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Bevezető
Ezt a dokumentumot az IBM® Cognos TM1 termékkel kell használni.
Ez a kézikönyv az IBM Cognos TM1 server kiszolgáló objektumainak létrehozását és
karbantartását, a biztonság adminisztrációját és a TM1 alkalmazások fejlesztését írja el. Az
útmutató leírja a TM1 biztonság különböző szempontjait is.

Információ keresése
A dokumentáció, az összes lefordított dokumentumot is beleértve, az interneten az IBM
Knowledge Center webhelyen (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) érhető el.

Mintákkal kapcsolatos jogi állásfoglalás
A Sample Outdoors Company, a Great Outdoors Company, a GO Sales, illetve a Sample
Outdoors vagy Great Outdoors nevek bármely variációja, valamint a tervezési minták kitalált
üzleti műveleteket mutatnak be az IBM és ügyfelei számára fejlesztett mintaalkalmazásokhoz
használt mintaadatok segítségével. Ezek a fiktív rekordok az értékesítési tranzakciókkal,
termékterjesztéssel, pénzügyekkel és emberi erőforrásokkal kapcsolatos mintaadatokat
tartalmaznak. Tényleges nevekkel, címekkel, partnertelefonszámokkal vagy
tranzakcióértékekkel való bárminemű hasonlóságuk a véletlen műve. Más mintafájlok kitalált
- manuálisan vagy géppel generált - adatokat, tudományos vagy nyilvános forrásokból
származó tényleges adatokat, valamint a szerzői jog tulajdonosának engedélyével mintaalkalmazások fejlesztéséhez mintaadatokként - használt adatokat is tartalmazhatnak. A
hivatkozott terméknevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei lehetnek. A jogosulatlan
másolatkészítés tilos.

Kisegítő lehetőségek
A kisegítő lehetőségek a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy látásukban korlátozott)
felhasználókat segítik a számítástechnikai termékek használatában.
A termék jelenleg nem támogatja a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy látásukban
korlátozott) felhasználók által történő használatot megkönnyítő kisegítő szolgáltatásokat.

Előretekintő nyilatkozatok
Ez a dokumentáció a termék aktuális funkcióit ismerteti. A dokumentáció a jelenleg nem
elérhető elemekre is hivatkozhat. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a jövőben elérhetők lesznek.
Az ilyen hivatkozások nem jelentenek kötelezettséget, ígéretet vagy törvényi kötelezettséget
az anyagok, programkód vagy funkciók megvalósítására vonatkozóan. A szolgáltatások
fejlesztése, kiadása, illetve ennek időzítése az IBM saját hatáskörébe tartozik.
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1. fejezet Újdonságok
Ez a fejezet a jelen alváltozat új, módosított és megszűnt szolgáltatásait tartalmazza.
Az összes jelenleg elérhető TM1 dokumentáció megtekintéséhez látogasson el a TM1
kezdőlapjára (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/welcome).

A Cognos TM1 fejlesztői útmutató 10.2.2-es változatának újdonságai
A Cognos TM1 fejlesztői útmutató 10.2.2-es változata az alábbi új szolgáltatásokat
tartalmazza.

Biztonsági átfedés
Elérhető egy biztonsági réteg a modellek számára. Nézze meg az alábbi részt: 11. fejezet,
“Biztonsági átfedés”, oldalszám: 161.

Honosított objektumok
Honosíthatja az objektumokat a TM1 szerverén, így a felhasználók az aktuális területi
beállításokkal tekinthetik meg az objektumneveket anélkül, hogy konfigurációra lenne
szükség. További részletekért lásd: 4. fejezet, “A modell honosítása”, oldalszám: 43 az IBM
Cognos TM1 Performance Modeler útmutatóban.

TM1 Web API
Az IBM Cognos TM1 Web önálló alkalmazásként, valamint a saját egyéni
webalkalmazásaiban is használható. A webprogramozók és a TM1 alkalmazásfejlesztők a
Cognos TM1 Web alkalmazásprogramozási felületet (API-t) TM1 Web objektumok egyéni
webes alkalmazásokba, portálokra és irányítópultokra történő felvételéhez használhatják.
Cognos TM1 Web URL API
Az URL API URL-címek és paraméterek speciális készletével biztosít hozzáférést a
weblap- és CubeViewer objektumokhoz. A legegyszerűbb példák a webböngésző
címsorában is végrehajthatók. Megoldás az URL API segítségével történő
létrehozásához szüksége lesz HTML- és esetlegesen JavaScript-ismeretekre.
Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár
A JavaScript könyvtár segítségével programozás útján férhet hozzá a TM1 Web
weblap- és CubeViewer objektumokhoz kombinált HTML, JavaScript és Dojo
weblapfejlesztési környezetben. A JavaScript könyvtár használatához HTML-,
JavaScript-, Dojo- és HTML Document Object Model (DOM)-ismeretek
szükségesek.
További információk: TM1 Web API .
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2. fejezet TM1 fejlesztés - Bevezető
Ez a szakasz bevezetőként szolgál a többdimenziós szerkezetek elvének megértéséhez és
leírja az IBM Cognos TM1 fejlesztőinek néhány általános feladatát.

Többdimenziós szerkezetek bemutatása
Az IBM Cognos TM1 alkalmazással létrehozhat többdimenziós adatbázisokat, amelyek az
üzleti és pénzügyi vezetők számára az összetett, dinamikus üzleti modellekből azonnal
egyértelmű adatokat biztosítanak.
A többdimenziós szerkezetek elvének megértéséhez vegyük például egy kiskereskedelmi
vállalat értékesítési elnökhelyettesét, aki egy Egyesült Államokban és Kanadában működő
kiskereskedelmi lánc termékértékesítéseit szeretné elemezni. Minden kiskereskedelmi üzlet
rögzíti az egységértékesítéseket, a dollárban kifejezett értékesítéseket, valamint a tartós
fogyasztási cikkek árengedményeit.
Az értékesítések termék, forgatókönyv (tényleges a költségvetéshez képest), régió,
mérőszámok (egységek, dollárban kifejezett értékesítés és árengedmények) és hetek szerint
elemezhetők. Itt egy ötdimenziós modell azonosítható. A dimenziók azonosítják, hogy az
adatok hogyan vannak szervezve, vagy az adatok típusainak követése hogyan történik.
A TM1 alkalmazásban az értékesítés elemzése egy vagy több többdimenziós szerkezetben
végezhető el - ezek a kockák. A kockák gyűjteménye egy adatbázist alkot. A kocka minden
adatpontját a kocka egyes dimenzióinak egyetlen eleme azonosítja; például a szárítógépek
tényleges dollárban kifejezett értékesítése január második hetében, a bostoni üzletekben. A
TM1 kockák legalább két, és legfeljebb 256 dimenziót tartalmazhatnak.

Durables kocka
A következő diagram a Durables (tartós fogyasztási cikkek) kocka egyes dimenzióit egy
függőleges vonalszakasz ábrázolja. A dimenzión belüli elemeket egységtartományok jelzik.

3

Tegyük fel, hogy Ön az értékesítési elnökhelyettes, és gyorsan össze kell hasonlítania a
termékek és üzletek teljesítményét a nyertes stratégiák és a problémás területek azonosítása
érdekében. A TM1 többdimenziós nézetekkel korlátlan számú alkalmi lekérdezést hozhat
létre.
A következő példában összehasonlíthatja a tényleges és költségvetésben szereplő dollárban
kifejezett értékesítés több hétre vonatkozó adatait. A régió Boston, a termék pedig egy
szárítógép modell.

A nézet átrendezésével összehasonlíthatja a szárítógép modell dollárban kifejezett értékesítési
adatait az összes régióban.
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A könyv későbbi szakaszai leírják, hogy az elemzési követelmények teljesítése érdekében a
TM1 hogyan használható a nézetek újrakonfigurálásához és a többdimenziós adatokon
végzett lefúráshoz.

Fejlesztői szerep
Az IBM Cognos TM1 fejlesztők felelősségei négy nagyobb feladatra terjednek ki:
v Az üzleti elemzéseket tartalmazó kockák tervezése és létrehozása.
v A kockák tárolási helyének meghatározása, hogy azok a vállalaton belül megoszthatók
legyenek.
v Adatok importálása a kockákba tranzakciós rendszerekből és más adatforrásokból.
v Számításokat (átlagárak, pénznemátváltás, ár/nyereség arányok) végrehajtó képletek
létrehozása.
A feladatok végrehajtásához rendelkeznie kell a TM1 adatok eléréséhez szükséges
hozzáférési jogosultságokkal. A hozzáférési jogosultságok beállításáért általában a TM1
adminisztrátor felelős. A következő szakasz leírja a helyi és távoli szerverek közti
különbségeket, és felsorolja, hogy milyen hozzáférési jogosultságokra van szüksége ahhoz,
hogy feladatokat hajtson végre egy távoli szerveren.

A TM1 objektumelnevezési előírásai
Fejlesztőként Ön felelős számos objektum létrehozásáért és elnevezéséért az IBM Cognos
TM1 rendszerben. A TM1 előír bizonyos korlátozásokat az elnevezés terén, míg más
útmutatók a bevált gyakorlatot ismertető útmutatást kínálnak. A TM1 objektumok
elnevezésekor a következő előírásokat kell figyelembe vennie.
Bár ezen karakterek egy része nincs kimondottan lefoglalva, az esetek többségében mégis a
legjobb megoldás elkerülni ezeknek a különleges karaktereknek a használatát az objektumok
és elemek nevében. Az elemek elnevezésével kapcsolatos tudnivalókat lásd:“Elemnevek és
MDX-kifejezések” oldalszám: 6.
1. táblázat: Az objektumok és elemek nevében kerülendő különleges karakterek
Karakter

Leírás

’

hiányjel (aposztróf)

*

csillag

2. fejezet TM1 fejlesztés - Bevezető
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1. táblázat: Az objektumok és elemek nevében kerülendő különleges karakterek (Folytatás)
Karakter

Leírás

@

kukac - lásd: “A TM1 -szabályokban használt objektumnevek” oldalszám: 7.

\

fordított törtvonal

:

kettőspont

,

vessző

{

kapcsos zárójel - lásd: “Kapcsos zárójel az objektumnevekben”.

