosoite
Käytä URL-perusosoitetta perustana, jolle muodostat kaikki pyynnöt Cognos TM1
Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla.
Seuraavassa esimerkissä on esitetty URL-perusosoite:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Tee valmis pyyntö yhdistämällä URL-perusosoitteeseen vähintään yksi parametri.
URL-perusosoitteen muoto on seuraava:
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http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
Sen tietokoneen verkkoalueen nimi tai IP-osoite, joka toimii Cognos TM1
Web -palvelimen pääkoneena.
Jos esimerkiksi työskentelet suoraan tietokoneella, jossa Cognos TM1 Web
-palvelin on ajossa, voit käyttää WebServerName-parametrin
localhost-arvoa.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Jos TM1 Web -palvelin on ajossa etätietokoneessa, käytä tuon järjestelmän
nimeä seuraavasti:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
Web-sovelluspalvelimen portin numero.
TM1-vakioasennus käyttää portin numeroa 9510.
UrlApi.jsp
Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymän toiminnot
perustuvat UrlApi.jsp-tiedostoon.

Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymän
parametrit
Parametrien avulla voit määrittää, minkä Cognos TM1 Web -objektin haluat avata
ja mitä toimintoja haluat kohdistaa objektiin. Koko URL-merkkijono muodostetaan
lisäämällä parametreja URL-perusosoitteeseen.
URL-perusosoite ja parametrit erotellaan ristikkomerkkisymbolilla (#) ja ne kootaan
seuraavassa muodossa:
BaseUrl#Parameters
Esimerkki:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Voit sisällyttää useampia kuin yhden parametrin erottelemalla ne et-merkillä (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Huomautus: Parametreissa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Parametrit ”Action”
ja ”action” toimivat samalla tavalla. Luettavuuden vuoksi isojen kirjaimien käyttö
on kuitenkin suositeltavaa.
Yleisimpiä parametreja ovat Action ja Type, joita käytetään Workbook- ja Cube
Viewer -objektien avaamiseen. Seuraavassa URL-osoitteessa on esimerkki
parametrien käytöstä Cube Viewer -objektin avaamiseen.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
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Kun olet avannut Websheet- tai Cube Viewer -objektin Web-sivullasi, voit sen
jälkeen kohdistaa objektiin lisää toimintoja käyttämällä parametreja. Esimerkiksi
seuraavissa URL-osoitteissa käytetään AutoRecalc- ja HideDimensionBarparametreja.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Lisätietoja parametrien käsittelystä on seuraavissa ohjeaiheissa:
v ”Action-parametrin käyttö TM1 Web -objektien yhteydessä” sivulla 180.
v ”Open-parametrin käyttö TM1 Web -objektin avaukseen” sivulla 180.
v ”Parametrien ja toimintojen käyttö aiemmin määritettyyn TM1 Web -objektiin”
sivulla 181.

URL-osoitteen koodinvaihtomerkkien käyttö URL API
-sovellusohjelmaliittymässä
Käytä URL-koodinvaihtomerkkejä, kun luot välejä tai muita erikoismerkkejä
sisältäviä URL-osoitteita.
Esimerkkejä yleisistä URL-koodinvaihtomerkeistä ovat seuraavat:
Merkki

Koodinvaihtomerkki

Väli

%20

$

%24

%

%25

&

%26

=

%3D

Cognos TM1 Web -ohjelman URL API
-sovellusohjelmaliittymän käsitteet
URL API -sovellusohjelmaliittymän peruskäsitteitä ovat objektien näyttäminen
HTML-koodin iframe-elementeissä, sisäänkirjauksen valtuustietojen määrittäminen,
objektien avaus ja toimintojen käyttö.

HTML <iframe> -tunnisteiden käyttö Cognos TM1 Web -objektien
näyttämiseen
Käytä HTML-koodin sisäisiä kehyksiä (<iframe>-tunniste) URL API
-sovellusohjelmaliittymässä Cube Viewer- ja Websheet-objektien näyttämiseen
mukautetuilla Web-sivuilla.
Tunniste <iframe> on ensisijainen tapa tuoda Cube Viewer- ja Websheet-objektit
näkyviin mukautetuilla Web-sivuilla URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla.
Kun TM1 Web -objekti on tuotu näkyviin iframe-kehykseen, voit sen jälkeen
kohdistaa toimintoja kyseiseen objektiin päivittämällä iframe-elementin src (lähde)
-ominaisuuden uudella URL-osoitteella.

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä käytetään HTML-vakiopainiketta ja JavaScript-funktiota
Websheet-objektin lataamiseen iframe-kehykseen.
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<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

TM1-hallinnan pääkoneen ja TM1-palvelimen parametrien
määritys URL API -sovellusohjelman avulla
Voit määrittää Cognos TM1 -hallinnan pääkoneen ja palvelimen nimen
URL-merkkijonossa käyttämällä parametreja AdminHost ja TM1Server.
AdminHost- ja TM1Server-parametrit voidaan sisällyttää URL-osoitteeseen komennon
#Action=Open avulla tai määrittää implisiittisesti istuntosanakkeen avulla.
Nämä arvot ovat valinnaisia URL-osoitteessa, mutta ne tulee määrittää
TM1-ohjelmaa varten jollakin seuraavista tavoista.
v tm1web_config.xml-tiedostossa
v istuntosanakkeen avulla
v URL-merkkijonossa
v TM1 Web -palvelimeen julkaistuna lomakeperustaista kirjautumista käyttämällä
v käyttäjän määrittämänä, kun TM1 Web -ohjelma sitä pyytää.
Jos arvoja ei löydy, TM1-ohjelma pyytää tietoja käyttäjältä tuomalla näkyviin
pienoiskohoikkunan.
Hallinnan pääkone ja palvelimen nimi määritetään seuraavassa järjestyksessä:
1. Jos istuntosanake on määritetty, hallinnan pääkone ja TM1-palvelin määritetään
ensin istuntosanakkeen perusteella, koska se osoittaa tiettyyn istuntoon.
2. Jos AdminHost- ja TM1Server-parametri on määritetty URL-osoitteessa, määritys
ohittaa tm1web_config.xml-tiedostossa olevat arvot.
3. Jos arvoja ei ole URL-merkkijonossa, TM1 Web -ohjelma yrittää selvittää, onko
ne määritetty tm1web_config.xml-tiedostossa.
4. Jos AdminHost- ja TM1Server-parametreja ei ole URL-merkkijonossa eikä
tm1web_config.xml-tiedostossa, järjestelmä pyytää näitä tietoja käyttäjältä
tuomalla näkyviin pienoiskohoikkunan.
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Esimerkki
Näiden parametrien muoto on seuraavanlainen:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
jossa:
AdminHostName
Sen järjestelmän nimi, jossa TM1-hallinnan pääkone on ajossa.
TM1ServerName
Sen TM1-palvelimen nimi, johon kirjaudutaan.
Esimerkiksi seuraava mallikoodi käyttää paikallista järjestelmää ja TM1 Planning
Sample -tietokantaa.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Käyttäjän sisään- ja uloskirjauksen hallinta URL API
-sovellusohjelmaliittymällä
Jos haluat tarkastella TM1 Web -objekteja URL API -sovellusohjelmaliittymällä,
sinun on kirjauduttava IBM Cognos TM1 -palvelimeen.
Käyttäjien sisäänkirjausta voi hallita seuraavilla tavoilla.
Istuntosanakekirjautuminen
Istuntosanakekirjautuminen seuraa yksilöllisiä käyttäjäistuntoja useiden
TM1 Web -ilmentymien, TM1-hallinnan pääkoneiden ja TM1-palvelimien
välillä.
Istuntosanakekirjautuminen on suositeltu kirjautumistapa. Käytä tätä
kirjautumistapaa, jos käyttäjät kirjautuvat useisiin TM1 Web -ohjelman
ilmentymiin ja/tai erillisiin TM1-palvelimiin samanaikaisesti.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”Cognos TM1 Web API
-sovellusohjelmaliittymän istuntosanakekirjautuminen” sivulla 169.
Käyttäjän valtuustietojen sisällytys URL-osoitteeseen
Voit määrittää sisäänkirjaustiedot URL-osoitteeseen, kun käytät TM1 Web
-objekteja. URL-osoitteen tulee sisältää AdminHost-, TM1Server-, UserNameja/tai Password-parametrin arvot.
Varoitus: URL-osoitteessa annettu salasana ei ole suojattu.
Sisäänkirjauksen ponnahdusikkuna
Jos sisäänkirjaustietoja tai osaa niistä ei ole annettu muulla tavalla,
näkyviin tulee ponnahdusikkuna, joka kehottaa käyttäjää kirjautumaan
sisään Cognos TM1 Web -objektien tarkastelua varten.
Lomakeperustainen kirjautuminen
Voit käyttää syötekenttiä sisältävää HTML-vakiolomaketta käyttäjän
sisäänkirjautumisen valtuustietojen keruuseen ja tietojen lähettämiseen
Cognos TM1 Web -palvelimeen. Lisätietoja on kohdassa ”Cognos TM1 Web
-ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymän lomakeperustainen
kirjautuminen” sivulla 179.
Jos käytät IBM Cognos Business Intelligence -suojauksen todennusta, voit määrittää
CamPassport-parametrin.
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Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymän
lomakeperustainen kirjautuminen:
Voit käyttää syötekenttiä sisältävää HTML-vakiolomaketta käyttäjän
sisäänkirjautumisen valtuustietojen keruuseen ja tietojen lähettämiseen Cognos
TM1 Web -palvelimeen.
Varmista, että lomake sisältää alla luetellut <input>-kentät. Kenttien nimet ja
kenttiin liittyvät arvot lähetetään Cognos TM1 Web -palvelimeen, kun lomake
lähetetään.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
v Password
Esimerkki
<!-- Login form -->
<form id="loginInfoForm" method="post">
Admin Host: <input type="text" value="localhost" name="AdminHost" /><br>
TM1 Server: <input type="text" value="Planning Sample" name="TM1Server" /><br>
User Name: <input type="text" value="admin" name="Username" /><br>
Password: <input type="password" value="apple" name="Password" /><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="loadCubeview();" />
</form>
<!-- The iframe to host and display the TM1 Web object -->
<iframe id="cubeviewId" name="cubeviewIFrame" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function submits the login form and opens a CubeViewer
function loadCubeview() {
// Get a reference to the login form
var loginForm = document.getElementById("loginInfoForm");
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var params = "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan";
params = params + "&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
// Assign the URL to the action property of the login form
loginForm.action = baseUrl + params;
// NOTE: Be sure to use the iframe name for the target of the login form
loginForm.target = "cubeviewIFrame";
// Submit the form to login and display the TM1 Web object
loginForm.submit();
};
</script>

Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymästä
uloskirjautuminen:
Voit lopettaa nykyisen käyttäjäistunnon URL API -sovellusohjelmaliittymässä
käyttämällä Action=Logout-parametria.
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Kohdistat uloskirjautumistoiminnon iframe-kehykseen, jossa on jo näkyvissä TM1
Web -objekti. Uloskirjautumistoiminto lopettaa istunnon, joka avasi kyseisen TM1
Web -objektin, ja lopettaa myös kaikkien muiden saman istunnon alaisuudessa
olevien URL API -ilmentymien istunnot.
Logout (Kirjaudu ulos) -toiminnon muoto on seuraava:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä lopetetaan istunto, joka liittyy iframe-kehykseen ja siihen
liittyvään TM1 Web -objektiin.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

Action-parametrin käyttö TM1 Web -objektien yhteydessä
Action-parametri määrittää, minkä tyyppinen toiminto TM1 Web -objektiin
kohdistetaan.
Yleisin toiminto on #Action=Open-komento, jolla voi avata joko Cube Viewer- tai
Websheet-objektin.
Käytä Action-parametria URL-merkkijonossa seuraavasti:
#Action=TypeOfAction
Arvo TypeOfAction voi olla jokin tuetuista toiminnoista, kuten Open, Recalc tai
Close.
Kaikki käytettävissä olevat toimintotyypit on lueteltu ohjeaiheessa ”URL API
-Action-parametri” sivulla 190.

Esimerkki
Esimerkiksi seuraava URL-osoite avaa TM1 Web -ohjelman Cube Viewer -objektin.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Open-parametrin käyttö TM1 Web -objektin avaukseen
Voit avata TM1 Web -objektin ja tuoda sen näkyviin käyttämällä
Action=Open-komentoa ja Type-parametria.
Open-parametri määrittää, että haluat avata TM1 Web -objektin ja tuoda sen
näkyviin, ja Type-parametri määrittää objektin tyypin.
Action=Open&Type=object_type
Muuttuja object_type voi olla WebSheet tai CubeViewer. Objektityypin mukaan
voidaan tarvita myös muita parametreja avattavan objektin täsmälliseen
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määritykseen. Voit määrittää myös otsikon valinnan ominaisuudet ja muut
näyttöominaisuudet samassa URL-osoitteessa, kun käytät Open-komentoa.
Seuraavassa URL-osoitteessa on esimerkki Open- ja Type-parametrien käytöstä Cube
Viewer -objektin avaamiseen.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Lisätietoja objektien avaamisesta on seuraavissa ohjeaiheissa:
v ”Websheet-objektien näyttäminen URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla”
sivulla 182.
v ”Cube Viewer -objektien näyttäminen URL API -sovellusohjelmaliittymän
avulla” sivulla 184.
Kun olet avannut Websheet- tai Cube Viewer -objektin Web-sivullasi, voit sen
jälkeen kohdistaa objektiin lisää toimintoja käyttämällä parametreja. Lisätietoja on
kohdassa ”Parametrien ja toimintojen käyttö aiemmin määritettyyn TM1 Web
-objektiin”.

Parametrien ja toimintojen käyttö aiemmin määritettyyn TM1 Web
-objektiin
Kun Cognos TM1 Web -objekti on tuotu näkyviin Web-sivullesi, voit parametrien
avulla ottaa lisää toimintoja käyttöön tietyssä objektissa päivittämällä sen
URL-osoitteen.
Jos haluat käyttää lisää toimintoja Websheet- tai Cube Viewer -objektissa, joka on jo
näkyvissä, luo uusi URL-osoite haluamiesi parametrien kanssa. Käytä sen jälkeen
uutta URL-osoitetta sen iframe-elementin src (lähde) -ominaisuudessa, jossa objekti
on näkyvissä.
Jos objekti on jo näkymissä iframe-elementissä, voit luoda uuden URL-osoitteen
lisäämällä vain toimintoparametrit URL-perusosoitteeseen.
Esimerkiksi seuraavat URL-osoitteet lisäävät AutoRecalc- ja HideDimensionBarparametrit URL-perusosoitteeseen.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on JavaScript-funktio, jossa käytetään päivitettyä
URL-osoitetta sellaisen iframe-elementin src-ominaisuudessa, joka tuo jo näkyviin
Cube Viewer -objektin.
<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
Luku 12. Cognos TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymä
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baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Websheet-objektien näyttäminen URL API
-sovellusohjelmaliittymän avulla
Websheet-objekti (Web-taulukko) on Cognos TM1 -tietoja sisältävä Microsoft Excel
-laskentataulukkotiedosto, jota voi tarkastella Web-selaimessa. URL API
-sovellusohjelmaliittymän avulla voit tuoda Websheet-objektin näkyviin
HTML-koodin iframe-elementissä ja kohdistaa sen jälkeen Websheet-objektiin
lisätoimintoja ja parametreja.

Websheet-objektin avaus
Voit avata Websheet-objektin URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla
käyttämällä Websheet-objektin sijaintipolkua sellaisena kuin se on järjestettynä
TM1-sovelluskansiossa.

Toimintaohjeet
1. Avaa Cognos TM1 Web -ohjelma ja laajenna Sovellukset-solmu, jotta voit
paikantaa avattavan Websheet-objektin.
2. Luo tekstimerkkijono, joka vastaa polkua Websheet-objektiin.
Aloita polku merkinnällä Applications/ ja erota mahdolliset alikansiot
vinoviivalla (/).
Esimerkki: Applications/My Reports/Report_2014.xls
3. Määritä URL-osoitteen Workbook-parametri luodun polun mukaisesti.
#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My Reports/Report_2014
4. Muodosta valmis URL-osoitepyyntö yhdistämällä parametrit ja
URL-perusosoite.