"

dupla idézőjel

!

felkiáltójel - lásd: “A TM1 -szabályokban használt objektumnevek” oldalszám: 7.

>

nagyobb, mint

<

kisebb, mint

-

mínuszjel - az elemek nevében. Nézze meg az alábbi részt: “Elemnevek és MDX-kifejezések”.

|

függőleges vonal

+

pluszjel - az elemek nevében. Nézze meg az alábbi részt: “Elemnevek és MDX-kifejezések”.

?

kérdőjel

;

pontosvessző

/

törtvonal

~

tilde - lásd: “A TM1 -szabályokban használt objektumnevek” oldalszám: 7.

Kifejezetten lefoglalt karakterek az egyes összetevőkben
Az alábbi karakterek kifejezetten le vannak foglalva az alábbi összetevőkben, és soha nem
használhatók az ilyen környezetben használt objektumok nevében:
v A TM1 Architect az alábbi karaktereket foglalja le:
\ / : * ? " < > | }
v Az TM1 Server az alábbi karaktereket foglalja le a következő összetevőihez: kocka,
dimenzió, részhalmaz, nézet, folyamat, chore folyamatok.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,
v A folyamatváltozó neve esetében az azonosító nem tartalmazhat semmilyen különleges
karaktert az alábbiakat kivéve:
AllowableChars[] = ".$%_`";

Kapcsos zárójel az objektumnevekben
A legjobb megoldás, ha a jobb oldali kapcsos zárójelet (}) nem használja első karakterként
semmilyen felhasználó által létrehozott TM1 -objektum nevében. A TM1 -vezérlőobjektumok
nevének mindig jobb oldali kapcsos zárójellel kell kezdődnie. Ha egy felhasználó által
létrehozott objektum neve jobb oldali kapcsos zárójellel kezdődik, rejtett objektummá válik,
ha a Vezérlőobjektumok megjelenítése paraméter ki van kapcsolva.

Elemnevek és MDX-kifejezések
Ne használja a + vagy a - karaktert elemnév első karaktereként. Bár csak az aktív űrlap
szeletelésekor kapott részhalmazok első eleme nem használhat + és - karaktert az elemnév
első karaktereként, a probléma megelőzése érdekében a legjobb, ha soha nem használja a + és
- karaktert az elemnevek első karaktereként.
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Bár technikailag a használatra elérhető összes többi karakterre semmilyen korlátozás nem
vonatkozik, akkor jár a legjobban, ha az előbbi táblázatban felsorolt különleges karaktereket
nem használja az elemek nevében.
Az elemnevek tartalmazhatnak jobboldali szögletes zárójel ( ] ) karaktert, de amikor egy ilyen
elemnévre hivatkozik egy MDX kifejezésben, a karaktert duplázással kell jelölni. Például egy
Array[N] Elements nevű elemre egy MDX kifejezésben [Array[N]] Elements] formában kell
hivatkozni.

A TM1 -szabályokban használt objektumnevek
Bár technikailag engedélyezve vannak, a legjobb, ha nem használja ezeket a különleges
karaktereket az objektumnevekben, mert ütközést okozhatnak, ha szabálykifejezésekben
használja az objektumokat. Ez a tanács akkor jelent védelmet, ha az objektumok vagy elemek
valamikor egy olyan szabályutasítás részeivé válnak, amelyben ezek a karakterek nincsenek
engedélyezve.
v Például a ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > jelek mindegyike gyakran megtalálható a
szabályutasításokban, de nem szerepelhetnek az objektumnevekben.
v A @ használata technikailag nincs korlátozva, de az a legjobb, ha kerüli a @ karakter
használatát az objektum- és elemnevekben, mert a @ karakter ezenkívül egy
karakterlánc-összehasonlító műveleti jel (operátor) is a TM1 -szabályokban. Ha egy
szabályban olyan objektumra hivatkozik, amelynek a nevében szerepel a @ karakter, az
objektumnevet hiányjelek (egyszeres idézőjelek) közt kell megadni. Például egy
products@location nevű dimenzióra szabályokban 'products@location' formában
hivatkozhat. A név hiányjelek közt történő megadása sem jelent azonban minden esetben
megoldást, ezért a legjobb, ha teljesen elkerüli a @ karakter használatát az
objektumnevekben.
v A különleges karakterek idézőjelben történő megadása nem használható a ! karakter esetén,
valamint bizonyos szabálykifejezésekben.
v A felkiáltójel (!) karaktert tilos használni az objektumnevekben, mert más
szabálykifejezésekben is használják őket. Például:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Az adatkönyvtár és az objektumnevek maximális
karakterlánchossza
Az IBM Cognos TM1 server adatkönyvtár és az objektumnév kombinációját ábrázoló teljes
karakterlánc legfeljebb 256 bájt lehet. Ha például az adatkönyvtár C:\Financial data\TM1\ (22
bájt), akkor az objektumnevek legfeljebb 234 bájt hosszúak lehetnek, a fájlkiterjesztéssel
együtt (mint például .cub vagy .rux).
Néhány TM1 objektum (mint például nézetek, részhalmazok és alkalmazások) a TM1 server
adatkönyvtárának alkönyvtáraiban vannak tárolva. Ebben az esetben a 256 bájtos korlát a
TM1 server adatkönyvtár, az alkönyvtár és objektumnév kombinációjára érvényes.

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése
Az objektumnevekben a kis- és nagybetűk nem számítanak eltérőnek. Például az actvsbud és
az ActVsBud dimenziónevek egyenértékűek.

Szóközök az objektumnevekben
A szóközök minden objektumnévben engedélyezettek, de az IBM Cognos TM1 server
kiszolgáló figyelmen kívül hagyja ezeket. A TM1 server az Act Vs Bud és az ActVsBud
(vagy actvsbud) dimenzióneveket egyenértékűnek tekinti.
2. fejezet TM1 fejlesztés - Bevezető

7

Felhasználónevek
A lefoglalt karaktereket tartalmazó felhasználónevek nem menthetnek privát objektumokat.
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3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
Az IBM Cognos TM1 az üzleti adatokat kockákban tárolja. Ez a szakasz leírja, hogy hogyan
hozhat létre kockákat és ezek alkotóelemeit, a dimenziókat.
Megjegyzés: A jelen szakaszban leírt minden feladathoz a TM1 Perspectives vagy a TM1
Architect használata szükséges. A TM1 klienssel nem hozhat létre kockákat, nem hozhat létre
vagy szerkeszthet dimenziókat, vagy létesíthet replikálásokat.

Kockák tervezése
A TM1 az üzleti elemzéseket kockákban tárolja. A kocka minden cellája egy mérőszámot
tartalmaz, amelyet egy elemzésben nyomon követ. A kocka akár több mérőszámhoz is tud
adatokat tárolni.
A kockákat dimenziókkal hozhatja létre, amelyek azonosítják az adatok szervezési módját
vagy a követni kívánt mérőszámokat. Minden dimenzióban van egy elem, amely azonosítja a
kockában lévő cella helyét.
A következő példa kocka három dimenziót tartalmaz: Product (Termék), Measures
(Mérőszámok) és Month (Hónap). Minden mérőszámot, mint például a Sales (Értékesítés),
egy termék és egy hónap határoz meg. Például a 30000 cellaérték a Sedan-1 január hónapra
(Jan) vonatkozó értékesítési adatait ábrázolja.
A TM1 minden dimenziót egyformán kezel, akár mérőszámokat azonosító elemeket
tartalmaznak, akár a mérőszámok szervezési módjának leírását.

Dimenziók számának kiválasztása
Minden kockának legalább két, és legfeljebb 256 dimenziója lehet. Például egy kétdimenziós
kocka kiválóan alkalmas kikeresési táblaként, amikor más többdimenziós kockákban lévő
értékeket szeretne kiszámítani. Például egy árfolyamadatokat tároló kétdimenziós kocka
használatával átalakíthatja a helyi pénznemben kifejezett összegeket a jelentésben
használandó pénznemre. Az árfolyamot egy TM1 szabállyal kérheti le.

9

A kockában lévő dimenziók száma leginkább az adatok dimenziótulajdonságaitól függ.
Vegyünk például egy Nyerseség és veszteség kimutatás számlát.
Nyereség és veszteség kimutatása (ezer)
2002. december 31-ével végződő év
Nettó értékesítés

200 000

Közvetlen költségek

35 000

Közvetlen munkaerő

50 000

Bruttó nyereség

115 000

Fizetések

30 000

Bérköltségek

3 500

Áram

5 000

Bérleti díj

10 000

Értékcsökkenés

6 000

Ha meg szeretné vizsgálni, hogy az árbevétel és a költségek a tényezőik szerint hogyan
változnak, akkor a számlákat két csoportra kell osztania.
v

A Bruttó nyereség vonal feletti számlák, mint például a Nettó értékesítés és a Közvetlen
költségek, amelyeket termék, régió, forgatókönyv (tényleges/költségvetés) és hónapok
szerint oszthat dimenziókra.
v A Bruttó nyereség vonal alatti számlák, mint például a Bérköltség, Áram és Bérleti díj,
amelyeket régió, forgatókönyv (tényleges/költségvetés) és hónapok szerint oszthat
dimenziókra, de termékek szerint nem. A járulékos költségeket nem tulajdoníthatja
közvetlenül termékeknek, ezért ezeket nem elemezheti ugyanazon a részletességi szinten.
A dimenzióra oszthatóság ezen különbsége két kockát sugall:
v Egy ötdimenziós kockát a Bruttó nyereség vonal feletti számlákhoz
v Egy négydimenziós kockát a Bruttó nyereség vonal alatti számlákhoz

Ötdimenziós kocka
A következő diagram az ötdimenziós kocka dimenzióit és elemeit mutatja be. Minden
dimenziót egy függőleges vonalszakasz ábrázol. A dimenzión belüli elemeket
egységtartományok jelzik.
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Négydimenziós kocka
A következő diagram a négydimenziós kocka dimenzióit és elemeit mutatja be. Minden
dimenziót egy függőleges vonalszakasz ábrázol. A dimenzión belüli elemeket
egységtartományok jelzik.