Esimerkki
Saat tämän esimerkin näkyviin, kun kopioit ja liität seuraavan URL-osoitteen
suoraan Web-selaimen osoiteriville.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual%20v
%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Seuraavat JavaScript-funktio lataa Websheet-objektin iframe-elementtiin.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Websheet-objektin näyttöominaisuuksien määritys
Voit määrittää Websheet-objektin näyttöominaisuudet sisällyttämällä haluamasi
objektiin liittyvät parametrit URL-osoitteeseen.
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Voit muuttaa Websheet-objektin näyttöä seuraavien parametrien avulla:
HideToolbar
Ottaa työkalurivin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Oletusarvon mukaan
asetus on käytössä.
AutoRecalc
Ottaa automaattisen uudelleenlaskennan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Oletusarvon mukaan se on poissa käytöstä.

Esimerkkejä
Käytä URL-osoitteessa seuraavaa muotoa Websheet-objektin näyttöominaisuuksien
ohjaamiseen.
property=value
Voit esimerkiksi poistaa käytöstä työkalurivin näytön lisäämällä URL-osoitteeseen
seuraavan rivin:
HideToolbar=True
Seuraavassa esimerkissä otetaan käyttöön automaattinen uudelleenlaskenta.
AutoRecalc=True

Ulottuvuuden otsikkoelementtien valinta Websheet-objekteille
Voit määrittää Websheet-objektin otsikkoulottuvuuden nykyiset elementit missä
tahansa solussa, joka sisältää SUBNM-funktion.
Voit määrittää ulottuvuuden joko taulukon numeron sekä rivi- ja sarakenumeron
tai ulottuvuuden nimen perusteella.
Voit valita uuden elementin joko elementin nimen tai elementin indeksin
perusteella.

Muoto ja arvot
Käytä seuraavaa muotoa, kun määrität ulottuvuuden taulukon numeron sekä rivija sarakenumeron perusteella:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Käytä seuraavaa muotoa, kun määrität ulottuvuuden sen nimen perusteella:
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Käytä seuraavia parametreja:
Title_S#-R#-C#
Määrittää otsikkoulottuvuuden taulukon numeron sekä rivi- ja
sarakenumeron perusteella.
Korvaa #-merkit Websheet-objektin ulottuvuuden SUBNM-solun taulukkosekä rivi- ja sarakesijaintien arvoilla.
Title_dimensionName
Määrittää otsikkoulottuvuuden ulottuvuuden nimen perusteella.
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elementNameOrIndex
Valittavan uuden otsikkoelementin nimen merkkijonoarvo tai indeksin
numeroarvo.
Jos haluat valita uuden otsikkoelementin elementin indeksin perusteella
etkä elementin nimen perusteella, sisällytä URL-osoitteeseen
UseIndex-parametri seuraavasti:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten Web-taulukko avataan ja otsikkoelementtiä
muutetaan.
1. Avaa Cube Viewer ensiksi kopioimalla ja liittämällä seuraava URL-osoite
suoraan Web-selaimen osoiteriville.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Voit muuttaa otsikkoelementtiä kopioimalla ja liittämällä seuraavan
URL-osoitteen samaan Web-selainistuntoon.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Saat vastaavia tuloksia kopioimalla ja liittämällä vain parametrin
Title_S#-R#-C# URL-perusosoitteen loppuun.
Vihje: Kun otat muutokset käyttöön parametrien avulla, vain URL-osoitteen
parametriosa on päivitettävä. URL-perusosoitetta ei tarvitse muuttaa.
Title_S0-R11-C2=US

4. Käytä seuraavaa mallia UseIndex-parametrin kanssa, kun haluat valita uuden
otsikon elementin indeksin perusteella.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true

Cube Viewer -objektien näyttäminen URL API
-sovellusohjelmaliittymän avulla
Cube Viewer -objekti näyttää TM1-kuutionäkymän mukautetulla Web-sivulla. URL
API -sovellusohjelmaliittymän avulla voit tuoda Cube Viewer -objektin näkyviin
HTML-koodin iframe-elementissä ja kohdistaa sen jälkeen objektiin lisätoimintoja ja
parametreja tarpeen mukaan.

Cube Viewer -objektin avaus
Voit yksilöidä ja avata Cognos TM1 Web -ohjelman Cube Viewer -objektin
antamalla komennon Action=Open yhdessä parametrien Type, Cube, View ja
AccessType kanssa URL-osoitteessa.
Voit avata Cube Viewer -objektin käyttämällä tässä kuvattua muotoa:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName&AccessType=Status
jossa:
v CubeName on sen kuution nimi, johon näkymä kuuluu
v ViewName on kuutionäkymän nimi
v Status on kuutionäkymän julkinen tai yksityinen tila. Avattava kuutionäkymä
on määritettävä oikein sisällyttämällä parametriin arvo Public tai Private.
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Saat tämän esimerkin näkyviin, kun kopioit ja liität seuraavan URL-osoitteen
suoraan Web-selaimen osoiteriville.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Seuraavan JavaScript-funktion avulla voit ladata Cube Viewer -objektin
iframe-elementtiin.
function loadCubeview() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
};

Cube Viewer -objektin näyttöominaisuuksien määritys
Voit määrittää Cube Viewer -objektin näyttöominaisuudet sisällyttämällä haluamasi
objektiin liittyvät parametrit URL-osoitteeseen.
Voit muuttaa Cube Viewer -objektin näyttöä seuraavan muodon ja seuraavien
parametrien avulla:
&ominaisuus=arvo
HideToolbar
Ottaa työkalurivin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Oletusarvon mukaan
asetus on käytössä.
AutoRecalc
Ottaa automaattisen uudelleenlaskennan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Oletusarvon mukaan asetus ei ole käytössä.
HideDimensionBar
Ottaa otsikkorivin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Oletusarvon mukaan
asetus on käytössä.
Huomautus: Tämä asetus koskee vain Cube Viewer -objektia.

Esimerkki
Voit esimerkiksi muuttaa Cube Viewer -objektin näyttöominaisuuksia lisäämällä
URL-osoitteeseen seuraavat rivit:
HideToolbar=True
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True

Cube Viewer -objektin otsikkoelementtien valinta
Voit määrittää Cube Viewer -objektin otsikkoelementit lisäämällä title-parametrin
URL-osoitteeseen ulottuvuuden ja elementin nimen määritystä varten.
Käytä seuraavaa muotoa ja seuraavia parametreja:
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Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Parametrit:
DimensionName
Muutettavan otsikkoulottuvuuden nimi.
ElementNameOrIndex
Uuden valittavan otsikkoelementin nimi tai indeksi.
Jos haluat valita uuden otsikkoelementin elementin indeksin perusteella
etkä elementin nimen perusteella, sisällytä URL-osoitteeseen
UseIndex-parametri seuraavasti:
&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten Cube Viewer avataan ja otsikkoelementtiä
muutetaan.
1. Avaa Cube Viewer ensiksi kopioimalla ja liittämällä seuraava URL-osoite
suoraan Web-selaimen osoiteriville.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Voit muuttaa otsikkoelementtiä kopioimalla ja liittämällä seuraavan
URL-osoitteen saman Web-selainistunnon osoiteriville.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Päivitä otsikkoelementti kopioimalla ja liittämällä vain parametri
URL-perusosoitteen loppuun.
Title_plan_business_unit=Canada
Vihje: Kun otat muutokset käyttöön parametrien avulla, vain URL-osoitteen
parametriosa on päivitettävä. URL-perusosoitetta ei tarvitse muuttaa.
4. Yritä UseIndex-parametrin avulla valita uusi elementti elementin indeksin
perusteella.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Kaavioiden näyttö Cube Viewer -objektin avulla
TM1 Web -ohjelman tapaan myös Cube Viewer -objekti voi näyttää TM1-tiedot
vain ruudukkona, vain kaaviona tai ruudukko- ja kaaviotilan yhdistelmänä.
DisplayMode- ja ChartType-parametrien avulla voit hallita ruudukko- ja
kaavionäyttöasetuksia.
Ruudukko- ja kaavionäyttöasetusten määritys:
Voit määrittää Cube Viewer -objektin näyttötilaksi vain ruudukon, vain kaavion tai
yhdistetyn ruudukon ja kaavion käyttämällä DisplayMode-parametria.
DisplayMode-parametrin muoto on seuraava:
DisplayMode=value
Käytettävissä olevia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat arvot:
v Grid
v Chart
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v GridAndChart
Esimerkki
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
Kaaviotyypin määritys URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla:
Voit määrittää Cube Viewer -objektissa näytettävän kaaviotyypin käyttämällä
ChartType-parametria.
ChartType-parametrin muoto on seuraava:
ChartType=ChartName
jossa ChartName voi olla jonkin käytettävissä olevan kaaviotyypin, kuten Column tai
Pie, merkkijonoarvo. Kaikki käytettävissä olevat kaaviotyypit on lueteltu
ohjeaiheessa ”URL API -ChartType-parametri” sivulla 193.
URL-osoitteen esimerkki
Saat tämän esimerkin näkyviin, kun kopioit ja liität seuraavan URL-osoitteen
suoraan Web-selaimen osoiteriville.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie
JavaScript-esimerkki
<body>
<select title="Chart Type" onchange="setChartType(this.value);>
<option></option>
<option value="Point">Point</option>
<option value="Bubble">Bubble</option>
<option value="Line">Line</option>
<option value="Spline">Spline</option>
<option value="StepLine">Step Line</option>
<option value="Bar">Bar</option>
<option value="StackedBar">Stacked Bar</option >
<option value="Column">Column</option>
<option value="StackedColumn">Stacked Column</option>
<option value="Area">Area</option>
<option value="SplineArea">Spline Area</option >
<option value="StackedArea">Stacked Area</option>
<option value="Pie">Pie</option>
<option value="Doughnut">Doughnut</option>
<option value="Range">Range</option >
<option value="SplineRange">Spline Range</option>
</select>
<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
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return;
}
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>

Vanhojen URL API -projektien päivitys uuteen Cognos TM1
Web 10.2.2 -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymään
Näiden tietojen avulla voit päivittää mukautetut Web-sivut, jotka käyttivät
.NET-perustaista Cognos TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymää,
uuteen Java-perustaiseen Cognos TM1 Web 10.2.2 -ohjelman URL API
-sovellusohjelmaliittymään.
IBM Cognos TM1 -ohjelman versiosta 10.2.0 lähtien Cognos TM1 Web -ohjelma
toimii Java-perustaisessa Web-sovelluspalvelimessa, kuten Apache Tomcat
-palvelimessa. Cognos TM1 Web -ohjelman versio 10.2.0 ei tarvitse eikä käytä
Microsoft .NET Framework -ohjelmaa. Näiden muutosten vuoksi URL API
-sovellusohjelmaliittymän syntaksi ja ominaisuudet on päivitetty.

Cognos TM1 Web 10.2.0 -ympäristön muutokset
Tärkeimmät Cognos TM1 Web -ohjelmaan tehdyt muutokset on esitelty
seuraavassa luettelossa. Lisätietoja asennuksesta, kokoonpanosta ja arkkitehtuurista
on IBM Cognos TM1 10.2.0 -ohjelman Installation and Configuration Guide -oppaassa.
Tutustu kohtiin ”What's new for Cognos TM1 installation and configuration in
version 10.2.0” > ”Cognos TM1 Web now uses a Java-based web application
server”.
Uusi oletusasennushakemisto TM1 Web -ohjelmaa varten
Versiosta 10.2.0 lähtien Cognos TM1 Web -ohjelman
oletusasennushakemisto on seuraavan:
<TM1-asennus>\webapps\tm1web\
Uusi URL-oletusosoite TM1 Web -ohjelman aloitusta varten
Avaa Cognos TM1 Web -ohjelman versio 10.2.0 käyttämällä seuraavaa
uutta URL-oletusosoitetta:
http://localhost:9510/tm1web/
Uusi TM1 Web -kokoonpanotiedosto ja parametrit
Cognos TM1 Web -ohjelman versio 10.2.0 käyttää uutta
kokoonpanotiedostoa, jonka nimi on tm1web_config.xml. Tämä tiedosto
korvaa aiempien Cognos TM1 Web -versioiden käyttämän
web.config-tiedoston.
Uuden kokoonpanotiedoston sijainti on seuraava:
<TM1-asennus>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Cognos TM1 Web 10.2.2 -ohjelman URL API
-sovellusohjelmaliittymän muutokset
Cognos TM1 Web 10.2.2 -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymään on tehty
seuraavat muutokset ja päivitykset:
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Objektit
v Cognos TM1 Web -navigoinnin puurakenne ei ole tuettu uudessa version
10.2.2 URL API -sovellusohjelmaliittymässä.
v Version 10.2.2 URL API -sovellusohjelmaliittymä ei käytä
ObjectId-parametria toimintojen seuraamiseen ja käyttöön aiemmin
määritetyissä objekteissa Web-sivullasi. Uusi URL API
-sovellusohjelmaliittymä säilyttää sen sijaan objektin nykyisen tilan
sisäisesti parannettua verkkoalueiden välistä käyttöä varten. Voit nyt
käyttää TM1 Web -objektissa lisätoimintoja käyttämällä iframe-elementtiä
siellä, missä objekti näytetään.
Parametrit
v Parametrit on nyt erotettu URL-perusosoitteesta
ristikkomerkkisymbolilla (#) kysymysmerkkisymbolin (?) sijasta.
Esimerkki: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v OpenObject-parametri on nimetty parametriksi Open.
v Parametriarvot Yes ja No on korvattu arvoilla True ja False. Arvot 0 ja 1
toimivat edelleen.
v Action=Save-parametrin toimintatapa versiossa 10.2.2 on erilainen, ja se
koskee vain Cube Viewer objektia. Tämä toiminto tallentaa vain
näkymän asettelun. Se ei tallenna tietojen muutoksia. Voit tallentaa Cube
Viewer -objektin tiedot Recalc-toiminnolla.
v HideTitlebar-parametri on nimetty uudelleen parametriksi
HideDimensionBar.
v HideTabs-parametria ei enää käytetä.
v ChartType-parametrissa käytetään nyt merkkijonoarvoja numeeristen
arvojen sijasta.

Version 10.2.2 URL API -sovellusohjelmaliittymään päivityksen
edellyttämät koodimuutokset
Jos haluat päivittää projektit uuteen URL API -sovellusohjelmaliittymään, tarkista
ja ota käyttöön seuraavat koodimuutokset.
Muuta URL-perusosoite
Muuta aiemmin luodut URL-perusosoitteet käyttämään uutta Cognos TM1
Web 10.2.2 -ohjelman muotoa.
v Korvaa tämä URL-osoite: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v tällä URL-osoitteella: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Tiedosto UrlApi.jsp korvaa TM1WebMain.aspx-käsittelytiedoston.
Päivitä URL-parametrit
Tarkasta Cognos TM1 Web 10.2.2 -ohjelman URL API -sovellusohjelman
muutosten luettelo.
Esimerkiksi parametrit on nyt erotettu URL-perusosoitteesta
ristikkomerkkisymbolilla (#) ja osa parametreista on nimetty uudelleen.
Päivitä sisäänkirjausprosessi
Version 10.2.2 URL-osoitteessa käytetään uutta
istuntosanakekirjautumistapaa kirjautumisistuntojen yksilölliseen
tunnistamiseen. Uusi lomakeperustainen kirjautuminen on myös
käytettävissä.
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Korvaa ObjectId-parametri
Päivitä koodi kaikkialla, missä olet käyttänyt ObjectId-parametria
avaamiesi objektien seurantaan.
Uusi URL API -sovellusohjelmaliittymä säilyttää sen sijaan objektin
nykyisen tilan sisäisesti parannettua verkkoalueiden välistä käyttöä varten.
Tämän ominaisuuden avulla voit käyttää lisää toimintoja TM1 Web
-objektissa päivittämällä iframe-elementin src-ominaisuuden aina, kun
haluat päivittää objektin.

Cognos TM1 Web -ohjelman URL API
-sovellusohjelmaliittymän parametriviite
Parametrien avulla voit määrittää, minkä Cognos IBM Cognos TM1 Web -objektin
haluat avata ja mitä toimintoja haluat kohdistaa objektiin. Koko URL-merkkijono
muodostetaan lisäämällä URL-perusosoitteeseen parametreja.

URL API -AccessType-parametri
AccessType-parametri määrittää sen kuutionäkymän julkisen tai yksityisen tilan,
jonka haluat näyttää.
Tätä parametria käytetään yhdessä Action-parametrin kanssa, kun avaat Cube
Viewer -objektin.

Muoto
&AccessType=Value

Arvot
Arvo

Kuvaus

Private

Määrittää, että kuutionäkymän tila on yksityinen.

Public

Määrittää, että kuutionäkymän tila on julkinen.

Esimerkki
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed
&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

URL API -Action-parametri
Action-parametrin avulla voit määrittää IBM Cognos TM1 Web -objektiin
kohdistettavan toiminnon tyypin.

Muoto
#Action=Type_Of_Action

Arvot
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Arvo

Kuvaus

Close

Sulkee nykyisen objektin.