Részletek konszolidálása dimenzióhierarchiák használatával
A kockába importált adatok egy adott részletezési szintű pillanatképet biztosítanak az
üzletmenetről. Importálhatja például a termékek heti vagy havi értékesítési adatait
városonként. Az adatpontokat azonosító dimenzióelemek az egyes dimenziók egyszerű vagy
legalsó szintű elemei: az egy hétre, egy termékre és egy városra vonatkozó értékesítések.
Dimenzióhierarchiák használata esetén a numerikus adatokat könnyedén összesítheti az
elemzés szempontjából jelentéssel bíró kategóriákba. Minden kategória a dimenzió két vagy
több elemének részleteit összegzi. Például létrehozhat negyedéves elemeket, amelyek a havi
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értékesítési mennyiségeket összegzik. A TM1 alkalmazásban az összesítéseket ábrázoló
elemeket konszolidált elemeknek vagy konszolidálásoknak nevezzük.
A következő diagram egy Region (Régió) nevű dimenzió konszolidált elemeinek három
szintjét mutatja be. A részletek legalsó szintjét (0 szint) a városok biztosítják. A városok
felgörgetve állam konszolidálásokat alkotnak (1-es szint), amelyek régiós konszolidálásokba
görgethetők fel, majd végül az Egyesült Államok keleti területeibe (3-as szint).

Navigáció a dimenzióhierarchiákban
A dimenzióhierarchiák biztosítanak egy navigációs útvonalat a különböző részletezési szintű
adatok elemzéséhez. A lefúrás azt jelenti, hogy egyetlen dimenzió magasabb részletezési
szintjeire navigál. Például ha a New England szintről lefúrást végez a fenti Régió dimenzióra,
akkor két állam és négy város alapul szolgáló adatait érheti el. A felfúrás azt jelenti, hogy a
dimenziók összegző szintjeire navigál.

Súlyozás használata Express konszolidálásokhoz
A súlyozó tényezők határozzák meg egy elem hozzájárulását a egy konszolidáláshoz. Annak
kifejezéséhez, hogy a Connecticut államra vonatkozó értékesítés Hartford és New Haven
értékesítésének összege, hozzá kell rendelnie egy alapértelmezett 1.0 súlyozó tényezőt a
Hartford és New Haven elemekhez is.
Az elemeket úgy is konszolidálhatja, hogy kivonja egymásból az elemekhez társított
értékeket. Például a Nettó nyereséget kifejezheti a Piaci érték - Beszerzési érték
különbségeként. Ebben az esetben a Piaci értékhez az 1.0 súlyozó tényezőt, a Beszerzési
értékhez a -1.0 súlyozó tényezőt kell hozzárendelnie. A következő táblázat négy példát mutat
be a konszolidálás súlyozására.
Dimension

Konszolidált elem

Konszolidálásmódszer

Alárendelt elemek

Súlyozó tényezők

Fiók

Nettó nyereség

Kivonás

Piaci érték

1.0

Beszerzési érték

-1.0
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Dimension

Konszolidált elem

Konszolidálásmódszer

Alárendelt elemek

Súlyozó tényezők

Month

1. negyedév

Összeadás

Január

1.0

Február

1.0

Március

1.0

Január

.07692

Február

.07692

Március

.09615

Hartford

1.0

New Haven

1.0

Pont

Régió

Éves költségvetés

Connecticut

4-4-5 eloszlás

Összeadás

Több felgöngyölítés létrehozása egy dimenzióban
Az alsó szintű numerikus adatokat (mint például az értékesítés és az egységek)
többféleképpen is felgöngyölítheti úgy, hogy egy dimenzióban több hierarchiát hoz létre. Ha
egyetlen dimenzión belül több felgöngyölítést hoz létre, csökkentheti a dimenziók számát,
illetve a kockában lévő üres cellák számát is.
A következő példában Hartford, a Régió dimenzió egyszerű eleme, két útvonalon van
felgöngyölítve: földrajzi és felügyeleti útvonalon.
Földrajzi felgöngyölítés:

Felügyeleti felgöngyölítés:

3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
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Komplex számítások létrehozása
A TM1 a dimenziókon belül létrehozott konszolidálásokat a hozzárendelt súlyozó tényezők
szerint összesíti. Az elemek közötti arányok létrehozásához vagy az elemekhez társított
értékek többszörözéséhez létre kell hoznia egy komplex számítást, más néven szabályt. Íme
két számítás, amely TM1 szabályokat igényel:
v Bruttó árrés = (Bruttó nyereség - Nettó értékesítés) x 100
v Értékesítés = (Ár x Egység)
Az elemek számlálásához is használhat szabályokat. A szabályok feldolgozása azonban
hosszabb ideig tart, mint a konszolidálásoké, különösen nagy vagy hézagos kockák esetén. A
hézagos kockákban az üres cellák százalékos aránya magas.
Az IBM® Cognos® TM1® támogatja a szabályészlelő összesítések feldolgozását is. Ez a
szolgáltatás főleg az IBM® Cognos® Business Intelligence® (BI) klienseken látható. A Cognos
TM1 korábbi változataiban az alapértelmezett összesítést nem lehetett kiszámítani a Cognos
BI szerverrel, ha Cognos TM1-szabályok felhasználásával számított cellákra alkalmazták az
összesítést. A korábbi alváltozatokban a Cognos BI-jelentések hibás cellával tértek vissza, ha
az alapértelmezett összesítést Cognos TM1-szabályok felhasználásával számított cellákra
alkalmazták. A szabályészlelő összesítés bevezetésével az összesítési számokat a Cognos
TM1-szabályok szemantikája alapján jelenti a program.
Az alapértelmezett összesítésnek a szabályok felhasználásával számított cellákra történő
alkalmazása esetén továbbra is megmaradtak az alábbi korlátozások:
v A többdimenziós rendezett-többes-készleteket számított cellák esetén nem lehet
összesíteni, kivéve, ha egydimenziós tagkészletek keresztcsatolásának eredményeként
jöttek létre. Az összesítés eredménye ebben az esetben továbbra is egy hibás cella lesz.
v A szabályészlelő összesítés nem alkalmazható MDX útján számított tagokra, ami azt
jelenti, hogy a számított tagokat sem az összesített tagkészletekben, sem összesítési
környezetekben nem támogatja a rendszer. Ebben az esetben a számított cellák
összesítésének eredménye továbbra is hibás cella lesz.
v Az összesített cellákat ugyanazzal a szabállyal kell társítani, hogy a rendszer újra használni
tudja a szabályt az összesítés eredményéhez. A szabály hatókörének eléggé általánosnak
kell lennie ahhoz, hogy magába foglalja az összesített tagkészlet dimenzióihoz tartozó
UDC-elemeket (UDC: Use Defined Consolidation, meghatározott konszolidáció
használata).
A szabályok részletes magyarázatát az IBM Cognos TM1 Szabályok útmutatója című
kiadvány tartalmazza.

Elemek típusai
Eddig megismerkedtünk az egyszerű vagy alapszintű elemekkel, amelyek konszolidálásokba
göngyölíthetők fel. A TM1 az elemek három típusát támogatja:
Elem

Leírás

Numerikus

Egy dimenzió legalsó szintű részleteit biztosítja. Egy csak számokat tartalmazó kockában a TM1
minden legalsó szintű elemet numerikus elemként határoz meg.

Konszolidált

A legalsó szintű részletek összesítése. Például egy idődimenzióban az 1. negyedév elemet az év első
három hónapjában történt értékesítés összegzésére használhatja.
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Elem

Leírás

Karakterlánc

Karakterláncokat tárol a cellákban. Ha a kocka egyik cellájába egy karakterláncot szeretne megadni,
akkor a cellát meghatározó utolsó dimenzió elemének karakterlánc elemnek kell lennie. A TM1 az
utolsó dimenzió kivételével a többi dimenziókban előforduló karakterlánc-elemeket numerikus
elemként kezeli.
A karakterlánc-elemek tipikus használata egy kétdimenziós kocka, amely egy bementi fájlban lévő
kódokat formális elemnevekké alakít át. Például ha számlakódokat számlanevekre szeretne
átalakítani.

Elemattribútumok
Az elemek a kocka adatait azonosítják, az elemattribútumok pedig magukat az elemeket írják
le.
Az attribútumok a következőkre használhatók:
v Elemek szolgáltatásainak felsorolása. Például egy üzlet mérete vagy egy autómodell
motormérete.
v Alternatív nevek vagy aliasok megadása. Például az általános naplófőkönyvi számlák leíró
nevei és a terméknevek helyi nyelvre lefordított változatai.
v Numerikus adatok formázási megjelenésének szabályozása. Rendszerint kiválaszt egy
megjelenítési formátumot a kockában követett mérőszámokhoz.
A Részhalmazszerkesztő oldalon az elemeket attribútumérték szerint választhatja ki. A TM1
párbeszédablakokban az elemeket megjelenítheti az aliasuk használatával is.
Az attribútumok létrehozását és az attribútumértékek hozzárendelését az
Attribútumszerkesztő használatával végezheti el.

Leíró attribútumok
A következő táblázat autómodelleket leíró minta attribútumokat jelenít meg.
Attribútumok
Elemek

Lóerő (numerikus)

Motor (szöveg)

Audio (szöveg)

Sedan 1

190

V-8

CD lejátszó

Sedan 2

140

Inline 4

Rádiómagnó

Sedan 3

120

Inline 4

Rádiómagnó

Sedan 4

180

V-8

CD lejátszó

Sedan 5

140

Inline 4

Rádiómagnó

Aliasattribútumok
A következő táblázat az angol bútornevek német, spanyol és francia változatait jeleníti meg.
Aliasattribútumok
Elemek

Deutsche

Español

Français

Chair

Stuhl

Silla

Chaise

Desk

Schreibtisch

Escritorio

Bureau

Lamp

Lampe

Lámpara

Lampe

3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
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Megjelenítésformátum attribútumok
A Cube Viewer ablak a numerikus adatokat az alábbi táblázatban látható formátumokban
jeleníti meg.
Formátumnév

Leírás

Példa

Pénznem

A számok egy pénznemszimbólummal és a megadott számú
tizedesjeggyel (Pontosság) jelennek meg. A TM1 a Microsoft
Windows Területi beállítások párbeszédablakban meghatározott
pénznemszimbólumokat használja.