IBM Cognos TM1 Versio 10.2.2: Kehittäjän opas

Arvo

Kuvaus

Logout

Lopettaa minkä tahansa muun saman istunnon alaisuudessa olevan
URL API -ilmentymän istunnon.

Open

Avaa Cognos TM1 Web -objektin.

Rebuild

Laskee kaikki arvot uudelleen ja muodostaa uudelleen kaikki
Web-taulukkoon sisältyvän aktiivisen Cognos TM1 -lomakkeen
osajoukot.
Toiminto on sama kuin se, jonka ohjelma suorittaa, kun napsautat
Cognos TM1 Web -ohjelman työkalurivillä olevaa
Uudelleenkoonti-painiketta.

Recalc

Laskee uudelleen aiemmin luodun Websheet- tai Cube Viewer
-objektin.

Reload

Lataa uudelleen vain Cube Viewer -objektin.

Save

Tallentaa kuutionäkymän asettelun. Tämä koskee vain Cube Viewer
-objekteja.
Huomautus: Save- toiminto ei tallenna näkymän tietoihin tehtyjä
muutoksia. Tallenna muuttuneet tiedot käyttämällä
Recalc-toimintoa.

URL-osoitteen esimerkki
Seuraavissa URL-osoitteen esimerkeissä on esitetty joitakin Web-sivulla jo
näkyvässä Cube Viewer- tai Websheet-objektissa toteutettavia toimintoja.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close

JavaScript-esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on JavaScript-funktioiden kokoelma. Kukin funktio
toteuttaa eri toiminnon Cube Viewer- tai Websheet-objektissa.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
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function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

URL API -AdminHost-parametri
AdminHost-parametri määrittää sen järjestelmän nimen, jossa IBM Cognos TM1
-hallinnan pääkone on ajossa. Oletusarvo on localhost.

Muoto
&AdminHost=admin_host_name

Arvot
AdminHost-parametrin arvo määrittää sen järjestelmän nimen, jossa Cognos TM1
-hallinnan pääkone on ajossa.

Esimerkki
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

URL API -AutoRecalc-parametri
AutoRecalc-parametrin avulla voit ottaa automaattisen uudelleenlaskennan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Oletusarvon mukaan asetus ei ole käytössä.

Muoto
#AutoRecalc=value

Arvot
Arvo

Kuvaus

0, false

Poistaa automaattisen uudelleenlaskennan käytöstä.

1, true

Ottaa automaattisen uudelleenlaskennan käyttöön.

Esimerkki
function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#AutoRecalc=" + enabled;
};
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URL API -ChartType-parametri
ChartType-parametrin avulla voit määrittää näytettävän kaavion tyypin.

Muoto
ChartType=chart_type

Arvot
Arvo

Kaaviotyyppi

Point

Pistekaavio

Bubble

Kuplakaavio

Line

Viivakaavio

Spline

Splinikaavio

Stepline

Vaiheviivakaavio

Bar

Palkki

Stackedbar

Pinottu palkkikaavio

Column

Pylväskaavio

Stackedcolumn

Pinottu pylväskaavio

Area

Aluekaavio

Splinearea

Splini-aluekaavio

Stackedarea

Pinottu aluekaavio

Pie

Ympyräkaavio

Doughnut

Rengaskaavio

Range

Arvovälikaavio

Splinerange

Splini-arvovälikaavio

Esimerkki
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};

URL API -Cube-parametri
Cube-parametrin avulla voit määrittää sen kuution nimen, johon näkymä kuuluu.

Muoto
&Cube=cube_name

Arvot
Cube-parametrin arvo on sen kuution nimi, joka sisältää avattavan näkymän.
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Esimerkki
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie

URL API -DisplayMode-parametri
DisplayMode-parametrin avulla voit näyttää Cube Viewer -objektin ruudukkotilassa,
kaaviotilassa tai ruudukko- ja kaaviotilan yhdistelmänä.

Muoto
#DisplayMode=display_type

Arvot
Arvo

Kuvaus

Chart

Näyttää Cube Viewer -objektin vain kaavio -tilassa.

Grid

Näyttää Cube Viewer -objektin vain ruudukko -tilassa.

GridAndChart

Näyttää Cube Viewer -objektin sekä ruudukkona että kaaviona.

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on URL-osoite, joka kohdistetaan jo näkyvissä olevaan
Cube Viewer -objektiin.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

Seuraavassa esimerkissä muutetaan näyttötilaa JavaScript-funktion avulla.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};

URL API -HideDimensionBar-parametri
HideDimensionBar-parametrin avulla voit ohjata Cube Viewer -objektien
ulottuvuuden otsikkorivin näyttöä. Tämä asetus koskee vain Cube Viewer
-objektia.

Muoto
#HideDimensionBar=value

Arvot
Arvo

Kuvaus

1, true

Piilottaa ulottuvuuspylvään.

0, false

Tuo ulottuvuuspylvään näkyviin.

Esimerkki
#HideDimensionBar=true
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URL API -HideToolbar-parametri
HideToolbar-parametrin avulla voit ohjata Cube Viewer- ja Websheet-objektien
työkalurivin näyttöä.

Muoto
#HideToolbar=value

Arvot
Arvo

Kuvaus

1, false

Piilottaa työkalurivin.

0, true

Tuo työkalurivin näkyviin.

Esimerkki
#HideToolbar=1

URL API -TM1Server-parametri
TM1Server-parametri määrittää IBM Cognos TM1 -palvelimen, johon kirjaudutaan.

Muoto
&TM1Server=TM1_server_name

Arvot
TM1Server-parametrin arvo määrittää sen Cognos TM1 -palvelimen nimen, johon
kirjaudutaan.

Esimerkki
&TM1Server=Planning Sample

URL API -Type-parametri
Type-parametria käytetään yhdessä Action-parametrin kanssa avattavan objektin
tyypin määrittämiseen.

Muoto
&Type=object_type

Arvot
Arvo

Kuvaus

CubeViewer

Määrittää objektin Cube Viewer -objektina.

Websheet

Määrittää objektin Websheet-objektina.

Esimerkki
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

URL API -View-parametri
View-parametrin avulla voit määrittää avattavan kuution nimen.
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Muoto
View=view_name

Arvot
View-parametrin arvo on kuutionäkymän nimi.

Esimerkki
View=Budget%20Input%20Detailed

Täydellinen URL-osoite on esitetty seuraavassa esimerkissä.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

URL API -Workbook-parametri
Workbook-parametri määrittää ladattavan työkirjan polun IBM Cognos TM1
-palvelimen rakenne-esityksessä.

Muoto
&Workbook=path_to_workbook

Arvot
Workbook-parametrin arvo on Cognos TM1 -ohjelman Websheet-objektin polku
TM1-sovelluskansiorakenteessa.

Esimerkki
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
Täydellinen URL-osoite on esitetty seuraavassa esimerkissä.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual%20v
%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjasto
Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjaston avulla voit ohjelmallisesti käyttää
TM1 Web -ohjelman Websheet- ja Cube Viewer -objekteja yhdistetyssä HTML-,
JavaScript- ja Dojo-Web-sivun kehitysympäristössä. JavaScript-kirjaston käyttö
edellyttää kattavaa JavaScript-, Dojo Toolkit- ja HTML Document Object Model
(DOM) -ohjelmien tuntemusta.

Yleiskuvaus
Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjasto sisältää seuraavat pääluokat:
Workbook-luokka
Edustaa TM1 Web -ohjelman Websheet-objektia.
Cube Viewer -luokka
Edustaa TM1 Web -ohjelman Cube Viewer -objektia.
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Nämä pääluokat laajentavat Dojo Toolkit -työkalujen pienoisohjelmaa, jonka nimi
on dijit._WidgetBase. Tämä laajennus mahdollistaa Workbook- ja Cube Viewer
-objektien määrityksen muiden Dojo-objektien aliobjekteiksi, kuten
Dojo-välilehtisäilöksi tai muuksi säilöksi.
Lisätietoja Dojosta on Dojo-käyttöohjeessa: http://dojotoolkit.org/documentation/.
Websheet- ja Cube Viewer -objekteissa on joukko liittyviä ominaisuuksia ja
metodeja, joita voi käyttää ohjelmallisesti. Nämä objektit ladataan asynkronisesti ja
latauksen on päätyttävä ennen koodi toimii yhdessä muiden objektien kanssa.

Kokoonpano
Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjaston käyttö edellyttää seuraavaa
kokoonpanoa.
1. Asenna Cognos TM1 Web ja tarkista, että voit kirjautua sisään
vakiokäyttöliittymään Web-selaimessa.
2. Lisää tarvittavat viitteet JavaScript-kirjastoa käyttävien mukautettujen
Web-sivutiedostojen head-osaan.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ”JavaScript-kirjaston käytössä tarvittavat pakolliset
HTML-koodin <head>- ja <body>-tunnisteet”.

JavaScript-kirjaston käytön aloitus
Kun olet määrittänyt Cognos TM1 Web -ympäristön, voit alkaa koodata
Web-sivuja, jotta voit käyttää objekteja JavaScript-kirjaston avulla. Lisätietoja on
seuraavissa ohjeaiheissa:
v ”Websheet-objektien lataus JavaScript-kirjaston avulla” sivulla 198.
v ”Cube Viewer -objektien lataus JavaScript-kirjaston avulla” sivulla 200.

JavaScript-kirjaston käytössä tarvittavat pakolliset
HTML-koodin <head>- ja <body>-tunnisteet
Kunkin mukautetun Cognos TM1 -ohjelman JavaScript-kirjastoa käyttävän
Web-sivun HTML-koodin <head>- ja <body>-osaan on sisällyttävä pakollisten
tunnisteiden ja viitteiden joukko.
Lisää seuraavat viitteet kaikkiin JavaScript-kirjastoa käyttäviin HTML-asiakirjoihin.
v Lisää meta-, link- ja script-viitteet <head>-osaan.
v Lisää class-viite <body>-osaan.
Nämä viitteet osoittavat Cognos TM1 Web -asennushakemiston alla oleviin
tiedostoihin.
TM1-asennussijainti\webapps\tm1web\...
Jos Cognos TM1 Web -palvelin ja mukautetut Web-sivut eivät ole samassa
verkkoalueessa, määritä täydelliset URL-osoitteet, jotka osoittavat pakollisiin
viitteisiin, käyttämällä verkkoalueiden välistä esimerkkiä.

Esimerkki
Jos TM1 Web -palvelin ja mukautetut Web-sivut ovat samassa verkkoalueessa,
käytä seuraavia tunnisteita ja viitteitä.
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<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8,9">
<link href="scripts/dojo/resources/dojo.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="scripts/dijit/themes/claro/claro.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/cubeviewer.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/websheeter.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="scripts/tm1web/themes/tm1web/tm1web.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="scripts/tm1web/common/DjConfig.js"></script>
<script language="javascript"
src="scripts/dojo/dojo.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body class="claro tm1web">
</body>

Verkkoalueiden välinen esimerkki
Jos tarvitset verkkoalueiden välistä määritystä TM1 Web -ohjelman käytössä, käytä
seuraavia tunnisteita ja viitteitä. Muuta host- ja port-muuttujien arvot ympäristöäsi
vastaaviksi.
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8,9">
<link href="http://host:port/tm1web/css/cubeviewer.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/css/websheeter.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/scripts/tm1web/themes/tm1web/tm1web.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/scripts/dijit/themes/claro/claro.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/scripts/dojo/resources/dojo.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="http://host:port/tm1web/scripts/tm1web/common/DjConfig.js"></script>
<script language="javascript" src="http://host:port/tm1web/scripts/dojo/dojo.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body class="claro tm1web">
</body>

Websheet-objektien lataus JavaScript-kirjaston avulla
Käytä JavaScript- ja Dojo-työkalujen yhdistelmää Websheet-objektin ilmentymän
luonnissa. Kun objekti on ladattu, voit sen jälkeen määrittää objektin
Dojo-välilehtisäilön tai muun säilön aliobjektiksi, jotta objekti näkyy Web-sivullasi.
Voit ladata Websheet-objektin käyttämällä seuraavaa muotoa pakollisten
ominaisuuksien ja valinnaisten, objektin määrittävien funktioiden määrityksessä.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Muuttuja properties sisältää arvot, jotka määrittävät sisäänkirjauksen valtuustiedot
ja avattavan Websheet-objektin.
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Muuttuja functions voi sisältää valinnaisen koodin, jolla ilmoitetaan objektin
onLoad- ja onTitleDimensionElementChange-tapahtumista.
Lisätietoja on kohdassa ”Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjaston
Workbook-luokka” sivulla 206.

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on JavaScript-funktio, joka käyttää JavaScript- ja
Dojo-syntaksien yhdistelmää Websheet-objektin lataukseen.
Objektin ilmentymän luontikoodissa on käytettävä tiettyä Dojo-syntaksia ja
Dojo-avainsanaa require. Kun objekti on ladattu, funktio määrittää sen
Dojo-välilehtisäilön objektin (dijit.layout.TabContainer) aliobjektiksi.
// Load Websheet with parameters for adminHost, tm1Server, username and password
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Seuraavassa esimerkissä ladataan Websheet-objekti käyttämällä istuntosanaketta
kirjautumiseen.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
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loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Cube Viewer -objektien lataus JavaScript-kirjaston avulla
Käytä JavaScript- ja Dojo-työkalujen yhdistelmää Cube Viewer -objektin
ilmentymän luonnissa. Kun objekti on ladattu, voit sen jälkeen määrittää objektin
Dojo-välilehtisäilön tai muun säilön aliobjektiksi, jotta objekti näkyy Web-sivullasi.
Voit ladata Cube Viewer -objektin käyttämällä seuraavaa muotoa pakollisten
ominaisuuksien ja valinnaisten, objektin määrittävien funktioiden määrityksessä.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Muuttuja properties sisältää arvot, jotka määrittävät sisäänkirjauksen valtuustiedot
ja avattavan Cube Viewer -objektin.
Muuttuja functions voi sisältää valinnaisen koodin, jolla ilmoitetaan objektin
onLoad- ja onTitleDimensionElementChange-tapahtumista.
Lisätietoja on kohdassa ”Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjaston Cube
Viewer -luokka” sivulla 212.

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on JavaScript-funktio, joka käyttää JavaScript- ja
Dojo-syntaksien yhdistelmää Cube Viewer -objektin lataukseen.
Objektin ilmentymän luontikoodissa on käytettävä tiettyä Dojo-syntaksia ja
Dojo-avainsanaa require. Kun objekti on ladattu, funktio määrittää sen
Dojo-välilehtisäilön objektin (dijit.layout.TabContainer) aliobjektiksi.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
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loadedCubeview.destroy();
});
});
};

Seuraavassa esimerkissä ladataan Cube Viewer -objekti käyttämällä
istuntosanaketta kirjautumiseen.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

JavaScript-kirjaston vastakutsufunktiot
Voit määrittää vastakutsufunktion, kun luot Websheet- ja Cube Viewer -objektien
ilmentymiä. Vastakutsufunktio keskeyttää otsikkoulottuvuuksien muutokset
liittyvässä objektissa, jotta tapahtuman voi käsitellä.
Websheet- ja Cube Viewer -objekteissa käytetään samaa muotoa vastakutsufunktion
määrityksessä. Vastakutsufunktio lisätään suoraan TM1 Web -objektin ilmentymän
luovaan funktioon. Tämän tapahtuman käsittelevä koodi sijoitetaan tähän
funktioon.

Muoto
Vastakutsufunktion määritysmuoto on seuraava:
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}

Kun järjestelmä havaitsee otsikkoulottuvuuden muutoksen, se välittää
elementInfo-objektin vastakutsufunktioon. Objektin elementInfo sisältö on
erilainen Websheet- ja Cube Viewer -objekteissa. Näiden tietojen avulla näet
muuttuneet ulottuvuuksien otsikot.
Websheet-objektin elementInfo-objekti:
sheetIndex
Tyyppi: kokonaisluku
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Taulukon luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää muutetun
SUBNM-solun.
rowIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Rivin luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää muutetun
SUBNM-solun.
columnIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Sarakkeen luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää muutetun
SUBNM-solun.
ulottuvuus
Tyyppi: merkkijono
Ulottuvuuden nimi.
element
Tyyppi: merkkijono
Elementin nimi.
elementIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Ulottuvuuselementin luvusta 1 alkava indeksi.
Cube Viewer -objektin elementInfo-objekti:
ulottuvuus
Tyyppi: merkkijono
Ulottuvuuden nimi.
element
Tyyppi: merkkijono
Elementin nimi.
elementIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Ulottuvuuselementin luvusta 1 alkava indeksi.

Websheet-vastakutsufunktion esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on vastakutsufunktio, joka on määritetty
Websheet-objektin lataavassa funktiossa.
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
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dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Cube Viewer -vastakutsufunktion esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on vastakutsufunktio, joka on määritetty Cube Viewer
-objektin lataavassa funktiossa.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

JavaScript-kirjaston ominaisuuksien ja metodien mallikoodi
Kun Websheet- ja Cube Viewer -objektit on ladattu Cognos TM1 Web -ohjelman
JavaScript-kirjaston kanssa, voit sen jälkeen käyttää objekteissa käytettävissä olevia
ominaisuuksia ja metodeja objektiorientoituneen lähestymistavan avulla.
Seuraavissa koodiesimerkeissä on esitetty eri ominaisuuksien ja metodien käyttö.
Websheet-objekti
v Aktiivisten lomakkeiden uudelleenmuodostus Web-taulukossa
v Web-taulukon uudelleenlaskenta
Cube Viewer -objekti
v Automaattisen uudelleenlaskentatilan käyttöön otto ja käytöstä poisto
v Ulottuvuuden otsikkorivin käyttöön otto ja käytöstä poisto
v Cube Viewer -objektin palautus alkuperäiseen näkymään
v Näkymän tallennus
v Näyttötilan ja kaaviotyypin määritys
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Websheet- ja Cube Viewer -objektit
v Websheet- tai Cube Viewer -objektin sulkeminen
v Uloskirjautuminen

Esimerkki
<script type="text/javascript">
// Use this function to access the current TM1 Web object
function getActiveWidget() {
return dijit.byId("tabContainer").selectedChildWidget;
};
// Rebuild the active form in a Websheet
// ---------------------function rebuildActiveForms() {
loadedWebsheet.rebuildActiveForms().then(
function() {
console.debug("Active form rebuild completed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Recalculate a Websheet
// ---------------------function recalculate() {
getActiveWidget().recalculate().then(
function() {
console.debug("Recalculate completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Set the AutoRecalcMode for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
loadedCubeview.set("automaticRecalculation", enabled).then(
function() {
var message = enabled ?
"Enabling auto recalc completed successfully." :
"Disabling auto recalc completed successfully.";
console.debug(message);
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Turn on/off the dimension title bar for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleDimensionBar(visible) {
loadedCubeview.set("dimensionBarVisible", visible);
};
// Reset a CubeViewer object to it’s original view
// ---------------------function resetView() {
loadedCubeview.reset().then(
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function() {
console.debug("View reset completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Save a view for a CubeViewer object
// ---------------------function saveView() {
loadedCubeview.save().then(
function() {
console.debug("Saving view completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Close a Websheet or CubeViewer object
// ---------------------function close() {
var widget = getActiveWidget();
dijit.byId("tabContainer").removeChild(widget);
widget.destroy();
};
// Set the display mode for a CubeViewer object
// Valid values include Grid, Chart, GridAndChart
// ---------------------function setDisplayMode() {
require(["tm1web/cubeview/DisplayMode"], function(DisplayMode) {
loadedCubeview.set("displayMode", DisplayMode.Grid).then(
function() {
console.debug("Display mode change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Set the chart type for a CubeViewer object
// ---------------------function setChartType() {
require(["tm1web/cubeview/ChartType"], function(ChartType) {
loadedCubeview.set("chartType", ChartType.Pie).then(
function() {
console.debug("Chart type change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Logout from the session associated with the specified TM1 Web object
// ---------------------function logout() {
getActiveWidget().logout().then(
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function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
</script>

Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjaston
Workbook-luokka
Workbook-luokka edustaa Cognos TM1 Web -ohjelman Websheet-objektia.
Workbook-objektit laajentavat Dojo-pienoisohjelman objektin (dijit._WidgetBase)
ja se voidaan määrittää Dojo-välilehtisäilön (dijit.layout.TabContainer) tai muun
säilön aliobjektiksi. Lisätietoja on Dojo-ohjeessa (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
Dojo-pienoisohjelman käytettävissä olevien ominaisuuksien ja metodien lisäksi
Workbook-objekteissa on myös TM1-ohjelmaan liittyviä ominaisuuksia ja metodeja,
joita voi käyttää ohjelmallisesti.
Workbook-objektit ladataan asynkronisesti ja latauksen on päätyttävä ennen koodi
toimii yhdessä muiden objektien kanssa.

Muoto
Voit ladata Websheet-objektin käyttämällä seuraavaa muotoa pakollisten
ominaisuuksien ja valinnaisten, objektin määrittävien funktioiden määrityksessä.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Ominaisuudet
Muuttuja properties sisältää seuraavat arvot, jotka määrittävät
Workbook-objektin.
v adminHost
v tm1Server
v username
v password
v camPassport
v sessionToken
v path
Huomautus: Voit määrittää sisäänkirjauksen valtuustiedot joko
istuntosanakkeena tai sisällyttämällä erilliset arvot TM1-hallinnan
pääkonetta, TM1-palvelinta, käyttäjätunnusta, salasanaa tai
camPassport-ominaisuutta varten.
Funktio
Funktiot voivat sisältää seuraavan valinnaisen koodin:
v Käytä onLoad-funktiota, jotta saat ilmoituksen, kun objekti on ladattu ja
valmis yhteistoimintaa varten.

206

IBM Cognos TM1 Versio 10.2.2: Kehittäjän opas

v Käytä onTitleDimensionElementChange-määritystä, jotta voit käsitellä
tapahtuman, kun käyttäjä muuttaa siihen liittyvän objektin ulottuvuuden
otsikkoa.

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on JavaScript-funktio, joka käyttää JavaScript- ja
Dojo-syntaksien yhdistelmää Websheet-objektin lataukseen.
Sisäänkirjauksen valtuustiedot määritetään käyttämällä istuntosanaketta.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Työkirjan ominaisuudet
Tässä Workbook-luokassa on seuraavat ominaisuudet.
Kun luot joko Cube Viewer- tai Workbook-luokan ilmentymän, seuraavat
ominaisuudet ovat yhteisiä molemmille objekteille:
sessionToken
Tyyppi: merkkijono
Määrittää tämän objektin kanssa käytettävän TM1 Web -istunnon. Älä
käytä tätä ominaisuutta ominaisuuksien adminHost, tm1Server, username,
password ja camPassport kanssa. Jos tätä ominaisuutta ei ole määritetty eikä
lisävaltuustietoja ole annettu, sisäänkirjausvalintaikkuna tulee näkyviin
käyttäjälle käynnistyksen yhteydessä.
adminHost
Tyyppi: merkkijono
Oletusarvo: localhost
Objektia ladattaessa käytettävä hallinnan pääkone. Älä käytä tätä
ominaisuutta ominaisuuden sessionToken kanssa.
tm1Server
Tyyppi: merkkijono
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Objektia ladattaessa käytettävä TM1-palvelin. Älä käytä tätä ominaisuutta
ominaisuuden sessionToken kanssa. Jos tätä ominaisuutta eikä
sessionToken-ominaisuutta ole määritetty, järjestelmä pyytää ominaisuutta
käyttäjältä sisäänkirjausikkunassa aloituksen yhteydessä.
username
Tyyppi: merkkijono
Objektia ladattaessa käytettävä käyttäjätunnus. Älä käytä tätä ominaisuutta
ominaisuuden sessionToken tai ominaisuuden camPassport kanssa. Jos tätä
ominaisuutta eikä ominaisuutta sessionToken tai camPassport ole
määritetty, järjestelmä pyytää ominaisuutta käyttäjältä
sisäänkirjausikkunassa aloituksen yhteydessä.
password
Tyyppi: merkkijono
Objektia ladattaessa käytettävä salasana. Jos tätä ominaisuutta eikä
sessionToken-ominaisuutta ole määritetty, järjestelmä pyytää ominaisuutta
käyttäjältä sisäänkirjausikkunassa aloituksen yhteydessä.
camPassport
Tyyppi: merkkijono
Objektin latauksessa käytettävät Cognos BI -todennustiedot
(CAM-todennustiedot). Älä käytä tätä ominaisuutta ominaisuuden
username tai ominaisuuden sessionToken kanssa.
Seuraava ominaisuus on vain Workbook-luokan aloitusta varten.
polku Tyyppi: merkkijono
Ladattavan työkirjan polku TM1-palvelimen sovelluskansiorakenteessa.
Esimerkki: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget
Input"

Ominaisuuksien nouto
Kaikkia ominaisuuksia, jotka saavat arvon, kutsutaan seuraavalla rakenteella:
get("property_Name").
Esimerkki: get("sandboxes");
sandboxes
Noutaa kaikki käytettävissä olevat hiekkalaatikot.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun hiekkalaatikot on noudettu. Kun Promise-objekti on
ratkaistu, objektien matriisi, joka edustaa käytettävissä olevia
hiekkalaatikoita, välitetään mihin tahansa Promise-objektin mukana
rekisteröityyn vastakutsuun.
Kunkin objektin muoto on seuraava:
v name: (String) - Hiekkalaatikon nimi.
v active: (Boolean) - True (tosi), jos tämä hiekkalaatikko on objektin
aktiivinen hiekkalaatikko, muussa tapauksessa false (epätosi).
v baseSandbox: (Boolean) - True (tosi), jos tämä hiekkalaatikko on
perushiekkalaatikko, muussa tapauksessa false (epätosi).
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v defaultSandbox: (Boolean) - True (tosi), jos tämä hiekkalaatikko on
oletushiekkalaatikko, muussa tapauksessa false (epätosi).

Ominaisuuksien asetus
Kaikkia ominaisuuksia, jotka määrittävät arvon, kutsutaan seuraavalla rakenteella:
set("property_Name", value)
Esimerkki: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Määrittää määritetyn hiekkalaatikon aktiiviseksi.
Parametri: (String) hiekkalaatikko. Aktiiviseksi määritettävän hiekkalaatikon
nimi.
Palauttaa: objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun aktiivinen hiekkalaatikko määritetään.
titleDimensionElement
Määrittää otsikkoulottuvuuden elementin.
Parametri: (Object) elementti Objekti, joka edustaa määritettäviä
otsikkoulottuvuuden elementtejä. Objektin muoto on seuraava:
sheetIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Taulukon luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää SUBNM-solun,
jonka ulottuvuuselementtiä haluat muuttaa.
rowIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Rivin luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää SUBNM-solun, jonka
ulottuvuuselementtiä haluat muuttaa.
columnIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Sarakkeen luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää SUBNM-solun,
jonka ulottuvuuselementtiä haluat muuttaa.
element
Tyyppi: merkkijono
Elementin nimi. Ei saa käyttää yhdessä metodin elementIndex
kanssa.
elementIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Määritettävän ulottuvuuselementin luvusta 1 alkava indeksi. Ei saa
käyttää yhdessä metodin element kanssa.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun otsikkoulottuvuuden elementti määritetään. Kaikkiin
Promise-objektin mukana rekisteröityihin vastakutsuihin välitetään objekti,
jonka muoto vastaa tähän metodiin välitetyn elementin muotoa. Ohjelma
välittää arvon nolla, jos elementti ei ole muuttunut.
titleDimensionElements
Määrittää useita otsikkoulottuvuuden elementtejä.
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Parametri: (Object[]) elementit Määritettävien otsikkoulottuvuuden
elementtien taulukko. Kunkin objektin muoto on seuraava:
sheetIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Taulukon luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää muutettavan
ulottuvuuselementin SUBNM-solun. Valinnainen, kun käytetään
parametrin dimension kanssa, mutta pakollinen parametrien
rowIndex ja columnIndex kanssa.
rowIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Rivin luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää muutettavan
ulottuvuuselementin SUBNM-solun. Älä käytä tätä parametria
parametrin dimension kanssa.
columnIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Sarakkeen luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää muutettavan
ulottuvuuselementin SUBNM-solun. Älä käytä tätä parametria
parametrin dimension kanssa.
ulottuvuus
Tyyppi: merkkijono
Ulottuvuuden nimi. Älä käytä tätä parametria parametrin rowIndex
tai columnIndex kanssa.
element
Tyyppi: merkkijono
Elementin nimi. Ei saa käyttää yhdessä metodin elementIndex
kanssa.
elementIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Määritettävän ulottuvuuselementin luvusta 1 alkava indeksi. Ei saa
käyttää yhdessä metodin element kanssa.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun otsikkoulottuvuuden elementit määritetään. Kaikkiin
Promise-objektin mukana rekisteröityihin vastakutsuihin välitetään niiden
objektien taulukko, joiden muoto vastaa tähän metodiin välitettyjen
elementtiobjektien muotoa niiden elementtien osalta, jotka on määritetty
oikein.

Workbook-luokan metodit
Workbook-luokassa on seuraavat metodit
startup
Aloittaa tämän objektin aloitusmääritykset. Kutsu tätä funktiota, kun
objekti on lisätty asiakirjaan. Järjestelmä ajaa onLoad-metodin, kun
aloitusmääritykset on tehty.
Tämä koskee sekä Cube Viewer- että Workbook-objekteja.
Syntaksi: startup()
Esimerkki:
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
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onLoad
Ajetaan, kun objektin lataus on päättynyt.
copy

Kopioi valitut solut leikepöydälle, jos valinta on määritetty.

paste

Liittää leikepöydän sisällön nykyiselle valitulle alueelle, jos valinta on
tehty.

commitActiveSandbox
Vahvistaa aktiivisen hiekkalaatikon muutetut tiedot perushiekkalaatikkoon.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise. Promise-objekti, joka
ratkaistaan, kun hiekkalaatikon vahvistusyritys päättyy. Kaikkiin
Promise-objektin mukana rekisteröityihin vastakutsuihin välitetään
totuusarvo tosi, jos hiekkalaatikon muutosten vahvistus on onnistunut, tai
arvo epätosi, jos hiekkalaatikon muutosten vahvistus ei ole onnistunut.
destroy
Tuhoaa tämän objektin ja valmistelee sen siivousta varten.
Lisätietoja on Dojo-käyttöohjeessa dijit._WidgetBase#destroy.
rebuildActiveForms
Muodostaa aktiiviset lomakkeet uudelleen työkirjassa.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun aktiiviset lomakkeet muodostetaan uudelleen.
undo

Toteuttaa kumoamistoiminnon.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun toiminnon kumoaminen päättyy.

redo

Toteuttaa Tee uudelleen -toiminnon.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun toiminnon tekeminen uudelleen päättyy.

logout Tuhoaa TM1 Web -istunnon, joka on liitetty tämän objektin
istuntosanakkeeseen.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun uloskirjautuminen päättyy.
onTitleDimensionElementChange
Toteutetaan, kun otsikkoulottuvuuden elementtiä on muutettu. Voidaan
ohittaa objektin muodostuksen aikana tai liittää käyttämään
dojo/aspect-moduulia.
Syntaksi: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parametrit: elementInfo-objekti, jossa käytetään seuraavaa muotoa.
sheetIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Taulukon luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää muutetun
SUBNM-solun.
rowIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Rivin luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää muutetun
SUBNM-solun.
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columnIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Sarakkeen luvusta 0 alkava indeksi, joka sisältää muutetun
SUBNM-solun.
ulottuvuus
Tyyppi: merkkijono
Ulottuvuuden nimi.
element
Tyyppi: merkkijono
Elementin nimi.
elementIndex
Tyyppi: kokonaisluku
Ulottuvuuselementin luvusta 1 alkava indeksi.

Cognos TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjaston Cube Viewer
-luokka
Cube Viewer -luokka edustaa Cognos TM1 Web -ohjelman Cube Viewer -objektia.
Cube Viewer -objektit laajentavat Dojo-pienoisohjelman objektin
(dijit._WidgetBase) ja se voidaan määrittää Dojo-välilehtisäilön
(dijit.layout.TabContainer) tai muun säilön aliobjektiksi. Lisätietoja on
Dojo-ohjeessa (http://dojotoolkit.org/documentation/).
Dojo-pienoisohjelman käytettävissä olevien ominaisuuksien ja metodien lisäksi
Cube Viewer -objekteissa on myös TM1-ohjelmaan liittyviä ominaisuuksia ja
metodeja, joita voi käyttää ohjelmallisesti.
Cube Viewer -objektit ladataan asynkronisesti ja latauksen on päätyttävä ennen
koodi toimii yhdessä muiden objektien kanssa.