$90.00

Általános

A számok a megadott számú tizedesjeggyel (Pontosság) jelennek meg. -90

Százalék

A számok százalékos formában jelennek meg, a megadott számú
tizedesjeggyel (Pontosság).

90.00%

Tudományos

A számok exponenciális formában jelennek meg, a megadott számú
tizedesjeggyel (Pontosság).

9.0e+001

Dátum

A számok dátum karakterláncként jelennek meg. 1=January 1, 1900.
Számos dátumformátum áll rendelkezésre.

March 31, 2002

Időpont

A számok idő karakterláncként jelennek meg. Számos időformátum áll 19:53:30 A
rendelkezésre.

Vessző

Nagy számokban a megfelelő helyeken elhelyez egy vesszőt.

1,000,000

Egyéni

Felhasználó által meghatározott formátum.

Egyéni

Az Attribútumszerkesztő ablakban a kocka minden egyes dimenziójának minden eleméhez
kiválaszthat egy megjelenítésformátumot. Ajánlott azonban, hogy csak egyetlen dimenzióhoz
válasszon ki megjelenítésformátumot, a kockában követett mérőszámokhoz. A Cube Viewer
ablakban is kiválaszthat egy formátumot, amely azokra a cellákra lesz érvényes, amelyekhez
nincs meghatározva megjelenítésformátum.
A TM1 a következőképpen határozza meg, hogy a Cube Viewer ablakban melyik
megjelenítésformátumot kell használni:

Eljárás
1.

A TM1 először az oszlopdimenzióban lévő elemek megjelenítésformátumát ellenőrzi. Ha
a dimenzió halmozott, akkor a TM1 az alulról felfelé végzi az ellenőrzést.
2. Ha a TM1 nem talál formázást, akkor a sordimenzióban lévő elemek
megjelenítésformátumát ellenőrzi. Ha a dimenzió halmozott, akkor a TM1 az jobbról
balra végzi az ellenőrzést.
3. Ha a TM1 nem talál formázást, akkor a címelemek megjelenítésformátumát ellenőrzi. Az
elemeket jobbról balra vizsgálja meg.
4. Ha a TM1 nem talál formázást, akkor a jelenlegi nézet formázását alkalmazza.
Ahhoz, hogy a TM1 a kocka mérőszámainak formázását alkalmazza, a mérőszámokat
tartalmazó dimenziót a legalsó oszlopdimenzióban helyezze el.

Sorok és oszlopok megjelenítésformátumának beállítása
Szükséges lehet arra, hogy egyetlen oszlopban vagy sorban formázza a számokat. Például ha
oszlopban vagy sorban két tizedesjegyet tartalmazó számok vannak, akkor ezek esetleg
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jobban ábrázolhatók egész számként, tizedesjelek nélkül. A számokat egyetlen oszlopban
vagy sorban az Attribútumszerkesztő segítségével formázhatja.
A Month (Hónap) dimenzió a nézet oszlopában jelenik meg. Egy oszlopdimenzióhoz
hozzárendelt megjelenítésformátum felülbírálja a sordimenzióhoz kiválasztott
megjelenítésformátumot.
Első feladatként győződjön meg róla, hogy a Month (Hónap) dimenzió Year (Év) elemére
nincs alkalmazva formázás. Tegye a következőket.

Eljárás
1. Nyissa meg a SalesPriorCube kocka Formázás nézetét.
2. A Server Explorer ablakban bontsa ki a SalesPriorCube kockát, hogy láthassa annak
dimenzióit.
3. Kattintson a jobb egérgombbal a Month dimenzióra, majd válassza az előugró menü
Elemattribútumok szerkesztése menüpontját.
Megnyílik az Attribútumszerkesztő.
Figyelje meg, hogy a Month dimenzióhoz nem szerepelnek Formázás attribútumértékek.
Most már biztos lehet benne, hogy a sordimenzióhoz beállított formázás elsőbbséget fog
élvezni a Cube Viewer portletben (vagy a táblázatböngészőben).
4. Az Attribútumszerkesztő bezárásához kattintson a Mégse gombra.
Ebben a feladatban a Units (Egységek) sorban lévő számokat egész számként fogja
formázni, tizedesjegyek nélkül (0 tizedesjegy).
5. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal az Account1 dimenzióra,
majd válassza az előugró menü Elemattribútumok szerkesztése menüpontját.
Megnyílik az Attribútumszerkesztő.
6. Kattintson a Units elem sora és a Formázás oszlop metszetében lévő cellára.
7. Kattintson a Formátum nyomógombra.
Megnyílik a Számformátum párbeszédablak.
8. Válassza ki a Vessző kategóriát, írja be a 0 értéket a Pontosság mezőbe, majd kattintson
az OK gombra.
9. Az Attribútumszerkesztő párbeszédablakban kattintson az OK gombra.
gombra a Formátum nézet újraszámításához.
10. Kattintson az Újraszámítás
A Units elem értékei most egész számként jelennek meg, tizedesjegyek nélkül.

Attribútumok kontra elemek
Ha egyetlen elemhez több attribútumértéket szeretne felsorolni, fontolja meg további elemek
vagy további dimenziók létrehozását. Például a külső szín az autómodellek attribútuma. A
vörös modellekből gyakran fogy több, mint a többi színű modellből. Ha létrehoz autónként
egy elemet és egy másik dimenziót, amelyben minden színhez tartozik egy elem, akkor a
TM1 alkalmazásban a színek szerint is nyomon követheti az autóeladásokat. Ha az
értékesítést egyetlen modellben kombinálja, értékes részleteket veszíthet.
Tekintsünk egy másik példát. Az autómodelleket tartalmazó táblában vagy egy
attribútumkategória a motorkonfigurációhoz. Minden autónak egyetlen motorkonfigurációja
van, például V-8. Ha egy szedán több motorkonfigurációban is elérhető, akkor fontolja meg
motorkonfigurációnként egy elem létrehozását.

Kockák tervezése - Összegzés
A kockák tervezésének irányelvei:

3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
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Eljárás
1. Sorolja fel az üzleti elemzésben követni kívánt mérőszámokat. Mérőszámok lehetnek
például az értékesítési összegek, eladott egységek, kiadások, beszerzési értékek és
reklámköltségek.
2. Határozza meg a mérőszámok szervezésének vagy dimenziókra osztásának módját. A
legtöbb elemzésben a mérőszámokat az idő függvényében vizsgálja.
v Melyik az alapvető időtartomány: napok, hetek vagy hónapok?
v Van-e földrajzi dimenzió?
v A mérőszámok változnak-e vevőnként és termékenként?
v Van-e forgatókönyv-dimenzió (tényleges/költségvetés)?
3. Határozza meg a dimenzióelemek konszolidálásának módját.
4. Hozzon létre egy listát a kocka elemeihez társítandó attribútumokból. Ilyen attribútumok
lehetnek például az üzlet mérete, vevőazonosítók és az elemnevek helyi nyelvre lefordított
változatai.
5. Határozza meg a kockákban lévő mérőszámok megjelenítésformátumát. Például a bruttó
árrés meghatározható százalékarányként, az értékesítés pedig pénznemben kifejezett
összegként.

Dimenziók létrehozása
Egy dimenzió létrehozásakor azonosítania kell a dimenziót alkotó legalsó szintű elemeket,
illetve - igény szerint - a dimenzión belüli hierarchiákat (konszolidálásokat).
A dimenziók létrehozását négyféleképpen végezheti el:
v

Dimenziószerkesztő - A dimenziók tervezése közben adhat hozzá elemeket, valamint
létrehozhat és átrendezhet konszolidálásokat. További információk: “Dimenziók
létrehozása a Dimenziószerkesztő ablakban”.
v TurboIntegrator - Egy ASCII fájlból, ODBC adatforrásból, kockanézetből vagy
dimenzió-részhalmazból importálhat elemneveket. Egyszerre több dimenziót is létrehozhat,
és ezeken belül létesíthet konszolidálásokat is. További információkért tekintse meg az
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator útmutatót.
Megjegyzés: A TM1 programnak Solaris vagy AIX rendszeren lévő Oracle
ODBC-források eléréséhez DataDirect-illesztőprogramokra van szüksége. Ezeket az
illesztőprogramokat a TM1 nem biztosítja és külön kell beszerezni.
v Adatok importálása egy új kockába - A TurboIntegrator segítségével leképezheti egy
adatforrás bemeneti sorait egy kockára. Ezután azonosíthatja a cellaértékeket biztosító
bemeneti oszlopokat, valamint a cellahelyet azonosító elemeket. A folyamattal kapcsolatos
további információkért tekintse meg az IBM Cognos TM1 TurboIntegrator útmutatót.
v Dimenzió-munkalapok - Ezekkel a módosított Microsoft Excel munkalapokkal egyetlen
dimenzióhoz sorolhatja fel az elemeket és hierarchikus kapcsolatokat. További
tudnivalókért lásd: “Dimenziók létrehozása dimenzió-munkalapok használatával”
oldalszám: 26.