Muoto
Voit ladata Cube Viewer -objektin käyttämällä seuraavaa muotoa pakollisten
ominaisuuksien ja valinnaisten, objektin määrittävien funktioiden määrityksessä.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Ominaisuudet
Muuttuja properties sisältää seuraavat arvot, jotka määrittävät Cube Viewer
-objektin.
v adminHost
v
v
v
v
v
v
v

tm1Server
username
password
camPassport
sessionToken
view
cube

v isPublic
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Huomautus: Voit määrittää sisäänkirjauksen valtuustiedot joko
istuntosanakkeena tai sisällyttämällä erilliset arvot TM1-hallinnan
pääkonetta, TM1-palvelinta, käyttäjätunnusta, salasanaa tai
camPassport-ominaisuutta varten.
Funktio
Funktiot voivat sisältää seuraavan valinnaisen koodin:
v Käytä onLoad-funktiota, jotta saat ilmoituksen, kun objekti on ladattu ja
valmis yhteistoimintaa varten.
v Käytä onTitleDimensionElementChange-määritystä, jotta voit käsitellä
tapahtuman, kun käyttäjä muuttaa siihen liittyvän objektin ulottuvuuden
otsikkoa.

Esimerkki
Seuraavassa esimerkissä on JavaScript-funktio, joka käyttää JavaScript- ja
Dojo-syntaksien yhdistelmää Cube Viewer -objektin lataukseen.
Sisäänkirjauksen valtuustiedot määritetään käyttämällä istuntosanaketta.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

Cube Viewer -ominaisuudet
Cube Viewer -luokassa on seuraavat ominaisuudet.
Kun luot joko Cube Viewer- tai Workbook-objektin ilmentymän, seuraavat
ominaisuudet ovat yhteisiä kummallekin objektityypille:
sessionToken
Tyyppi: merkkijono
Määrittää tämän objektin kanssa käytettävän TM1 Web -istunnon. Älä
käytä tätä ominaisuutta ominaisuuksien adminHost, tm1Server, username,
password ja camPassport kanssa.Jos tätä ominaisuutta ei ole määritetty eikä
lisävaltuustietoja ole annettu, sisäänkirjausvalintaikkuna tulee näkyviin
käyttäjälle käynnistyksen yhteydessä.
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adminHost
Tyyppi: merkkijono
Oletusarvo: localhost
Objektia ladattaessa käytettävä hallinnan pääkone. Älä käytä tätä
ominaisuutta ominaisuuden sessionToken kanssa.
tm1Server
Tyyppi: merkkijono
Objektia ladattaessa käytettävä TM1-palvelin. Älä käytä tätä ominaisuutta
ominaisuuden sessionToken kanssa. Jos tätä ominaisuutta eikä
sessionToken-ominaisuutta ole määritetty, järjestelmä pyytää ominaisuutta
käyttäjältä sisäänkirjausikkunassa aloituksen yhteydessä.
username
Tyyppi: merkkijono
Objektia ladattaessa käytettävä käyttäjätunnus. Älä käytä tätä ominaisuutta
ominaisuuden sessionToken tai ominaisuuden camPassport kanssa. Jos tätä
ominaisuutta eikä ominaisuutta sessionToken tai camPassport ole
määritetty, järjestelmä pyytää ominaisuutta käyttäjältä
sisäänkirjausikkunassa aloituksen yhteydessä.
password
Tyyppi: merkkijono
Objektia ladattaessa käytettävä salasana. Jos tätä ominaisuutta eikä
sessionToken-ominaisuutta ole määritetty, järjestelmä pyytää ominaisuutta
käyttäjältä sisäänkirjausikkunassa aloituksen yhteydessä.
camPassport
Tyyppi: merkkijono
Objektin latauksessa käytettävät Cognos BI -todennustiedot
(CAM-todennustiedot). Älä käytä tätä ominaisuutta ominaisuuden
username tai ominaisuuden sessionToken kanssa.
Seuraavia ominaisuuksia käytetään Cube Viewer -objektin ilmentymän luonnissa:
view

Tyyppi: merkkijono
Ladattavan kuutionäkymän nimi.

cube

Tyyppi: merkkijono
Sen kuution nimi, joka sisältää ladattavan näkymän.

isPublic
Tyyppi: totuusarvo
Oletusarvo: true
Ladattavan kuutionäkymän käytön laji.
Arvo true tarkoittaa, että haluat ladata julkisen kuutionäkymän.
Arvo false tarkoittaa, että haluat ladata yksityisen kuutionäkymän.

Ominaisuuksien nouto
Kaikkia ominaisuuksia, jotka saavat arvon, kutsutaan seuraavalla rakenteella:
get("property_Name").
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Esimerkki: get("sandboxes");
sandboxes
Noutaa kaikki käytettävissä olevat hiekkalaatikot.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun hiekkalaatikot on noudettu. Kun Promise-objekti on
ratkaistu, objektien matriisi, joka edustaa käytettävissä olevia
hiekkalaatikoita, välitetään mihin tahansa Promise-objektin mukana
rekisteröityyn vastakutsuun.
Kunkin objektin muoto on seuraava:
v name: (String) - Hiekkalaatikon nimi.
v active: (Boolean) - True (tosi), jos tämä hiekkalaatikko on objektin
aktiivinen hiekkalaatikko, muussa tapauksessa false (epätosi).
v baseSandbox: (Boolean) - True (tosi), jos tämä hiekkalaatikko on
perushiekkalaatikko, muussa tapauksessa false (epätosi).
v defaultSandbox: (Boolean) - True (tosi), jos tämä hiekkalaatikko on
oletushiekkalaatikko, muussa tapauksessa false (epätosi).

Ominaisuuksien asetus
Kaikkia ominaisuuksia, jotka määrittävät arvon, kutsutaan seuraavalla rakenteella:
set("property_Name", value)
Esimerkki: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Määrittää määritetyn hiekkalaatikon aktiiviseksi.
Parametri: (String) hiekkalaatikko. Aktiiviseksi määritettävän hiekkalaatikon
nimi.
Palauttaa: objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun aktiivinen hiekkalaatikko määritetään.
Seuraavat metodit ovat vain Cube Viewer -objekteja varten.
dimensionBarVisible
Määrittää ulottuvuuspylvään näkyvyyden.
Parametrit: totuusarvo.
v Arvo True ottaa käyttöön ulottuvuuspylvään näytön.
v Arvo False poistaa käytöstä ulottuvuuspylvään näytön.
automaticRecalculation
Ottaa automaattisen uudelleenlaskennan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Parametrit: totuusarvo.
v Arvo True ottaa automaattisen uudelleenlaskennan käyttöön.
v Arvo False poistaa automaattisen uudelleenlaskennan käytöstä.
Palauttaa: dojo._base.Deferred.promise. Promise-objekti, joka ratkaistaan,
kun automaattinen uudelleenlaskenta otetaan käyttöön tai poistetaan
käytöstä.
displayMode
Määrittää Cube Viewer -objektin näyttötilan.
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Parametrit: tm1web.cubeview.DisplayMode. Määritettävät näyttötila.
Palauttaa: dojo._base.Deferred.promise. Promise-objekti, joka ratkaistaan,
kun näyttötila on määritetty.
chartType
Määrittää Cube Viewer -objektin kaaviotyypin.
Parametrit: tm1web.cubeview.ChartType. Määritettävä kaaviotyyppi.
Palauttaa: dojo._base.Deferred.promise. Promise-objekti, joka ratkaistaan,
kun kaaviotyyppi on määritetty.
titleDimensionElement
Määrittää otsikkoulottuvuuden elementin.
Parametri: elementtiobjekti. Määritettävä otsikkoulottuvuuden elementti.
Tämän objektin muoto on seuraava:
ulottuvuus
Merkkijono
Ulottuvuuden nimi.
element
Merkkijono
Elementin nimi. Älä käytä tätä parametria parametrin
elementIndex kanssa.
elementIndex
Kokonaisluku
Määritettävän ulottuvuuselementin luvusta 1 alkava indeksi. Älä
käytä tätä parametria parametrin element kanssa.
Palauttaa: dojo._base.Deferred.promise. Promise-objekti, joka ratkaistaan,
kun ulottuvuuselementti on määritetty. Kaikkiin Promise-objektin mukana
rekisteröityihin vastakutsuihin välitetään objekti, jonka muoto vastaa tähän
metodiin välitetyn elementin muotoa. Ohjelma välittää arvon nolla, jos
elementti ei ole muuttunut.
titleDimensionElements
Määrittää useita otsikkoulottuvuuden elementtejä.
Parametri: object[] elementit. Määritettävien otsikkoulottuvuuden
elementtien matriisi. Kunkin objektin muoto on seuraava:
ulottuvuus
Merkkijono
Ulottuvuuden nimi.
element
Merkkijono
Elementin nimi. Älä käytä tätä parametria parametrin
elementIndex kanssa.
elementIndex
Kokonaisluku
Määritettävän ulottuvuuselementin luvusta 1 alkava indeksi. Älä
käytä tätä parametria parametrin element kanssa.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise. Promise-objekti, joka
ratkaistaan, kun ulottuvuuselementit on määritetty. Kaikkiin
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Promise-objektin mukana rekisteröityihin vastakutsuihin välitetään niiden
objektien matriisi, joiden muoto vastaa tähän metodiin välitettyjen
elementtiobjektien muotoa. Välitetty taulukko raportoi takaisin niiden
elementtien tiedot, jotka on määritetty oikein.

Cube Viewer -metodit
Cube Viewer -luokassa on seuraavat metodit.
startup
Aloittaa tämän objektin aloitusmääritykset. Kutsu tätä funktiota, kun
objekti on lisätty asiakirjaan. Järjestelmä ajaa onLoad-metodin, kun
aloitusmääritykset on tehty.
Tämä koskee sekä Cube Viewer- että Workbook-objekteja.
Syntaksi: startup()
Esimerkki:
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeViewer);
loadedCubeViewer.startup();

onLoad
Ajetaan, kun objektin lataus on päättynyt.
copy

Kopioi valitut solut leikepöydälle, jos valinta on määritetty.

paste

Liittää leikepöydän sisällön nykyiselle valitulle alueelle, jos valinta on
tehty.

commitActiveSandbox
Vahvistaa aktiivisen hiekkalaatikon muutetut tiedot perushiekkalaatikkoon.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise. Promise-objekti, joka
ratkaistaan, kun hiekkalaatikon vahvistusyritys päättyy. Kaikkiin
Promise-objektin mukana rekisteröityihin vastakutsuihin välitetään
totuusarvo tosi, jos hiekkalaatikon muutosten vahvistus on onnistunut.
Arvo epätosi välitetään, jos hiekkalaatikon muutosten vahvistus ei ole
onnistunut.
destroy
Tuhoaa tämän objektin ja valmistelee sen siivousta varten.
Lisätietoja on Dojo-käyttöohjeessa dijit._WidgetBase#destroy.
save
Tallentaa kuutionäkymän asettelun ja korvaa aiemmin luodun asettelun.
Palauttaa: dojo._base.Deferred.promise. Promise-objekti, joka ratkaistaan,
kun kuutionäkymä tallennetaan.
reset
Palauttaa kuutionäkymän sen alkuperäiseen tallennettuun tilaan.
Palauttaa: dojo._base.Deferred.promise. Promise-objekti, joka ratkaistaan,
kun kuutionäkymä palautetaan.
undo

Toteuttaa kumoamistoiminnon.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun toiminnon kumoaminen päättyy.

redo

Toteuttaa Tee uudelleen -toiminnon.
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Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun toiminnon tekeminen uudelleen päättyy.
logout Tuhoaa TM1 Web -istunnon, joka on liitetty tämän objektin
istuntosanakkeeseen.
Palauttaa objektin dojo._base.Deferred.promise Promise-objektina, joka
ratkaistaan, kun uloskirjautuminen päättyy.
onTitleDimensionElementChange
Toteutetaan, kun otsikkoulottuvuuden elementtiä on muutettu. Voidaan
ohittaa objektin muodostuksen aikana tai liittää käyttämään
dojo/aspect-moduulia.
Syntaksi: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parametri: elementInfo-objekti. Tämän objektin muoto on seuraava:
ulottuvuus
Merkkijono
Muutetun ulottuvuuden nimi.
element
Merkkijono
Muutetun elementin nimi.
elementIndex
Kokonaisluku
Muutetun ulottuvuuselementin luvusta 1 alkava indeksi.
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Liite A. Tuetut Microsoft Excel -funktiot – TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web tukee useita Excel-laskentataulukoiden funktioita.

Tuetut funktiot
Tässä liitteessä on luettelo tuetuista Excel-funktioista sekä luokiteltuna että
aakkosjärjestyksessä. Liitteessä kuvataan myös Excel- ja TM1 Web -funktioiden
mahdolliset erot.

Päivämäärän ja kellonajan funktiot
Seuraavassa taulukossa on luettelo päivämäärän ja kellonajan funktioista.
Funktio

Kuvaus

PÄIVÄYS

Palauttaa tietyn päivämäärän sarjanumeron.

PÄIVÄYSARVO

Muuntaa tekstimuotoisen päivämäärän sarjanumeroksi.

PÄIVÄ

Muuntaa sarjanumeron kuukauden päiväksi.

PÄIVÄT360

Laskee kahden päivämäärän välisten päivien määrän
360-päiväisen vuoden perusteella.

TUNNIT

Muuntaa sarjanumeron tunneiksi.

MINUUTIT

Muuntaa sarjanumeron minuuteiksi.

KUUKAUSI

Muuntaa sarjanumeron kuukausiksi.

NYT

Palauttaa nykyisen päivämäärän ja kellonajan sarjanumeron.

SEKUNNIT

Muuntaa sarjanumeron sekunneiksi.

AIKA

Palauttaa tietyn kellonajan sarjanumeron.

AIKA_ARVO

Muuntaa tekstimuotoisen kellonajan sarjanumeroksi.

TÄMÄ.PÄIVÄ

Palauttaa kuluvan päivän päivämäärän sarjanumeron.

VIIKONPÄIVÄ

Muuntaa sarjanumeron viikonpäiväksi.

VUOSI

Muuntaa sarjanumeron vuosiksi.
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Talousfunktiot
Seuraavassa taulukossa on luettelo talousfunktioista.
Funktio

Kuvaus

DB

Palauttaa omaisuuden arvonalennuksen määritetyltä ajanjaksolta
amerikkalaisen DB-menetelmän (fixed-declining balance) mukaan.

DDB

Palauttaa omaisuuden arvonalennuksen määritetyltä ajanjaksolta
amerikkalaisen DDB-menetelmän (double-declining balance) tai
jonkin muun määritetyn menetelmän mukaan.

TULEVA.ARVO

Palauttaa sijoituksen tulevan arvon.

IMPT

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron.

SISÄINEN.KORKO

Palauttaa kassavirtojen sarjan sisäisen korkokannan.

ONMAKSU

Laskee sijoituksen maksetun koron määritetyltä ajanjaksolta.

MSISÄINEN

Palauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten
kassavirtojen rahoituskorko on erilainen.

NJAKSO

Palauttaa sijoituksen jaksojen määrän.

NNA

Palauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvien kassavirtojen sarjan ja
diskonttokoron perusteella.

MAKSU

Palauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän.

PPMT

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan
lyhennyksen.

NA

Palauttaa sijoituksen nykyarvon.

KORKO

Palauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan.

STP

Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta.

VUOSIPOISTO

Palauttaa sijoituksen vuosipoiston määritetyltä kaudelta
amerikkalaisen SYD-menetelmän (sum-of-year's digits) perusteella.

Tietojenkäsittelyfunktiot
Seuraavassa taulukossa on luettelo TM1 Web -ohjelmassa tuetuista
tietojenkäsittelyfunktioista.
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Funktio

Kuvaus

SOLU

Palauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.
Solu-funktion tuki on rajoitettu seuraaviin tietolajeihin: address
(osoite), col (sarake), row (rivi), protect (suojaus), contents (sisältö),
type (tyyppi).

ONVIRH

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo paitsi
arvo "#PUUTTUU!".

ONVIRHE

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo.

ONPUUTTUU

Palauttaa arvon TOSI, jos virhearvo on "#PUUTTUU!".

PUUTTUU

Palauttaa virhearvon "#PUUTTUU!".

Loogiset funktiot
Seuraavassa taulukossa on luettelo loogisista funktioista.
Funktio

Kuvaus

JA

Palauttaa arvon TOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on TOSI.

EPÄTOSI

Palauttaa totuusarvon EPÄTOSI.

JOS

Määrittää toteutettavan loogisen testin.

EI

Kääntää argumentin totuusarvon.

TAI

Palauttaa arvon TOSI, jos minkä tahansa argumentin arvo on TOSI.

TOSI

Palauttaa totuusarvon TOSI.

Haku- ja viitefunktiot
Seuraavassa taulukossa on luettelo haku- ja viitefunktioista.
Huomautus: Jotkin funktiot, kuten HAKU ja RIVIT, saattavat hyväksyä
argumentteina kaksiulotteisia taulukoita (matriiseja). Kaksiulotteiset taulukot eivät
ole tuettuja TM1 Web -ohjelmassa. Funktiot voivat silti palauttaa oikeita arvoja
(tietorakenteen ja edellytysten mukaan vaihdellen), kun noudettavat tiedot
esimerkiksi sisältyvät matriisin alkuosiin. Kun käsittelet kyseisiä funktioita TM1
Web -ohjelmassa, voit varmistaa arvojen oikeellisuuden järjestämällä syöttötiedot
uudelleen toistuviin funktioihin, jotka käyttävät yksiulotteisia matriiseja. Saatat
myös joutua käyttämään suoria soluviitteitä.
Funktio

Kuvaus

OSOITE

Palauttaa laskentataulukon soluun osoittavan viitteen tekstinä.
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Funktio

Kuvaus

VALITSE.INDEKSI

Valitsee arvon arvoluettelosta.

SARAKE

Palauttaa viitteen sarakenumeron.

SARAKKEET

Palauttaa viitteen sarakkeiden määrän.

VHAKU

Hakee arvoja matriisin ylimmältä riviltä ja palauttaa määritetyn
solun arvon.

HYPERLINKKI

Luo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimeen,
intranetiin tai Internetiin tallennetun tiedoston.

INDEKSI

Valitsee arvon viitteestä tai matriisista indeksin perusteella.

HAKU

Etsii arvoja vektorista tai matriisista.

SIIRTYMÄ

Palauttaa annetun viitteen siirtymän.

RIVI

Palauttaa viitteen rivinumeron.

RIVIT

Palauttaa viitteen rivien määrän.

PHAKU

Hakee arvoja matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa
jonkin rivillä olevan solun arvon.

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot
Seuraavassa taulukossa on luettelo matemaattisista ja trigonometrisista funktioista.
Funktio

Kuvaus

ITSEISARVO

Palauttaa luvun itseisarvon.

ACOS

Palauttaa luvun arkuskosinin.

ACOSH

Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin käänteisfunktion.

ASIN

Palauttaa luvun arkussinin.

ASINH

Palauttaa luvun hyperbolisen sinin käänteisfunktion.

ATAN

Palauttaa luvun arkustangentin.

ATAN2

Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaattien perusteella.

ATANH

Palauttaa luvun hyperbolisen tangentin käänteisfunktion.

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai
tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.
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Funktio

Kuvaus

KOMBINAATIO

Palauttaa mahdollisten yhdistelmien määrän annetun objektien
määrän perusteella.

COS

Palauttaa luvun kosinin.

COSH

Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin.

ASTEET

Muuntaa radiaanit asteiksi.

PARILLINEN

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun.

EKSPONENTTI

Palauttaa e:n korotettuna annetun luvun osoittamaan potenssiin.

KERTOMA

Palauttaa luvun kertoman.

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).
KOKONAISLUKU

Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

LUONNLOG

Palauttaa luvun luonnollisen logaritmin.

LOG

Laskee luvun logaritmin käyttämällä määritettyä kantalukua.

LOG10

Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin.

JAKOJ

Palauttaa jakolaskun jakojäännöksen.

PARITON

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun.

PII

Palauttaa piin arvon.

POTENSSI

Palauttaa luvun korotettuna määritettyyn potenssiin.

TULO

Kertoo annetut argumentit keskenään.

RADIAANIT

Muuntaa asteet radiaaneiksi.

SATUNNAISLUKU

Palauttaa satunnaisluvun väliltä 0–1.

ROMAN

Muuntaa arabialaisen numeron tekstimuotoiseksi roomalaiseksi
numeroksi.

PYÖRISTÄ

Pyöristää luvun määritettyyn desimaalitarkkuuteen.

PYÖRISTÄ.DES.ALAS

Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).

PYÖRISTÄ.DES.YLÖS

Pyöristää luvun ylöspäin (poispäin nollasta).

ETUMERKKI

Palauttaa luvun etumerkin.

SIN

Palauttaa annetun kulman sinin.
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Funktio

Kuvaus

SINH

Palauttaa luvun hyperbolisen sinin.

NELIÖJUURI

Palauttaa positiivisen neliöjuuren.

SUMMA

Laskee argumentit yhteen.

SUMMA.JOS

Laskee ehdot täyttävien solujen summan.

TAN

Palauttaa luvun tangentin.

TANH

Palauttaa luvun hyperbolisen tangentin.

Teksti- ja tietofunktiot
Seuraavassa taulukossa on luettelo teksti- ja tietofunktioista.
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Funktio

Kuvaus

MERKKI

Palauttaa koodilukua vastaavan merkin.

SIIVOA

Poistaa tekstistä kaikki tulostumattomat merkit.

KOODI

Palauttaa tekstimerkkijonon ensimmäisen merkin numerokoodin.

KETJUTA

Yhdistää monta merkkijonoa yhdeksi merkkijonoksi.

VALUUTTA

Muuntaa luvun tekstiksi $ (dollari) -valuuttamuotoa käyttämällä.

VERTAA

Tarkistaa, ovatko kaksi tekstiarvoa samanlaiset.

ETSI

Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (tunnistaa isot ja pienet
kirjaimet).

KIINTEÄ

Muotoilee luvun tekstiksi, jossa on kiinteä määrä desimaaleja.

VASEN

Palauttaa tekstiarvon vasemmanpuoleisimmat merkit.

PITUUS

Palauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän.

PIENET

Muuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi.

POIMI.TEKSTI

Palauttaa tietyn määrän merkkijonon merkkejä alkaen
määritetystä kohdasta.

ERISNIMI

Muuttaa merkkijonon kunkin sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi.

KORVAA

Korvaa tekstissä olevia merkkejä.

TOISTA

Toistaa tekstin annetun määrän kertoja.
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Funktio

Kuvaus

OIKEA

Palauttaa tekstiarvon oikeanpuoleisimmat merkit.

KÄY.LÄPI

Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (isot ja pienet kirjaimet
tulkitaan samoiksi merkeiksi).

VAIHDA

Korvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella.

T

Muuntaa argumentit tekstiksi.

TEKSTI

Muotoilee luvun ja muuntaa sen tekstiksi.

POISTA.VÄLIT

Poistaa välilyönnit tekstistä.

ISOT

Muuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi.

ARVO

Muuntaa tekstiargumentin luvuksi.

Tilastofunktiot
Seuraavassa taulukossa on luettelo tilastofunktioista.
Funktio

Kuvaus

KESKIPOIKKEAMA

Palauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.

KESKIARVO

Palauttaa argumenttien keskiarvon.

KESKIARVOA

Palauttaa argumenttien (mukaan lukien luvut, teksti ja
totuusarvot) keskiarvon.

BINOMIJAKAUMA

Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.

LUOTTAMUSVÄLI

Palauttaa populaation keskiarvon luottamusvälin.

KORRELAATIO

Palauttaa kahden tietojoukon korrelaatiokertoimen.

LASKE

Laskee argumenttiluettelon lukujen määrän.

LASKE.A

Laskee argumenttiluettelon arvojen määrän.

LASKE.JOS

Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö
vastaa annettuja ehtoja.

KOVARIANSSI

Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston
kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

OIKAISTU.
NELIÖSUMMA

Palauttaa keskipoikkeamien neliösumman.
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Funktio

Kuvaus

EKSPONENTIAALIJAKAUMA

Palauttaa eksponentiaalijakauman.

FISHER

Palauttaa Fisher-muunnoksen.

FISHER.KÄÄNT

Palauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen.

ENNUSTE

Palauttaa lineaarisen trendin arvon.

KESKIARVO.GEOM

Palauttaa geometrisen keskiarvon.

KASVU

Palauttaa eksponentiaalisen trendin arvon.

KESKIARVO.HARM

Palauttaa harmonisen keskiarvon.

LEIKKAUSPISTE

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen.

KURT

Palauttaa tietojoukon vinous-arvon eli huipukkuuden.

SUURI

Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon.

LINREGR

Palauttaa lineaarisen trendin parametrit.

LOGREGR

Palauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit.

MAKS

Palauttaa argumenttiluettelon suurimman arvon.

VASTINE

Palauttaa sellaisen kohteen suhteellisen sijainnin taulukossa, joka
vastaa määritettyä arvoa määritetyssä järjestyksessä.

MAKSA

Palauttaa argumenttien (mukaan lukien luvut, teksti ja
totuusarvot) suurimman arvon.

MEDIAANI

Palauttaa annettujen lukujen mediaanin.

MIN

Palauttaa argumenttiluettelon pienimmän arvon.

MINA

Palauttaa argumenttien (mukaan lukien luvut, teksti ja
totuusarvot) pienimmän arvon.

BINOMIJAKAUMA.NEG Palauttaa negatiivisen binomijakauman eli todennäköisyyden
sille, että epäonnistumisia tulee luku_f ennen luku_s:ttä
onnistumista. Onnistumisen todennäköisyys on tällöin
todennäköisyys_f.
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MOODI

Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.

NORM.JAKAUMA

Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.
KÄÄNT

Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.
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Funktio

Kuvaus

NORM.JAKAUMA.
NORMIT

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.
NORMIT.KÄÄNT

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion
käänteisarvon.

PEARSON

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen.

PERMUTAATIO

Palauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetun
objektien määrän perusteella.

PEARSON.NELIÖ

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön.

JAKAUMAN.VINOUS

Palauttaa jakauman vinouden.

KULMAKERROIN

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen.

PIENI

Palauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon.

NORMITA

Palauttaa normitetun arvon.

KESKIHAJONTA

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAA

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan
lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIHAJONTAP

Laskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAPA

Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella,
mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIVIRHE

Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun
y-arvon keskivirheen.

SUUNTAUS

Palauttaa lineaarisen trendin arvoja.

VAR

Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.

VARA

Laskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan
lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

VARP

Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARPA

Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella,
mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

WEIBULL

Palauttaa Weibullin jakauman.
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Liite B. Muut kuin tuetut Microsoft Excel -funktiot – TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web tukee useita Excel-laskentataulukoiden funktioita. Tässä
liitteessä on sekä luokiteltu että järjestetty aakkosjärjestykseen luettelo
Excel-funktioista, joita TM1 Web -työasema ei tue.

Tietokantojen ja luettelojen hallintafunktiot
Tässä taulukossa on luettelo hallintafunktioista, jotka eivät ole tuettuja TM1 Web
-työasemassa.
Funktio

Kuvaus

TKESKIARVO

Palauttaa valittujen tietokantamerkintöjen keskiarvon.

TLASKE

Laskee tietokannan lukuja sisältävien solujen määrän.

TLASKEA

Laskee tietokannan tietoja sisältävien solujen määrän.

TNOUDA

Hakee määritettyjä ehtoja vastaavan tietueen tietokannasta.

TMAKS

Palauttaa suurimman arvon valittujen tietokantamerkintöjen
joukosta.

TMIN

Palauttaa pienimmän arvon valittujen tietokantamerkintöjen
joukosta.

TTULO

Kertoo määritetyn ehdon täyttävät tietyssä tietokannan
tietuekentässä olevat arvot.

TKESKIHAJONTA

Laskee keskihajonnan tietokannasta valituista merkinnöistä
muodostuvan otoksen perusteella.

TKESKIHAJONTAP

Laskee keskihajonnan tietokannasta valittujen merkintöjen
koko populaation perusteella.

TSUMMA

Lisää luvut määritetyn ehdon täyttävien tietokannan
tietueiden kenttäsarakkeeseen.

TVARIANSSI

Laskee varianssin tietokannasta valittujen merkintöjen otoksen
perusteella.

TVARIANSSIP

Laskee varianssin tietokannasta valittujen merkintöjen koko
populaation perusteella.

Päivämäärän ja kellonajan funktiot
Tässä taulukossa on luettelo päivämäärän ja kellonajan funktioista, jotka eivät ole
tuettuja TM1 Web -työasemassa.
Funktio

Kuvaus

PÄIVÄ.KUUKAUSI

Palauttaa sen päivämäärän sarjanumeron, joka poikkeaa
aloituspäivämäärästä annetun kuukausimäärän verran joko
eteen- tai taaksepäin.

KUUKAUSI.LOPPU

Palauttaa järjestyslukuna sen kuukauden viimeisen
päivämäärän, joka poikkeaa aloituspäivämäärästä määritetyn
kuukausimäärän verran eteen- tai taaksepäin.

TYÖPÄIVÄT

Palauttaa kahden päivämäärän välisten täysien työpäivien
määrän.
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Funktio

Kuvaus

VIIKKO.NRO

Muuntaa sarjanumeron luvuksi, joka ilmaisee viikon
järjestysluvun vuoden alusta laskettuna.

TYÖPÄIVÄ

Palauttaa sen päivämäärän sarjanumeron, joka on annettujen
työpäivien verran ennen aloituspäivämäärää tai sen jälkeen.

VUOSI.OSA

Palauttaa määritettyjen päivämäärien (aloituspäivä ja
lopetuspäivä) välisen osan vuodesta.

Talousfunktiot
Tässä taulukossa on luettelo talousfunktioista, jotka eivät ole tuettuja TM1 Web
-työasemassa.
Funktio

Kuvaus

KERTYNYT.KORKO

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy
säännöllisin väliajoin.

KERTYNYT.KORKO.
LOPUSSA

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan
eräpäivänä.

AMORDEGRC

Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa
käyttämällä.

AMORLINC

Palauttaa kunkin laskentakauden poiston.

KORKOPÄIVÄT.
ALUSTA

Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän
välisen ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄT

Palauttaa sen koronmaksukauden päivien määrän, johon
tilityspäivä kuuluu.

KORKOPÄIVÄT.
SEURAAVA

Palauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen
ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄ.
SEURAAVA

Palauttaa seuraavan tilityspäivän jälkeisen koronmaksupäivän.

KORKOPÄIVÄ.JAKSOT Palauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten
koronmaksupäivien määrän.
KORKOPÄIVÄ.
EDELLINEN

Palauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän.

MAKSETTU.KORKO

Palauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron.

MAKSETTU.
LYHENNYS

Palauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen
lyhennyksen.

DISKONTTOKORKO

Palauttaa arvopaperin diskonttokoron.

VALUUTTA.DES

Muuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän
desimaaliluvuksi.

VALUUTTA.MURTO

Muuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän
murtoluvuksi.

KESTO

Palauttaa sellaisen arvopaperin keston, jonka korot maksetaan
säännöllisesti.

KORKO.EFEKT

Palauttaa todellisen vuosikoron.

TULEVA.ARVO.
ERIKORKO

Palauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt
korkoa vaihtelevasti.

KORKO.ARVOPAPERI Palauttaa täysin sijoitetun arvopaperin korkokannan.
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Funktio

Kuvaus

KESTO.MUUNN

Palauttaa sellaisen arvopaperin muunnetun Macauley-keston,
jonka oletettu nimellisarvo on 100 dollaria.

KORKO.VUOSI

Palauttaa vuosittaisen nimelliskoron.

PARITON.ENS.
NIMELLISARVO

Palauttaa arvopaperin hinnan 100 dollarin nimellisarvoa kohden
tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.

PARITON.ENS.TUOTTO Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso
on pariton.
PARITON.VIIM.
NIMELLISARVO

Palauttaa arvopaperin hinnan 100 dollarin nimellisarvoa kohden
tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.

PARITON.VIIM.
TUOTTO

Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on
pariton.

HINTA

Palauttaa sellaisen arvopaperin hinnan 100 dollarin nimellisarvoa
kohden, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.

HINTA.DISK

Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 dollarin
nimellisarvoa kohden.

HINTA.LUNASTUS

Palauttaa sellaisen arvopaperin hinnan 100 dollarin nimellisarvoa
kohden, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä.

SAATU.HINTA

Palauttaa täysin sijoitetun arvopaperin tuoton erääntymispäivänä.

OBLIG.TUOTTOPROS

Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan
tuottona.

OBLIG.HINTA

Palauttaa valtion obligaation hinnan 100 dollarin nimellisarvoa
kohden.

OBLIG.TUOTTO

Palauttaa valtion obligaation tuoton.

VDB

Palauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen
poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (declining balance)
mukaan.

SISÄINEN.KORKO.
JAKSOTON

Palauttaa sellaisen kassavirtojen sarjan sisäisen korkokannan, joka
ei välttämättä ole säännöllinen.

NNA.JAKSOTON

Palauttaa sellaisen kassavirtojen sarjan nettonykyarvon, joka ei
välttämättä ole säännöllinen.

TUOTTO

Palauttaa sellaisen arvopaperin tuoton, jonka korko maksetaan
säännöllisin väliajoin.

TUOTTO.DISK

Palauttaa diskontatun arvopaperin, kuten valtion obligaation,
vuosittaisen tuoton.

TUOTTO.ERÄP

Palauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin
vuosittaisen tuoton.