Dimenziók létrehozása a Dimenziószerkesztő ablakban
Ez a rész végigvezeti egy egyszerű területdimenzió létrehozásának lépésein, a
Dimenziószerkesztő ablak használatával. Tételezzük fel, hogy az Area (Terület) nevű
dimenzió a konszolidált New England elemet és három egyszerű elemet (Connecticut,
Massachusetts és Vermont) tartalmaz.
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Eljárás
1. A Server Explorer ablak Fa paneljén válassza ki a Dimenziók csomópontot a szerver
alatt, amelyen létre szeretné hozni a dimenziót.
2. Kattintson a Dimenziók, Új dimenzió létrehozása lehetőségre.
Megnyílik a Dimenziószerkesztő.
Most hozzáadhatja az elemeket a dimenzióhoz.
3. Kattintson a Szerkesztés, Elem beszúrása menüpontra, vagy kattintson a Testvér
.
beszúrása gombra
Megnyílik a Dimenzióelem beszúrása párbeszédablak.
4. Egy konszolidált elem hozzáadásához tegye a következőket:
v Az Elemnév beszúrása mezőbe írja be a New England értéket.
v Az Elemtípus listából válassza ki a Konszolidált elemet.
v Kattintson a Hozzáadás lehetőségre.
v Kattintson az OK gombra.
A New England elem most a dimenzió első, konszolidált elemeként jelenik meg. Most
adja hozzá a három gyerekelemet a New England elemhez. Ennek eredményeként a New
England elem a három gyerekelem szülőeleme lesz.
5. Válassza ki a New England elemet.
6. Kattintson a Szerkesztés, Gyerek beszúrása menüpontra, vagy kattintson a Gyerek
.
beszúrása gombra
Megnyílik a Dimenzióelem beszúrása párbeszédablak. A TM1 a New England
szülőnevet jeleníti meg, ami jelzi, hogy a létrehozásra kerülő elemek a New England
elem gyerekei lesznek.
7. Az Elemnév beszúrása mezőbe írja be a Connecticut értéket, majd kattintson a
Hozzáadás gombra.
8. Az Elemnév beszúrása mezőbe írja be a Massachusetts értéket, majd kattintson a
Hozzáadás gombra.
9. Az Elemnév beszúrása mezőbe írja be a Vermont értéket, majd kattintson a
Hozzáadás gombra.
A párbeszédablak most a New England elem három gyerekelemét tartalmazza,
mindegyiket az alapértelmezett 1 súllyal.
10. Kattintson az OK gombra.
A Dimenziószerkesztő megjeleníti az új elemeket a New England elem gyerekeiként.
11. Kattintson a Dimenzió, Mentés menüpontra, vagy kattintson a Mentés gombra
Megnyílik a Dimenzió mentése másként párbeszédablak.
12. Adja meg a dimenzió nevét, majd kattintson a Mentés gombra.

.

A dimenziónevek legfeljebb 256 karakter hosszúak lehetnek. Mindig leíró
dimenzióneveket használjon.
Az új dimenzió megjelenik a szerveren lévő dimenziók listájában.

Dimenzió módosítása
Egy dimenzió létrehozása után a következő módosításokat végezheti el:
v Hozzáadhat testvéreket meglévő elemekhez.
v Hozzáadhat gyerekeket meglévő elemekhez.
v Átrendezheti a hierarchiaszerkezetet, mint például az elemek áthelyezése a
konszolidálásokon belül.
3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása

19

v Törölhet elemeket a dimenzióból.
v Törölhet elemeket konszolidálásokból.
v Szerkesztheti az elemtulajdonságokat, mint például egy elem súlyának módosítása egy
konszolidálásban.
v Átrendezheti az elemek sorrendjét a dimenzióban.

Testvérek hozzáadása meglévő elemekhez
Testvérek hozzáadásához egy meglévő elemhez a Dimenziószerkesztőben, tegye a
következőket.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal arra az elemre, amelyhez testvéreket szeretne hozzáadni,
majd válassza az előugró menü Dimenziószerkezet szerkesztése menüpontját.
2. Kattintson a Szerkesztés, Testvér beszúrása lehetőségre.
Megnyílik a Dimenzióelem beszúrása párbeszédablak.
3. Az Elemnév beszúrása mezőben adja meg az első testvér nevét.
4. Ha lehetséges, adja meg az elem súlyát.
Az alapértelmezett elemsúly 1.
5. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre.
6. Ismételje meg a 3-5. lépéseket minden hozzáadni kívánt testvér esetén.
7. Kattintson az OK gombra.
A TM1 hozzáadja az új elemeket az 1. lépésben kiválasztott elem testvéreiként.

Gyerekek hozzáadása meglévő elemekhez
Gyerekek hozzáadásához egy meglévő elemhez a Dimenziószerkesztőben, tegye a
következőket.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal arra az elemre, amelyhez testvéreket szeretne hozzáadni,
majd válassza az előugró menü Dimenziószerkezet szerkesztése menüpontját.
Ha egy egyszerű (legalsó szintű) elemhez szeretne hozzáadni gyerekeket, akkor az elem
automatikusan konszolidált elemmé válik.
2. Kattintson a Szerkesztés, Gyerek beszúrása lehetőségre.
Megnyílik a Dimenzióelem beszúrása párbeszédablak.
3. Az Elemnév beszúrása mezőben adja meg az első gyerek nevét.
4. Ha lehetséges, adja meg az elem súlyát.
Az alapértelmezett elemsúly 1.
5. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre.
6. Ismételje meg a 3-5. lépéseket minden hozzáadni kívánt gyerek esetén.
7. Kattintson az OK gombra.
A TM1 hozzáadja az új elemeket az 1. lépésben kiválasztott elem gyerekeiként.

Dimenzióhierarchia átrendezése
Az elemek pozíciójának módosításához a dimenzióhierarchián belül, tegye a következőket.

Eljárás
1. A Dimenziószerkesztő ablakban jelölje ki az áthelyezni kívánt elemeket.
v Egyetlen elem kiválasztásához kattintson rá.
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v Több egymás melletti elem kiválasztásához kattintson rá az első elemre, tartsa
lenyomva a Shift billentyűt, és kattintson rá az utolsó elemre. A CTRL-A lenyomásával
kiválaszthat minden látható elemet.
v Több nem egymás melletti elem kiválasztásához tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt és
úgy kattintson az egyes elemekre.
2. Fogd-és-vidd módszerrel vontassa át az elemeket az új helyre a dimenzióhierarchiában.
Az elemek átvontatásakor a kurzor megváltozik és jelzi, hogy a TM1 hol fogja lerakni az
elemeket. Az állapotsáv is megjelenít egy üzenetet, amely jelzi, hogy a TM1 hol fogja
lerakni az elemeket.
A dimenzióhierarchia átrendezését elvégezheti a kivágás és beillesztés műveletekkel is.

Elemek törlése egy dimenzióból
Egy dimenzióból a következő módon törölhet elemeket.

Eljárás
1. Jelölje ki a törölni kívánt elemeket.
v Egyetlen elem kiválasztásához kattintson rá.
v Több egymás melletti elem kiválasztásához kattintson rá az első elemre, tartsa
lenyomva a Shift billentyűt, és kattintson rá az utolsó elemre.
v Több nem egymás melletti elem kiválasztásához tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt és
úgy kattintson az egyes elemekre.
v Az elemek hierarchiaszint, attribútumérték vagy helyesírási minta szerinti
kiválasztásáról lásd: IBM Cognos TM1 használati utasítás.
2. Kattintson a Szerkesztés, Elem törlése menüpontra.
Megjelenik egy megerősítési párbeszédablak, amely felsorolja a dimenzióneveket és
rákérdez, hogy biztosan törölni kívánja-e a kiválasztott objektumot. A törlés folytatásához
kattintson az Igen gombra, a törlés megszakításához kattintson a Nem vagy a Mégse
gombra.

Elemek törlése egy konszolidálásból
Egy konszolidálásból a következőképpen törölhet elemeket.

Eljárás
1. Jelölje ki a törölni kívánt elemeket.
v Egyetlen elem kiválasztásához kattintson rá.
v Több egymás melletti elem kiválasztásához kattintson rá az első elemre, tartsa
lenyomva a Shift billentyűt, és kattintson rá az utolsó elemre.
v Több nem egymás melletti elem kiválasztásához tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt és
úgy kattintson az egyes elemekre.
2. Kattintson a Szerkesztés, Elem törlése a konszolidálásból menüpontra, vagy kattintson a
.
Törlés gombra
Megjelenik egy megerősítési párbeszédablak, amely felsorolja a dimenzióneveket és
rákérdez, hogy biztosan törölni kívánja-e a kiválasztott objektumot. A törlés folytatásához
kattintson az Igen gombra, a törlés megszakításához kattintson a Nem vagy a Mégse
gombra.
Az TM1 törli az elemet a konszolidálásból és megtartja az elem többi példányát a
dimenzióban.
Megjegyzés: Ha az elemet csak a konszolidáláson belül határozza meg, akkor a TM1 a
dimenzióból is törli az elemet.
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Elemtulajdonságok szerkesztése
Szerkesztheti az elem tulajdonságait, hogy hozzáadhasson egy új súlyozást egy konszolidálás
egyik eleméhez, vagy módosítsa egy legalsó szintű elem elemtípusát.
Megjegyzés: A konszolidált elemek elemtípusát nem módosíthatja, és nem rendelhet hozzá
elemsúlyt egy olyan elemhez, amely nem tagja egy konszolidálásnak.

Eljárás
1. Válassza ki az elemet.
2. Kattintson a Szerkesztés, Elem tulajdonságai menüpontra.
Megnyílik a Dimenzióelem tulajdonságai párbeszédablak.
3. Szükség esetén válasszon ki egy új elemtípust az Elemtípus listából.
4. Ha szükséges, adjon meg egy új elemsúlyt.
5. Kattintson az OK gombra.

Elemek sorrendjének beállítása egy dimenzióban
A TM1 lehetővé teszi, hogy beállítsa az elemek dimenzión belüli sorrendjét a dimenzió egyes
elemeihez tartozó indexértékek meghatározása érdekében. A dimenzió első elemének
indexértéke 1, a másodiké 2 és így tovább.
A dimenzióban lévő elemek sorrendjének beállítása azért fontos szolgáltatás, mert a TM1
függvények (munkalap, szabály és TurboIntegrator) az elemek indexértékeire hivatkoznak.
Megjegyzés: Ha módosítja az elemek sorrendjét a dimenzióban, az elemek indexértékére
hivatkozó minden függvény új és valószínűleg váratlan értékeket fog visszaadni.