Tietojenkäsittelyfunktiot
Tässä taulukossa on luettelo tietojenkäsittelyfunktioista, jotka eivät ole tuettuja
TM1 Web -työasemassa.
Funktio

Kuvaus

VIRHEEN.LAJI

Palauttaa virheen lajia vastaavan luvun.

KUVAUS

Palauttaa tietoja nykyisestä käyttöympäristöstä.
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Funktio

Kuvaus

ONTYHJÄ

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä.

ONPARILLINEN

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on parillinen.

ONTOTUUS

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa totuusarvo.

ONEI_TEKSTI

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo ei ole teksti.

ONLUKU

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on luku.

ONPARITON

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on pariton.

ONVIITT

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on viittaus.

ONTEKSTI

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on teksti.

N

Palauttaa arvon luvuksi muunnettuna.

TYYPPI

Palauttaa luvun, joka ilmaisee arvon tietolajin.

Haku- ja viitefunktiot
Tässä taulukossa on luettelo haku- ja viitefunktioista, jotka eivät ole tuettuja TM1
Web -ohjelmassa.
Funktio

Kuvaus

ALUEET

Palauttaa viittauksen alueiden määrän.

EPÄSUORA

Palauttaa tekstiarvona ilmaistun viittauksen.

VASTINE

Etsii arvoja viittauksesta tai matriisista.

RTD

Noutaa reaaliaikaisia tietoja COM-automaatiota tukevasta
ohjelmasta.

TRANSPONOI

Palauttaa matriisin käänteismatriisin.

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot
Tässä taulukossa on luettelo matemaattisista ja trigonometrisista funktioista, jotka
eivät ole tuettuja TM1 Web -työasemassa.
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Funktio

Kuvaus

KERTOMA.OSA

Palauttaa luvun osakertoman.

SUURIN.YHT.TEKIJÄ

Palauttaa suurimman yhteisen tekijän.

PIENIN.YHT.JAETTAVA

Palauttaa pienimmän yhteisen tekijän.

MDETERM

Palauttaa matriisin matriisideterminantin.

MKÄÄNTEINEN

Palauttaa matriisin käänteismatriisin.

MKERRO

Palauttaa kahden matriisin tulon.

PYÖRISTÄ.KERR

Palauttaa luvun pyöristettynä annetun luvun kerrannaiseen.
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Funktio

Kuvaus

MULTINOMI

Palauttaa lukujoukon multinomin.

OSAMÄÄRÄ

Palauttaa osamäärän kokonaislukuosan.

SATUNNAISLUKU.
VÄLILTÄ

Palauttaa satunnaisluvun määritettyjen lukujen väliltä.

SARJA.SUMMA

Palauttaa kaavaan perustuvan potenssisarjan arvon.

NELIÖJUURI.PII

Palauttaa tulon (luku * pii) neliöjuuren.

VÄLISUMMA

Palauttaa luettelon tai tietokannan välisumman.

TULOJEN.SUMMA

Palauttaa matriisin toisiaan vastaavien osien tulojen summan.

NELIÖSUMMA

Palauttaa argumenttien neliöiden summan.

NELIÖSUMMIEN.EROTUS Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen
laskettujen neliösummien erotuksen.
NELIÖSUMMIEN.SUMMA Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen
neliösummien summan.
EROTUSTEN.
NELIÖSUMMA

Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen
erotusten neliösumman.

KATKAISE

Katkaisee luvun kokonaisluvuksi.

Tilastofunktiot
Tässä taulukossa on luettelo tilastofunktioista, jotka eivät ole tuettuja TM1 Web
-työasemassa.
Funktio

Kuvaus

BEETAJAKAUMA

Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETAJAKAUMA.
KÄÄNT

Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen
jakaumafunktion arvon.

CHIJAKAUMA

Palauttaa chi-neliön jakauman yksisuuntaisen todennäköisyyden.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa chi-neliön jakauman yksisuuntaisen todennäköisyyden
käänteisarvon.
CHITESTI

Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.

LASKE.TYHJÄT

Laskee alueen sisältämien tyhjien solujen määrän.

BINOMIJAKAUMA.
KRIT

Palauttaa pienimmän arvon, jolla binomijakauman
kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin
vertailuarvo.

FJAKAUMA

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

FJAKAUMA.KÄÄNT

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

TAAJUUS

Palauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina.

FTESTI

Palauttaa F-testin tuloksen.

GAMMAJAKAUMA

Palauttaa gammajakauman.

GAMMAJAKAUMA.
KÄÄNT

Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.

GAMMALN

Palauttaa gammafunktion G(x) luonnollisen logaritmin.

HYPERGEOM.
JAKAUMA

Palauttaa hypergeometrisen jakauman.
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Funktio

Kuvaus

LOGNORM.JAKAUMA. Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.
KÄÄNT
LOGNORM.JAKAUMA Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.
BINOMIJAKAUMA.NEG Palauttaa negatiivisen binomijakauman.
PROSENTTIPISTE

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.

PROSENTTIJÄRJESTYS Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.
POISSON

Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.

TODENNÄKÖISYYS

Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä.

NELJÄNNES

Palauttaa tietoalueen kvartiilin.

ARVON.MUKAAN

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

TJAKAUMA

Palauttaa t-jakautuman.

TJAKAUMA.KÄÄNT

Palauttaa käänteisen t-jakautuman.

KESKIARVO.TASATTU Palauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon.
TTESTI

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.

ZTESTI

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

Teksti- ja tietofunktiot
Tässä taulukossa on luettelo teksti- ja tietofunktioista, jotka eivät ole tuettuja TM1
Web -työasemassa.
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Funktio

Kuvaus

ASC

Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai
katakana-merkit SBCS-merkeiksi.

BAHTTEKSTI

Muuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä.

JIS

Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai
katakana-merkit DBCS-merkeiksi.

FONEETTINEN

Hakee foneettiset (furigana) merkit merkkijonosta.

Automaattiset muodot

Microsoft Officen automaattiset muodot eivät ole tuettuja TM1
Web -ohjelmassa.
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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
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Web-sivustoihin. Kyseisten Web-sivustojen sisältämä aineisto ei sisälly tähän
IBM-tuotteeseen 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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Hakemisto
Erikoismerkit
\\ (kenoviiva) säännöissä 52
% (prosenttimerkki) säännöissä
& (et-merkki) säännöissä 53
/ (vinoviiva) säännöissä 52
}Externals-alihakemisto
Excel-tiedostot 87
~ (aaltoviiva) säännöissä 53
| (pystyviiva) säännöissä 53

elementit (jatkoa)
lukitus 120
lukitusoikeus 113
lukuoikeus 114
merkkijono 15
numeerinen 15
painotuskertoimet 12
poisto ulottuvuudesta 22
pääkäyttäjän käyttöoikeudet 111
rinnakkaiselementtien lisäys 20
sijainnin muutto hierarkiassa 21
suojaus 122
tyypit 15
valinta ulottuvuuden muokkaustoiminnossa 25
vapautus 119
varaaminen 119
varausoikeus 115
vertailu määritteisiin 18
yhdistetty 15
yhdistettyjen poisto 22
yhdistetyt 119
elementtien lajittelu
aakkosjärjestys ulottuvuuden muokkaustoiminnossa 26
hierakian mukaan ulottuvuuden muokkaustoiminnossa 27
indeksiarvon mukaan ulottuvuudessa 27
ulottuvuuden muokkaustoiminto 25
epäsymmetriset kuutiot
linkitys 67
epäsymmetristen kuutioiden linkitys 67
Excel
}Externals-alihakemisto 87
laskentataulukoiden funktiot 219
muut kuin tuetut laskentataulukkofunktiot 229
tiedostoviitteet 92, 93

53

A
alielementti
lisäys yhdistettyihin elementteihin
Alue (säännön kohde) 50
arvot
johtaminen säännöistä 49

21

C
Cube Viewer -luokka
metodit 217
ominaisuudet 213
Cube Viewer -objektit
JavaScript-kirjaston avulla 200
URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla
CubeDataReservationAcquire 154
CubeDataReservationGet 157
CubeDataReservationGetConflicts 158
CubeDataReservationRelease 155
CubeDataReservationReleaseAll 156

184

D
DataReservationMode-ominaisuus
DB-sääntöfunktio 54
DBS-kaavat
luonti 108
yleiskuvaus 102

F

150

funktiot
DB 54, 62
Excel-laskentataulukoiden tuetut 219
haku ja viitteet 221
JOS 52
loogiset 221
matemaattiset ja trigonometriset 222
muut kuin tuetut 229, 230, 231, 232, 233, 234
päivämäärä ja kellonaika 219
STET 56
talous 220
teksti ja tieto 224
tietojenkäsittely 221
tilastolliset 225

E
ehdollinen logiikka
sääntökaavat 52
ei mitään käyttöoikeuksia (NONE) 116
elementin määritteet
poimintaluettelo 39
elementit
ei mitään käyttöoikeuksia (NONE) 116
järjestyksen määritys palvelimen selausnäkymässä
järjestyksen määritys ulottuvuudessa 23, 25
järjestys ulottuvuudessa 23
kaikkien näkyvien elementtien valinta 21
kirjoitusoikeus 115
käyttöoikeuksien määritys 118
lajittelu ulottuvuuden muokkaustoiminnossa 25
lisäys ulottuvuuteen 19, 21
lokalisointi 48
lukituksen poisto 120
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25

H
harvat ulottuvuudet 34
hierarkiatasojen yleiskuvaus 11
hyperlinkit
siirrettyjen sovellustiedostojen avaus

98

239

I
IF-funktio
sääntökaavat 52
ikkunat
kuution luonti 35
ulottuvuuden muokkaustoiminto
istuntosanakekirjautuminen 169

kuutio (jatkoa)
ulottuvuuksien valinta 10
vapautus 118
varaaminen 118
varausoikeus 115
kuutioiden lataus pyydettäessä 37
kuutioiden optimointi 37
kuutioiden täyttäminen
DBS-kaavat 108
kuutiot
lokalisointi 46
Kuvatekstimäärite 45, 46, 47, 48
käyttöoikeudet
ei mitään (NONE) 116
kirjoitus 115
lukitus 113, 115
luku 114, 116
määritys kuutioihin 117
määritys ulottuvuuksiin 122
prosesseihin määritys 118, 124
pääkäyttäjä 111
toisinnusoikeudet 44
töihin määritys 125
varaus 115
vuorovaikutustapahtumat 116
yhdistetyt elementit 119
käyttöoikeuksien määritys 111

19

J
JavaScript-kirjasto
Cube Viewer -luokka 212
Cube Viewer -metodit 217
Cube Viewer -objektien lataus 200
Cube Viewer -ominaisuudet 213
HTML-head-tunnisteet 197
istuntosanakekirjautuminen 169
ominaisuus- ja metodiesimerkit 203
Työkirjan ominaisuudet 207
vastakutsufunktiot 201
Websheet-objektien lataus 198
Workbook-luokan metodit 210
Workbook-luokka 206
yleiskuvaus 196
julkinen
sovellukset 95
sovellusten viitteet 96

L

K
kahdennussuojauskuutiot 43
kehäviittaukset (säännöt) 60
keskiarvojen laskenta
sääntölauseet 66
kirjoitusoikeus 115
kohdepalvelin 43
kooste
säännöt huomioiva 14
kuutio
DB-sääntöfunktio tietojen jakoon 62
DBS-kaavan arvot 108
ei mitään käyttöoikeuksia (NONE) 116
epäsymmetristen linkitys 67
esimerkit 9, 11
hakutaulukkoina 105
kahdennussuojaus 43
kirjoitusoikeus 115
kuutioarvojen nouto DBR-kaavojen avulla
Kuution luonti -valintaikkuna 35
käyttöoikeuksien määritys 117
lataus pyydettäessä 37
lukituksen poisto 118
lukitus 118
lukitusoikeus 113
lukuoikeus 114
luonti 35
luonti ilman tietoja 34
luonti ulkoisten tietolähteiden avulla 34
lähde 43
näyttöarvojen muodot 17
ominaisuudet 35
optimointi 37
pääkäyttäjän käyttöoikeudet 111
suojaus 122
sääntökaavojen viitteet 54
ulottuvuuksien järjestyksen määritys 34

240

LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-parametri
lokalisointi 45
loogiset operaattorit
sääntökaavat 53
lukitusoikeus 113, 115
lukuoikeus 114, 116
lähdekuutiot 43
lähdepalvelin 43

M

107
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merkkijonon elementit
määritetyt 15
moniulotteisuus
esimerkki 3
kaavio 4
yleiskuvaus 3
muut kuin tuetut Excel-funktiot
ALUEET 232
AMORDEGRC 230
AMORLINC 230
ARVON.MUKAAN 234
ASC 234
BAHTTEKSTI 234
BEETAJAKAUMA 233
BEETAJAKAUMA.KÄÄNT 233
BINOMIJAKAUMA.KRIT 233
BINOMIJAKAUMA.NEG 234
CHIJAKAUMA 233
CHIJAKAUMA.KÄÄNT 233
CHITESTI 233
DISKONTTOKORKO 230
EPÄSUORA 232
EROTUSTEN.NELIÖSUMMA 233
FJAKAUMA 233
FJAKAUMA.KÄÄNT 233

172

muut kuin tuetut Excel-funktiot (jatkoa)
FONEETTINEN 234
FTESTI 233
GAMMAJAKAUMA 233
GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT 233
GAMMALN 233
HINTA 231
HINTA.DISK 231
HINTA.LUNASTUS 231
HYPERGEOM.JAKAUMA 233
JIS 234
KATKAISE 233
KERTOMA.OSA 232
KERTYNYT.KORKO 230
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA 230
KESKIARVO.TASATTU 234
KESTO 230
KESTO.MUUNN 231
KORKO.ARVOPAPERI 230
KORKO.EFEKT 230
KORKO.VUOSI 231
KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN 230
KORKOPÄIVÄ.JAKSOT 230
KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA 230
KORKOPÄIVÄT 230
KORKOPÄIVÄT.ALUSTA 230
KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA 230
KUUKAUSI.LOPPU 229
KUVAUS 231
LASKE.TYHJÄT 233
LOGNORM.JAKAUMA 234
LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT 234
MAKSETTU.KORKO 230
MAKSETTU.LYHENNYS 230
MDETERM 232
MKERRO 232
MKÄÄNTEINEN 232
MULTINOMI 233
N 232
NELIÖJUURI.PII 233
NELIÖSUMMA 233
NELIÖSUMMIEN.EROTUS 233
NELIÖSUMMIEN.SUMMA 233
NELJÄNNES 234
NNA.JAKSOTON 231
OBLIG.HINTA 231
OBLIG.TUOTTO 231
OBLIG.TUOTTOPROS 231
ONEI_TEKSTI 232
ONLUKU 232
ONPARILLINEN 232
ONPARITON 232
ONTEKSTI 232
ONTOTUUS 232
ONTYHJÄ 232
ONVIITT 232
OSAMÄÄRÄ 233
PARITON.ENS.NIMELLISARVO 231
PARITON.ENS.TUOTTO 231
PARITON.VIIM.NIMELLISARVO 231
PARITON.VIIM.TUOTTO 231
PIENIN.YHT.JAETTAVA 232
POISSON 234
PROSENTTIJÄRJESTYS 234
PROSENTTIPISTE 234
PYÖRISTÄ.KERR 232
PÄIVÄ.KUUKAUSI 229

muut kuin tuetut Excel-funktiot (jatkoa)
RTD 232
SAATU.HINTA 231
SARJA.SUMMA 233
SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ 233
SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON 231
SUURIN.YHT.TEKIJÄ 232
TAAJUUS 233
TJAKAUMA 234
TJAKAUMA.KÄÄNT 234
TKESKIARVO 229
TKESKIHAJONTA 229
TKESKIHAJONTAP 229
TLASKE 229
TLASKEA 229
TMAKS 229
TMIN 229
TNOUDA 229
TODENNÄKÖISYYS 234
TRANSPONOI 232
TSUMMA 229
TTESTI 234
TTULO 229
TULEVA.ARVO.ERIKORKO 230
TULOJEN.SUMMA 233
TUOTTO 231
TUOTTO.DISK 231
TUOTTO.ERÄP 231
TVARIANSSI 229
TVARIANSSIP 229
TYYPPI 232
TYÖPÄIVÄ 229
TYÖPÄIVÄT 229
VALUUTTA.DES 230
VALUUTTA.MURTO 230
VASTINE 232
VDB 231
VIIKKO.NRO 229
VIRHEEN.LAJI 231
VUOSI.OSA 229
VÄLISUMMA 233
ZTESTI 234
määritteet
esimerkit 15
muoto 17
vertailu elementteihin 18
yleiskuvaus 15