Eljárás
1. Rendezze át az elemeket, ahogy a dimenzióban látni szeretné azokat.
Az elemek sorrendjének módosításához a Dimenziószerkesztő rendezési beállításait és
fogd-és-vidd funkcióját használhatja.
2. Kattintson a Dimenziósorrend beállítása gombra.
3. Kattintson a Dimenzió, Mentés elemre.
v Amikor a dimenzió rendezés tulajdonsága Automatikus értékre van beállítva, akkor a
TM1 felszólítja, hogy módosítsa a rendezés tulajdonságot Kézi értékre.
v Amikor a dimenzió rendezés tulajdonsága Kézi értékre van beállítva, a TM1 a
dimenzióhoz hozzáadott elemeket oda szúrja be, ahova kézzel elhelyezte azokat a
Dimenziószerkesztő ablakban.
4. Az új dimenziósorrend mentéséhez kattintson az Igen gombra és állítsa be a
dimenziórendezés tulajdonságot Kézi értékre.
Az elemek sorrendjét akkor is módosíthatja, ha a Dimenziószerkesztő csak az összes
dimenzióelem egy részhalmazát jeleníti meg. Például egy nagy dimenzió esetén
előfordulhat, hogy csak néhány elem sorrendjét szeretné beállítani. Tudnia kell, hogy
amikor az elemeknek csak a Dimenziószerkesztő ablakban látható részhalmazához állítja
be az elemek sorrendjét, az a teljes dimenzióra hatással van.
A következő példa bemutatja, hogy az elemek sorrendjének beállítása egy részhalmaz
kezelésekor hogyan befolyásolja a Részhalmazszerkesztőben lévő teljes dimenziót.
Az egyszerűség kedvéért ez a minta dimenzió tíz, egybetűs nevű elemet tartalmaz, de a
példában látható elv nagyobb, bonyolultabb dimenziókra is érvényes.
v a
v b
v c

22

IBM Cognos TM1 10.2.2-es változat: Fejlesztői útmutató

v
v
v
v
v

d
e
f
g
h

v i
5. Ha most kijelöli a c, d és g elemeket, majd a Szerkesztés, Megtartás menüpontra
menüpontra kattint, akkor a Dimenziószerkesztő csak az elemek kiválasztott részhalmazát
tartalmazza.
6. Most módosítani szeretné ennek a három elemnek a sorrendjét. Azt szeretné, hogy a d
legyen az első elem, a c pedig az utolsó elem.
7. Most, hogy az elemek a kívánt sorrendben látszanak, kattintson a Dimenziósorrend
.
beállítása gombra
Most az elemek sorrendje a teljes dimenzióhoz be van állítva. Ha megnézi a teljes
dimenziót, akkor az a Dimenziószerkesztőben a következőképpen nyílik meg:
v i
v a
v b
v d
v g
v c
v e
v f
v h
v i
A példában amikor egy részhalmazhoz állítja be az elemek sorrendjét, akkor az új sorrend
a következőképpen hat a teljes dimenzióra:
v Az elemsorrend beállításakor aktív elemek részhalmaza árnyékolt ikonokkal jelenik
meg.
v Az első részhalmaz-elem megtartja a legközelebbi megelőző elemhez képest relatív
pozícióját a dimenzióban.
v Ebben a példában a d elem az első elem a részhalmazban, amikor az elemek sorrendjét
beállította.
v A dimenzióban a d elemhez képest a a részhalmaz-elemek kivételével legközelebbi
megelőző elem b elem, így most a d a dimenziószerkezetben a b után van.
v A többi részhalmaz-elem a dimenziószerkezetben a részhalmaz első eleméhez képest
relatív helyzetét megtartva jelenik meg.
Dimenzióelemek sorrendjének beállítása a Server Explorer ablakban:
A dimenzióelemek sorrendjét a Server Explorer ablakban is beállíthatja, a
Dimenziószerkesztő megnyitása nélkül. A dimenzió rendezés tulajdonságát az alábbi három
automatikus rendezési sorrendből is kiválaszthatja.
v Név
v Szint
v Hierarchia
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A rendezés tulajdonság beállítása után a TM1 a dimenzióhoz hozzáadott elemeket a rendezési
sorrendben elfoglalt pozíciójuknak megfelelően szúrja be. Például ha a Név alapján történő
automatikus rendezési sorrendet állítja be, akkor a TM1 az új elemeket betűrendben szúrja be
a dimenzióba.
Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal a dimenzióra a Server Explorer ablakban.
2. Kattintson az előugró menü Elemek sorrendjének beállítása menüpontjára.
Megnyílik a Dimenzióelemek rendezése párbeszédablak.
3. Válasszon rendezési típust.
Rendezéstípus

Leírás

Automatikus

Engedélyezi az automatikus rendezési beállításokat: név, szint és hierarchia.

Kézi

Az elemeket a dimenziószerkezeten belüli jelenlegi sorrendjükbe rendezi, a
dimenziórendezési tulajdonságot pedig Manuális értékre állítja.

4. Ha a Kézi rendezési típust választja, folytassa a 7. lépéssel.
5. Válasszon Automatikus rendezés beállítást.
Rendezés

Leírás

Név

Az elemeket betűrend szerint rendezi

Szint

Az elemeket hierarchiaszint szerint rendezi.

Hierarchia

Az elemeket a dimenzióhierarchia szerint rendezi.

6. Ha lehetséges, adja meg a Rendezés iránya beállítását.
7. Kattintson az OK gombra.
Eredmények
Megadta a dimenzióelemek sorrendjét. A dimenzió megnyitásakor az elemek az 5. lépésben
megadott Rendezés beállítás szerint rendezve jelennek meg.

Elemek megjelenítésének kezelése a Dimenziószerkesztőben
A Dimenziószerkesztő számos olyan szolgáltatást tartalmaz, amelyekkel kezelheti az elemek
megjelenítési módját. Például nagy dimenziók kezelésekor segíthet, ha csak egy adott
hierarchiaszinten lévő elemeket jelenít meg, vagy ha az elemeket betűrendben láthatja.
Amikor módosítja az elemek megjelenítési módját a Dimenziószerkesztő ablakban, akkor a
dimenziószerkezet nem változik, csak a mód, ahogy a TM1 megjeleníti az elemeket az
ablakban.
A következő szakaszok leírják, hogy az elemek megjelenítését hogyan kezelheti a
Dimenziószerkesztőben.

Elemek megtartása
Ha csak a kiválasztott elemeket szeretné megjeleníteni a Dimenziószerkesztőben, akkor tegye
a következőket.
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Eljárás
1. Válassza ki a megjeleníteni kívánt elemeket.
v Egyetlen elem kiválasztásához kattintson rá.
v Több egymás melletti elem kiválasztásához kattintson rá az első elemre, tartsa
lenyomva a Shift billentyűt, és kattintson rá az utolsó elemre.
v Több nem egymás melletti elem kiválasztásához tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt és
úgy kattintson az egyes elemekre.
2. Kattintson a Szerkesztés, Megtartás menüpontra, vagy kattintson a Megtartás gombra
.
A Dimenziószerkesztő csak a kiválasztott elemeket jeleníti meg.

Elemek elrejtése
Az elemek elrejtéséhez a Dimenziószerkesztőben, tegye a következőket.

Eljárás
1. Válassza ki az elrejteni kívánt elemeket.
v Egyetlen elem kiválasztásához kattintson rá.
v Több egymás melletti elem kiválasztásához kattintson rá az első elemre, tartsa
lenyomva a Shift billentyűt, és kattintson rá az utolsó elemre.
v Több nem egymás melletti elem kiválasztásához tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt és
úgy kattintson az egyes elemekre.
gombra.
2. Kattintson a Szerkesztés, Elrejtés menüpontra vagy az Elrejtés
A Dimenziószerkesztő most elrejti a kiválasztott elemeket. Minden más elem látható
marad.

Elemek rendezése betűrendben
Az elemeket a Dimenziószerkesztőben növekvő vagy csökkenő betűrendbe rendezheti.
Rendezési sorrend

Leírás

Növekvő betűrend

Kattintson a Szerkesztés, Rendezés, Növekvő sorrendbe menüpontra vagy a Rendezés
növekvő sorrendbe

Csökkenő betűrend

gombra.

Kattintson a Szerkesztés, Rendezés, Csökkenő sorrendbe menüpontra vagy a Rendezés
csökkenő sorrendbe

gombra.

Elemek rendezése indexérték szerint
A Dimenziószerkesztő ablakban az indexértéknek megfelelően növekvő vagy csökkenő
sorrendbe rendezheti az elemeket.
Rendezési sorrend

Leírás

Növekvő indexérték

Kattintson a Szerkesztés, Rendezés, Növekvő index menüpontra vagy a Rendezés index
szerint, növekvő

Csökkenő indexérték

gombra.

Kattintson a Szerkesztés, Rendezés, Csökkenő index menüpontra vagy a Rendezés index
szerint, csökkenő

gombra.
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Elemek rendezése hierarchia szerint
Az elemeket rendezheti aszerint is, ahogy azok megjelennek a dimenzióhierarchiában.
Rendezéstípus

Leírás

Ahogy megjelennek a
dimenzióhierarchiában

Kattintson a Szerkesztés, Rendezés, Hierarchia menüpontra vagy a Hierarchikus
rendezés

gombra.

Elemek megtekintése alias szerint
Ha meghatározott egy alias attribútumot a dimenzióhoz, akkor az elemeket a
Dimenziószerkesztő ablakban megtekintheti az aliasuk szerint is.
A TM1 mintaadatokat tartalmazó könyvtárában lévő dimenziókhoz meg vannak határozva
francia és német nyelvű aliasok, így minden elemnevet láthat idegen nyelvű változatban is.

Eljárás
1. Nyissa meg a Month (Hónap) dimenziót a Dimenziószerkesztőben.
2. Kattintson a Nézet, Eszközsávok, Alias menüpontra az Alias eszközsáv
megjelenítéséhez.
Az Alias eszközsáv két objektumot tartalmaz: az Aliasok használata váltókapcsoló
gombot az aliasok megjelenítésének be- vagy kikapcsolásához, valamint egy Alias
kiválasztása listát, ahonnan kiválaszthat egy aliast.
3. Válassza ki a Monat (a 'Month', vagyis hónap német nyelvű változata) elemet az Alias
kiválasztása listából.
4. Kattintson az Aliasok használata gombra.

Eredmények
Alapértelmezés szerint a TM1 nem jeleníti meg az aliasokat. A Dimenziószerkesztő most
minden elemet a német nyelvű aliasával jelenít meg.