N
nimetyt hierarkiatasot 32
nimeämiskäytännöt
TM1-objektit 5
numeerinen
elementtien määritys 15
numero
numerovakiot sääntökaavoissa
näyttömuodot
asetus 17
kuutioarvot 17

51

O
objektit
näyttö palvelimen selausnäkymässä

97

Hakemisto

241

objektiviitteet
oletustoimet 92
poisto sovelluksista 93
uudelleen nimeäminen 93
ohjauskuutiot
}PickList 40
OLAP 37
OLE DB 37
operaattorit (säännöt)
aritmeettinen 52
loogiset 53
vertailu 53

P
painotuskertoimet
yhdistelmät 12
palvelimen selausnäkymä
elementtien järjestyksen määritys 25
valittujen objektien näytön esto 97
palvelin
kohde- 43
lähde- 43
poimintaluettelot
käsittelyjärjestys 43
luonti 38
luonti elementin määritteiden avulla 39
luonti ohjauskuutioiden avulla 40
määrittäminen säännöistä 41
osajoukko 39
staattiset 39
tyypit 39
ulottuvuus 39
poisto
elementit ulottuvuuksista 22
viitteet sovelluksista 93
yhdistetyt elementit 22
porautuminen
alas 12
porautumisprosessit 68, 70, 71, 72
prosessi
ei mitään käyttöoikeuksia (NONE) 116
lukuoikeus 114
suojaus 124
suojaustietojen muokkaus 124

R
RDCLS 120
rinnakkaiselementit
lisäys ulottuvuuksiin 20
ryhmät
käyttöoikeuksien määritys
ulottuvuus 120

111

S
SecurityOverlayCreateGlobalDefault 165
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault 166, 167
solutason suojaus
lehtielementit 120
suojauksen ohjauskuutio 120
yhdistelmät 120
sovellukset
julkaiseminen 82, 95
julkaisu Web-työasemaohjelmaan 98
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sovellukset (jatkoa)
julkinen 95, 96
julkisen yksityistäminen 96
julkisten sovellusten yksityistäminen 96
käsittelyviitteiden käsittely 92
loogisten ryhmien tarkastelu 97
luonti ja hallinta 82
muunto julkisesta yksityiseksi 96
muunto yksityisestä julkiseksi 95
objektiviitteiden lisäys 85
sijainti palvelimessa 81
suojausvaltuudet 81, 94
tiedostoviitteiden lisäys 87
toissijaisten tasojen luonti 84
viitteet yksityisiin näkymiin 86
viitteet yksityisiin osajoukkoihin 86
viitteiden nimeäminen uudelleen 93
viitteiden poisto 93
yksityinen 95, 96
yksityisten viitteiden julkaisu 96
yleiskuvaus 79
ylätaso 82
sovellus
ei mitään käyttöoikeuksia (NONE) 116
lukuoikeus 114
pääkäyttäjän käyttöoikeudet 112
suojausvaltuudet 126
sovellusohjelmaliittymä (API) 169
istuntosanakekirjautuminen 169
JavaScript-kirjasto 196
URL API 173
sovellusten julkaisu Web-työasemaohjelmaan 98
sovellusviitteiden nimeäminen uudelleen 93
STET-sääntöfuntkio 56
suhteet
laskenta sääntöjen avulla 60
Suojauksen käyttöoikeudet -vaihtoehto 124
suojauksen ohjauskuutio 120
suojaus
elementtitaso 118, 122
kuutiotaso 117, 122
käyttöoikeudet 111
oikeuksien vuorovaikutustapahtumat 116
prosessit 124
ryhmien käyttöoikeudet 111
ryhmä 122
solutaso 120
sovellukset 126
suojausvaltuuksien käyttöönotto sovelluksissa 94, 126
työt 125
ulottuvuustaso 122
viitteet 126
Suojaustaso 165
syntaksi
sääntökaavat 51
säännöt
arvojen johtaminen 49
poimintaluettelot 41
sääntöjen jäljitystoiminto 74
tiedostonimet 49
vertailu yhdistelmiin 14
vianmääritys 74
yleiskuvaus 49
säännöt huomioiva
kooste 14
sääntöjen jäljitystoiminto
feeder-toimintojen jäljitys 77

sääntöjen jäljitystoiminto (jatkoa)
FEEDER-toimintojen tarkistus 77
yleiskuvaus 74
Sääntöjen jäljitystoiminto
esimerkki 75
laskutoimitusten jäljitys 75
monimutkainen esimerkki 76
sääntöjen vianmääritys
feeder-toimintojen jäljitys 77
FEEDER-toimintojen tarkistus 77
laskutoimitusten jäljitys 75
yleiskuvaus 74
sääntökaavat
aritmeettiset operaattorit 52
ehdollinen logiikka 52
kuutioviitteet 54
lausekkeiden vertailu 53
loogiset operaattorit 53
numerovakiot 51
sisäiset kuutioviitteet 54
syntaksi 51
ulkoiset kuutioviitteet 54
vertailuoperaattorit 53
sääntölauseet
alueen rajoitus 56
Aluekaavio 50
DB-funktio 62
DB-sääntöfunktio kuution tietojen jakoon 62
epäsymmetristen kuutioiden linkitys 67
etusija ulottuvuuden yhdistämiseen verrattuna
järjestäminen 55
Kaava 50
kehäviittaukset 60
keskiarvojen laskenta 66
kohteen määritys 50
laskentajärjestys 58
malli 62
mallisovellukset 60
ohitus 56
ohjeet 50
rajoitus yksinkertaisiin arvoihin 64
STET-funktio 56
suhteiden laskenta 60
syntaksi 50, 62
ulottuvuuden yhdistämisen ohitus 58
yhdistetyt ja numeeriset elementit 55
sääntölauseiden ohitus 56
sääntötaulukot
käyttö 57
luonti 57
tallennus 57
tiedostonimet 56
yleiskuvaus 56

T
taso 0 (ulottuvuushierarkiat) 11
tiedot
koonti 11
tietojen jako kuutioiden välillä 62
tietojen tuonti
laskentataulukoiden käsittely 102
Tietojen varauksen API-funktiot
TM1DataReservationAcquire 160
TM1DataReservationGetAll 162
TM1DataReservationGetConflicts 163
TM1DataReservationRelease 160
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Tietojen varauksen API-funktiot (jatkoa)
TM1DataReservationReleaseAll 161
TM1DataReservationValidate 163
virhekoodit 164
Tietojen varauksen tilat 144
Tietojen varauksen Turbo Integrator -funktiot
CubeDataReservationAcquire 154
CubeDataReservationGet 157
CubeDataReservationGetConflicts 158
CubeDataReservationRelease 155
CubeDataReservationReleaseAll 156
tietojen varaus
solun tilan näyttäminen 152
Tietojen varaus
käyttö API-funktioiden kanssa 159
käyttö Turbo Integrator -funktioiden kanssa 154
käyttötapa 143
käyttötilanne 143
käyttöönotto 149
käyttöönotto kuutioita varten 149
käyttöönotto käyttäjäryhmiä varten 152
määritys 150
toiminta muiden ominaisuuksien yhteydessä 146
valvonta 152
valvonta funktioiden avulla 154
valvonta TM1 Top -apuohjelmalla 152
Valvontalokin tapahtumien tarkastelu 153
yleiskuvaus 143
tiheät ulottuvuudet 34
tiivistys 12
TM1
objektien nimeämiskäytännöt 5
TM1 Web -ohjelman JavaScript-kirjasto
Katso JavaScript-kirjasto
TM1 Web -ohjelman URL API -sovellusohjelmaliittymä
Katso URL API
TM1 Web API -sovellusohjelmaliittymä 169
TM1DataReservationAcquire 160
TM1DataReservationGetAll 162
TM1DataReservationGetConflicts 163
TM1DataReservationRelease 160
TM1DataReservationReleaseAll 161
TM1DataReservationValidate 163
toimintopainike
prosessin ajo ja siirtyminen laskentataulukkoon 135
siirtyminen toiseen laskentataulukkoon 132
siirtäminen ja koon muutto 141
ulkoasun ominaisuudet 137
Toimintopainike
lisäys laskentataulukkoon 127
muokkaus 141
siirtymisen ja vastaavuusmääritysten lisäasetukset 137
yleiskuvaus 127
toisinteet
edut 43
kahdennussuojauskuutio 43
kohdepalvelin 43
kuutiosuhteet 43
lähdekuutio 43
lähdepalvelin 43
palvelinsuhteet 43
tarvittavat käyttöoikeudet 44
tuetut Excel-funktiot
ACOS 222
ACOSH 222
AIKA 219
AIKA_ARVO 219
Hakemisto
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tuetut Excel-funktiot (jatkoa)
ARVO 225
ASIN 222
ASINH 222
ASTEET 223
ATAN 222
ATAN2 222
ATANH 222
BINOMIJAKAUMA 225
BINOMIJAKAUMA.NEG 226
COS 223
COSH 223
DB 220
DDB 220
EI 221
EKSPONENTIAALIJAKAUMA
EKSPONENTTI 223
ENNUSTE 226
EPÄTOSI 221
ERISNIMI 224
ETSI 224
ETUMERKKI 223
FISHER 226
FISHER.KÄÄNT 226
HAKU 222
HYPERLINKKI 222
IMPT 220
INDEKSI 222
ISOT 225
ITSEISARVO 222
JA 221
JAKAUMAN.VINOUS 227
JAKOJ 223
JOS 221
KASVU 226
KERTOMA 223
KESKIARVO 225
KESKIARVO.GEOM 226
KESKIARVO.HARM 226
KESKIARVOA 225
KESKIHAJONTA 227
KESKIHAJONTAA 227
KESKIHAJONTAP 227
KESKIHAJONTAPA 227
KESKIPOIKKEAMA 225
KESKIVIRHE 227
KETJUTA 224
KIINTEÄ 224
KOKONAISLUKU 223
KOMBINAATIO 223
KOODI 224
KORKO 220
KORRELAATIO 225
KORVAA 224
KOVARIANSSI 225
KULMAKERROIN 227
KURT 226
KUUKAUSI 219
KÄY.LÄPI 225
LASKE 225
LASKE.A 225
LASKE.JOS 225
LEIKKAUSPISTE 226
LINREGR 226
LOG 223
LOG10 223
LOGREGR 226
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tuetut Excel-funktiot (jatkoa)
LUONNLOG 223
LUOTTAMUSVÄLI 225
MAKS 226
MAKSA 226
MAKSU 220
MEDIAANI 226
MERKKI 224
MIN 226
MINA 226
MINUUTIT 219
MOODI 226
MSISÄINEN 220
NA 220
NELIÖJUURI 224
NJAKSO 220
NNA 220
NORM.JAKAUMA 226
NORM.JAKAUMA.KÄÄNT 226
NORM.JAKAUMA.NORMIT 227
NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT
NORMITA 227
NYT 219
OIKAISTU.NELIÖSUMMA 225
OIKEA 225
ONMAKSU 220
ONPUUTTUU 221
ONVIRH 221
ONVIRHE 221
OSOITE 221
PARILLINEN 223
PARITON 223
PEARSON 227
PEARSON.NELIÖ 227
PERMUTAATIO 227
PHAKU 222
PIENET 224
PIENI 227
PII 223
PITUUS 224
POIMI.TEKSTI 224
POISTA.VÄLIT 225
POTENSSI 223
PPMT 220
PUUTTUU 221
PYÖRISTÄ 223
PYÖRISTÄ.DES.ALAS 223
PYÖRISTÄ.DES.YLÖS 223
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS 223
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS 222
PÄIVÄ 219
PÄIVÄT360 219
PÄIVÄYS 219
PÄIVÄYSARVO 219
RADIAANIT 223
RIVI 222
RIVIT 222
ROMAN 223
SARAKE 222
SARAKKEET 222
SATUNNAISLUKU 223
SEKUNNIT 219
SIIRTYMÄ 222
SIIVOA 224
SIN 223
SINH 224
SISÄINEN.KORKO 220
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tuetut Excel-funktiot (jatkoa)
SOLU 221
STP 220
SUMMA 224
SUMMA.JOS 224
SUUNTAUS 227
SUURI 226
T 225
TAI 221
TAN 224
TANH 224
TEKSTI 225
TOISTA 224
TOSI 221
TULEVA.ARVO 220
TULO 223
TUNNIT 219
TÄMÄ.PÄIVÄ 219
VAIHDA 225
VALITSE.INDEKSI 222
VALUUTTA 224
VAR 227
VARA 227
VARP 227
VARPA 227
VASEN 224
VASTINE 226
VERTAA 224
VHAKU 222
VIIKONPÄIVÄ 219
VUOSI 219
VUOSIPOISTO 220
WEIBULL 227
työ
ei mitään käyttöoikeuksia (NONE)
lukuoikeus 114
suojaus 125

ulottuvuudet (jatkoa)
rinnakkaiselementtien lisäys 20
tiheät 34
valinta kuutiossa 10
vapautus 123
varaaminen 123
varausoikeus 115
yhdistelmät 14, 58
URL API 173
Action-parametri 180
AdminHost-parametri 177
Cube Viewer -kaaviot 186
Cube Viewer -kaaviotyyppi 187
Cube Viewer -objektien avaus 184
Cube Viewer -objektien näyttäminen 184
Cube Viewer -objektin näyttöominaisuudet 185
Cube Viewer -objektin näyttötilat 186
Cube Viewer -otsikkoelementit 185
HTML-koodin iframe-elementti 176
istuntosanakekirjautuminen 169
käyttäjän sisään- ja uloskirjaus 178
käytön aloitus 174
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-parametri
lomakeperustainen kirjautuminen 179
Open-parametri 180
parametrit 175
parametriviite 190
peruskäsitteitä 176
syntaksi 174
TM1Server-parametri 177
toimintojen käyttö objekteissa 181
uloskirjautuminen 180
URL-koodinvaihtomerkit 176
URL-perusosoite 174
vanhojen URL API -projektien päivitys 188
Websheet-objektien avaus 182
Websheet-objektien näyttäminen 182
Websheet-objektin näyttöominaisuudet 183
Websheet-objektin otsikkoelementit 183
yleiskuvaus 173
URL API -sovellusohjelmaliittymän parametrit
AccessType 190, 194
AdminHost 192
AutoRecalc 192
ChartType 193
Cube 193
HideDimensionBar 194
HideToolbar 195
TM1Server 195
Toiminto 190
Type 195
View 196
Workbook 196
useat yhdentämispolut 13

116

U
ulottuvuuden muokkaustoiminto
elementtien lajittelu 26, 27
elementtien valinta 25
valenimien käyttö 27
ulottuvuudet
ei mitään käyttöoikeuksia (NONE) 116
elementtien järjestyksen määritys 23, 25
elementtien lisäys 21
elementtien poisto 22
harvat 34
hierarkiat 11, 31
järjestyksen määritys kuutioissa 34
kirjoitusoikeus 115
käyttöoikeuksien määritys 122, 124, 125
laskentataulukot 29, 32
lokalisointi 47
lukituksen poisto 123
lukitus 123
lukitusoikeus 113
lukuoikeus 114
luonti 19
luonti ulottuvuuden muokkaustoiminnon avulla
luontimenetelmät 19
muokkaus 20
nimetyt tasot 32
pääkäyttäjän käyttöoikeudet 112
pääkäyttäjäryhmä 122

172

V

19

vakiot
sääntökaavat 51
valenimet
elementin määritteet 15
esimerkkejä 16
ulottuvuuksien muokkaustoiminto
valintaikkunat
kuution luonti 35
varatut merkit
objektien nimet 5

27

Hakemisto
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varausoikeus 115
vertailuoperaattorit
sääntökaavat 53
viittaukset
ei mitään käyttöoikeuksia (NONE)
lukuoikeus 114
pääkäyttäjän käyttöoikeudet 112
viitteet
julkinen 96
muunto julkisesta yksityiseksi 96
muunto yksityisestä julkiseksi 96
yksityinen 96

Websheet-objektit (jatkoa)
URL API -sovellusohjelmaliittymän avulla
Workbook-luokka 206, 212
metodit 210
ominaisuudet 207

116

Y

W
Web-taulukot
ominaisuuksien asetus 98
Websheet-objektit
JavaScript-kirjaston avulla 198
siirrettyjen sovellustiedostojen hyperlinkit
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yhdistelmät
luonti painotuskertoimien avulla 12
useat polut samassa ulottuvuudessa 13
vertailu sääntöihin 14
yhdistetyt elementit 119
alielementtien lisäys 21
elementtien poisto 22
määritetyt 15
määritys ulottuvuuden taulukoiden avulla
yksityinen
sovellukset 95
sovellusten viitteet 96
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