Dimenziók létrehozása dimenzió-munkalapok használatával
A dimenzió-munkalap egy módosított Microsoft Excel-táblázat, amelyben a felhasználó
egyetlen dimenzió elemeit és hierarchikus kapcsolatait sorolja fel. A TM1 a munkalapokat két
fájlba menti: a dimenzió-munkalapba (dimenziónév.xdi) és egy lefordított fájlba
(dimenziónév.dim).
v Amikor a Dimenziószerkesztő ablakban vagy a TurboIntegrator használatával hoz létre egy
dimenziót, a TM1 csak a (lefordított) dimenziónév.dim fájlba ír.
v Amikor egy dimenziót a Dimenziószerkesztőben módosít, a TM1 a módosításokat a .dim
fájlba menti. Ha a dimenzióhoz létezik egy .xdi fájl is, akkor a TM1 rákérdez, hogy menti-e
a dimenzió-munkalap módosításait. Ha visszautasítja a dimenzió-munkalap frissítését,
akkor a .dim fájlban lévő dimenziószerkezet el fog térni az .xdi fájlban lévő szerkezettől.
v Ha biztosítani szeretné, hogy a TM1 hozzáférjen minden dimenziómódosításhoz, akkor a
dimenziók létrehozását és karbantartását dimenziólapokkal vagy a Dimenziószerkesztővel
végezze. Ne keverje a módszereket. Ez adatvesztést okozhat.

Adatok szinkronban tartása
A TM1 a dimenzió-munkalapokat a Beállítások párbeszédablak Helyi szerver adatkönyvtár
mezőjében felsorolt első könyvtárba menti. Ezért előfordulhat, hogy a TM1 a
dimenzió-munkalapot (.xdi) másik könyvtárba menti, mint a dimenziófájlt (.dim).
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Megjegyzés: Legyen nagyon óvatos a dimenzió szerkesztésekor munkalapokkal. Ha nem
kellő elővigyázatossággal dolgozik, akkor számos módon veszíthet adatokat. A következő
példák két adatvesztési módot mutatnak be.
v Hétfőn szerkeszti az Account1 dimenzióhoz tartozó dimenzió-munkalapot és menti a
dimenziót. Kedden egy másik adminisztrátor a Dimenziószerkesztőt használja a dimenzió
módosításához. Az általa végzett módosítások nem kerülnek bele a dimenzió-munkalapot
tartalmazó fájlba. Szerdán Ön újra módosítja a dimenziót a már elavult
dimenzió-munkalappal. Az Ön módosításai felülírják a másik adminisztrátor által végzett
módosításokat.
v Két adminisztrátor határozza el, hogy két különböző dimenzió-munkalap használatával
frissít egy azonos szerveren található dimenziót. Ez igen veszélyes. A TM1 nagyon
könnyel felülírhatja a módosításokat. A dimenzió-munkalapoknak csak egy készletét
használja. Próbálja meg elkerülni, hogy bármely dimenzióhoz több .xdi fájl is létezzen.
A zavarok és a lehetséges adatvesztés elkerülése érdekében tegyen óvintézkedéseket a
dimenzió-munkalapok szerkesztésekor. A következő eljárások egyikének használatát ajánljuk.
v Használja a távoli szerver adatkönyvtárát a dimenzió-munkalapok tárolásához.
v Használjon egy speciális könyvtárat dimenzió-munkalapjai tárolásához.
Távoli szerver adatkönyvtárának használata:
A távoli szerver adatkönyvtárában lévő dimenzió-munkalapok szerkesztéséhez tegye a
következőket.
Eljárás
1. A Beállítások párbeszédablak Helyi kiszolgáló adatkönyvtára mezőjében állítsa be a
távoli IBM Cognos TM1 server által használt könyvtárat.
2. Kapcsolja ki az Indításkor csatlakozás a helyi szerverhez beállítást.
3. Győződjön meg róla, hogy a számítógépen futó helyi szerverek le vannak állítva.
4. Jelentkezzen be a távoli TM1 Server szerverre.
5. A dimenziók minden módosítását a távoli szerver adatkönyvtárában található
munkalapfájlok használatával végezze el.
6. Az Excel programban kattintson a TM1 , Dimenzió-munkalapok, Mentés lehetőségre.
A TM1 mind a .dim fájlt, mind pedig az .xdi fájlt a távoli szerver adatkönyvtárába írja.
Munkalapkönyvtár használata:
Egy speciális munkalapkönyvtár használatával élesen korlátozhatja a hozzáférést a
dimenzió-munkalapokhoz. Ez igen hasznos lehet a biztonságot szem előtt tartó telepítéseknél.
Egy munkalapkönyvtár beállításához tegye a következőket.
Eljárás
1. Hozzon létre egy munkalapkönyvtárat valahol a fájlrendszeren.
2. Helyezze át az összes munkalapfájlt (dimenziók esetén .xdi, szabályok esetén .xru fájlok)
a munkalapkönyvtárba.
3. Állítsa be a Helyi szerver adatkönyvtár mezőt a Beállítások párbeszédablakban a
munkalapkönyvtárra.
4. Csatlakozzon a távoli szerverhez, amely a frissíteni kívánt dimenziót tartalmazza, illetve
igény szerint bármely más szerverhez.
5. A dimenziók minden módosítását a munkalapkönyvtárban található munkalapfájlok
használatával végezze el.
6. Az Excel programban kattintson a TM1 , Dimenzió-munkalapok, Mentés lehetőségre.
3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
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Megnyílik a Szervernév kiválasztása párbeszédablak.
7. Válassza ki a szervert, ahová menteni szeretné a lefordított dimenziót.
8. Kattintson az OK gombra.

Dimenzió-munkalapok létrehozása
A dimenzió-munkalapok segítségével a következőképpen hozhat létre egy dimenziót.

Eljárás
1. Az Excel programban kattintson a TM1 , Dimenzió-munkalapok, Új lehetőségre.
Megnyílik a Dimenzió létrehozása párbeszédablak.
2. A felső mezőbe írjon be egy nevet a dimenzió számára az alábbiak szerint:
v Ha a helyi szerveren szeretne létrehozni egy dimenziót, akkor írja be a dimenzió nevét.
Például: Product (Termék).
v Ha egy távoli szerveren szeretne létrehozni egy dimenziót, akkor írja be a szerver
nevét, egy kettőspontot, majd a dimenzió nevét. Például: A sales:Product beírása
létrehoz egy Product dimenziót a sales szerveren.
Megjegyzés: Egy dimenzió létrehozásához egy távoli szerveren TM1 adminisztrátornak
kell lennie.
3. Kattintson az OK gombra.
Az Excelben megnyílik egy üres dimenzió-munkalap.
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Dimenzió-munkalapok kitöltése
A következő munkalap egy Month (Hónap) nevű dimenzió szerkezetét határozza meg.

A következő szakaszok leírják az egyszerű és konszolidált elemek meghatározásának módját
egy dimenzió-munkalapon.
Egyszerű elemek meghatározása:
Kezdje el kitölteni a dimenzió-munkalapot a dimenzió egyszerű (legalsó szintű) elemeinek
meghatározásával, az 1. sortól kezdve.
Eljárás
1. Az A oszlopban adja meg az elemtípust.
v Numerikus elemek esetén írjon be egy N karaktert.
v Karakterlánc elemek esetén írjon be egy S karaktert.
Ebben a példában minden elem numerikus típusú.
2. A B oszlopba írja be az elemek nevét.
3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása

29

Konszolidált elemek meghatározása:
A dimenzió egyszerű elemeinek megadása után meghatározhatja a konszolidált elemeket.
Eljárás
1. Az utolsó egyszerű elem alatt egy üres sorba írja be a C karaktert az A oszlopba.
2. A B oszlopba írja be a konszolidált elem nevét.
3. A soron következő sorokba írja be a konszolidált elem gyerekeinek neveit a B oszlopba.
Például a következő kivonat egy olyan dimenzió-munkalapból származik, amely az 1
Quarter (1. negyedév) konszolidált elemet a Jan, Feb és Mar gyerekek konszolidálásaként
jeleníti meg.

Elemek súlyozása egy konszolidálásban:
A C oszlopban megadhatja a konszolidálásban lévő elemek súlyát. Például a Gross Margin
(Bruttó árrés) kiszámításához a Sales (Értékesítés) elemből ki kell vonni a Variable Costs
(Változó költségek) elem értékét. A számítás kifejezéséhez rendelje hozzá a -1 súlyt a
konszolidálás Variable Costs eleméhez. A következő munkalap az Account1 dimenzió
súlyozását mutatja.

30

IBM Cognos TM1 10.2.2-es változat: Fejlesztői útmutató

Dimenzió-munkalapok mentése
A dimenzió-munkalap mentéséhez és a dimenzió fordításához kattintson a TM1
Dimenzió-munkalapok, Mentés lehetőségére az Excelben. A TM1 frissíti a
dimenzió-munkalap fájlt (dimenziónév.xdi) és létrehozza a lefordított dimenziófájlt
(dimenziónév.dim).
Megjegyzés: A mentéshez ne az Excel Fájl, Mentés menüpontját használja. Ez a művelet
csak az .xdi fájlt menti; a TM1 így nem fordítja le a dimenziót és menti .dim fájlt.

Elnevezett hierarchiaszintek használata TM1 dimenziókkal
A TM1 dimenzió hierarchiaszintjeihez a }HierarchyProperties vezérlőkocka segítségével
hozzárendelhet egyéni neveket. A létrehozott elnevezett szintek ezután felhasználhatók,
amikor kívülről fér hozzá a TM1 -adatokhoz az IBM Cognos Report Studio, MDX-utasítások
vagy más MDX OLAP-eszközök használatával. A dimenzióhoz hozzárendelhet egy
alapértelmezett tagot is.
Például az általános hierarchiaszint-nevek (level000, level001, level002) helyett
hozzárendelhet olyan neveket, amelyek leírják a Customers (Vevők) dimenzióban található
szinteket. Ez látható az alábbi táblázatban.
TM1 dimenziószintek

Példa elnevezett dimenziószintek

level000

Mind

level001

Állam

level002

Város

level003

Egyén

Elnevezett szintek konfigurálása
Az elnevezett szinteket a }HierarchyProperties vezérlőkocka segítségével állíthatja be.
A }HierarchyProperties vezérlőkockával kapcsolatos további tudnivalókért lásd az IBM
Cognos TM1 használati utasítás vezérlőkockákat bemutató fejezetét.

Eljárás
1. A TM1 Architect alkalmazásban kattintson a Nézet menüre, majd válassza ki a
Vezérlőobjektumok megjelenítése elemet.
2. A navigációs panelen bontsa ki a Kockák csomópontot.
3. Kattintson duplán a }HierarchyProperties vezérlőkockára.
Megnyílik a }HierarchyProperties vezérlőkocka.
4. Kattintson a címdimenzió listára a dimenzió kiválasztásához, amelyhez elnevezett
szinteket szeretne hozzárendelni.
5. A defaultMember cellába írja be egy meglévő elem nevét, amelyet be szeretne állítani a
dimenzió alapértelmezett tagjaként.
Az itt beírt elemnévvel szűrhető a dimenzió, ha a TM1 -adatokat egy olyan külső
alkalmazásból kéri le, mint például az IBM Cognos Report Studio.
Adja meg a dimenzióhierarchia felső szintű elemének nevét, hogy alapértelmezésben
minden dimenzióelem le legyen kérve.
Például a World (Világ) dimenziót beállíthatja a Region (Régió) dimenzió alapértelmezett
tagjaként.
3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
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6. A level000 és level020 közötti cellákba írjon be egy egyedi nevet a dimenzióban lévő
minden egyes hierarchiaszinthez.
Megjegyzés: Az elnevezett szintek nevének hossza legfeljebb 255 egybájtos karakter
lehet. Részleteket itt talál: “Elnevezett szintek karakterlánc-hosszára vonatkozó
korlátozások”.
7. Az elnevezett szintek konfigurálása után a módosítások alkalmazásához a következők
egyikét kell tennie:
v Indítsa újra az IBM Cognos TM1 Server szervert, vagy
v Futtassa a RefreshMdxHierarchy funkciót egy TurboIntegrator folyamatban.
Részleteket itt talál: “RefreshMdxHierarchy TurboIntegrator függvény használata
elnevezett szintekkel”.

Eredmények
Megjegyzés: Az elemnevek vagy a dimenziószerkezet módosítását az elnevezett szintek
szolgáltatás nem észleli automatikusan. Ha a dimenzió megváltozik, először saját kezűleg kell
frissítenie az elnevezett szintek hozzárendeléseit a }HierarchyProperties vezérlőkockában,
majd vagy újra el kell indítania a TM1 Server szervert, vagy futtatnia kell a
RefreshMdxHierarchyTurboIntegrator-függvényt az MDX hierarchiák frissítéséhez a TM1
Server szerveren.

Elnevezett szintek karakterlánc-hosszára vonatkozó korlátozások
Az elnevezett szintek nevének hossza legfeljebb 255 egybájtos karakter lehet. Habár a
}HierarchyProperties vezérlőkocka támogatja a hosszú karakterláncokat, az MDX utasítások
hibát adhatnak vissza a 255 karakternél hosszabb elnevezett szintek esetén.
Ha egy 255 egybájtos karakternél hosszabb nevet ad meg az elnevezett szinthez, akkor a TM1
a szerver indításakor egy hibát jelenít meg:
4648 HIBA 2008-06-27 13.50:04,532 TM1.Hierarchia A felhasználó által meghatározott
szintnév módosult a következőről: ...

RefreshMdxHierarchy TurboIntegrator függvény használata
elnevezett szintekkel
Miután beállította vagy szerkesztette az elnevezett szinteket a }HierarchyProperties
vezérlőkockában, a RefreshMdxHierarchy függvény segítségével a TM1 szerveren lévő
MDX hierarchiákat a szerver újraindítása nélkül is frissítheti.

Eljárás
1. Hozzon létre egy új TI folyamatot.
2. A Felvezetés lapon adja meg a RefreshMdxHierarchy függvényt a következő
formátumban:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)
ahol az elhagyható dimensionName paraméter vagy egy adott frissítendő dimenziót ad
meg, vagy üres hagyható az összes dimenzió frissítése érdekében.
Például az összes dimenzió frissítéséhez a következőt kell megadnia:
RefreshMdxHierarchy(’’);
Csak a Customers dimenzió frissítése:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);
3. Futtassa a TI folyamatot.
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Kockák létrehozása
A helyi szerveren mindig létrehozhat kockákat. Kockák létrehozásához egy távoli szerveren
TM1 adminisztrátornak kell lennie.
A kockák létrehozásának két módja van:
v Üres kocka - Egy adatokat nem tartalmazó új kocka létrehozásához válasszon a Kocka
létrehozása ablakban található meglévő dimenziók listájából.
v Külső adatforrások - A TurboIntegrator használatával azonosítsa és képezze le a külső
adatforrásokból származó dimenziókat és adatokat egy új vagy meglévő kockára.
Ez a rész azt mutatja be, hogy miként hozhat létre kockákat a Kocka létrehozása ablakban. A
kockák TurboIntegrator alkalmazásban történő létrehozásának további részleteit lásd: IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator használati utasítás.

Dimenziók rendezése egy kockában
A dimenzióknak egy kockában van egy sorrendje, amelyet a kocka létrehozásakor választ ki.
A választott sorrend hatással lehet a rendszer teljesítményére, így egy kocka létrehozása előtt
érdemes megfontolni a dimenziók sorrendjét.
A dimenziók sorrendjének kiválasztásakor az első lépés a dimenziók felosztása két csoportra:
ritka és sűrű dimenziók. Egy sűrű dimenzióban az elemek értékeinek magas a százalékaránya.
A sűrűséget a következő kérdés megválaszolásával becsülheti meg: Ha a dimenzióban lévő
egyik elemnek van egy értéke, és a többi dimenzió elemei konstansok, akkor mi a
valószínűsége annak, hogy a dimenzió más elemeinek is vannak értékei?
Például, ha egy adott számlához és régióhoz januárban tartozik egy költségvetés, akkor
feltehetően a többi hónapban is lesz értéke. Ezért a Hónap dimenzió valószínűleg sűrű.
Hasonlóképpen, ha egy adott hónaphoz, számlához és régióhoz tartozik egy költségvetés,
akkor feltehetően van egy tényleges érték is, ami az ActVsBud dimenziót egy sűrű
dimenzióvá teszi.
Ha viszont egy világméretű értékesítési kockáról van szó, akkor feltehetően nem minden
terméket értékesít minden régióban. Ezért a Termék és Régió dimenziókat ritka dimenzióként
célszerű kezelni.
Általánosságban azt javasoljuk, hogy a dimenziókat a következőképpen rendezze: legkisebb
ritkától a legnagyobb ritkáig, majd a legkisebb sűrűt a legnagyobb sűrűig. Némi rugalmasság
azonban szükséges. Például valószínűleg jobb egy nagyon kicsi, sűrű dimenziót, mint például
a két vagy három elemet tartalmazó ActVsBud dimenzió, egy nagyon nagy sűrű dimenzió elé
rakni, mint például az akár többezer elemet Product (Termék) dimenzió.

Kocka létrehozása
Egy kocka létrehozásához tegye a következőket.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. A Fa panelen válassza ki a Kockák csomópontot a szerver alatt, amelyen létre szeretné
hozni a kockát.
3. Kattintson a Kockák, Új kocka létrehozása lehetőségre.
Megjelenik a Kocka létrehozása párbeszédablak. A baloldali Elérhető dimenziók
mező felsorolja a szerveren tárolt dimenziókat.
4. A Kocka neve mezőbe írja be a kocka nevét.
3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
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Megjegyzés: Ha nem ír be nevet, akkor a TM1 az új kockának a Névtelen nevet adja.
5. Az Elérhető dimenziók mezőben kattintson duplán az új kocka első dimenziójaként
használni kívánt dimenzió nevére.
A dimenziónév átkerül a Dimenziók az új kockában mezőbe.
gombbal is áthelyezheti a kiválasztott dimenzióneveket az Elérhető dimenziók
A
mezőből a Dimenziók az új kockában mezőbe. Több, egymás melletti név
kijelöléséhez kattintson az első névre és húzza végig az egeret a nevek felett. Több, nem
egymás melletti név kijelöléséhez tartsa lenyomva a CRTL billentyűt, és kattintson az
egyes nevekre.
6. Ismételje meg a kijelölési folyamatot minden dimenzióhoz, amelyet fel szeretne venni az
új kockába. Legalább két dimenziót ki kell választania. A dimenziók maximális száma
256.
7. A felfelé és lefelé mutató nyilakkal szükség esetén átrendezheti a dimenziókat. Egy
dimenzió eltávolításához a listából, kattintson duplán a dimenzió nevére.
8. Ha meg szeretné adni a kocka tulajdonságait, akkor kattintson a Tulajdonságok
lehetőségre. Ha nem kíván hozzárendelni tulajdonságokat a kockához, akkor folytassa a
13. lépéssel.
Megjelenik a Kocka tulajdonságai párbeszédablak.
Innen indulva beállíthat egy Mérőszám- és idődimenziót a kockához, valamint
megadhatja, hogy a kocka automatikusan legyen-e betöltve vagy igény szerint.
Megjegyzés: Az OLE DB for OLAP kliensek tartalmazhatnak intézkedéseket a
mérőszám- és idődimenziók hivatkozására vonatkozóan. A TM1 nem hivatkozik
mérőszám- és idődimenziókra, de lehetővé teszi ezen tulajdonságok beállítását már
OLAP kliensekhez, amelyek hozzáférhetnek a kockához.
9. Mérőszám-dimenzió beállításához válasszon ki egy dimenziót a Mérőszám-dimenziók
listából.
10. Idődimenzió beállításához válasszon ki egy dimenziót az Idődimenziók listából.
11. Adja meg a kocka betöltési módját:
v Ha a kockát csak akkor szeretné betölteni a szerver memóriájába, amikor egy kliens
kockaadatokat kér, akkor jelölje be az Igény szerinti betöltés mezőt.
v Ha a kockát a szerver indításakor automatikusan be szeretné tölteni a memóriába,
akkor törölje az Igény szerinti betöltés mező bejelölését.
12. A tulajdonságok mentéséhez és a visszatéréshez a Kocka létrehozása
párbeszédablakhoz, kattintson az OK gombra.
13. A kocka létrehozásához kattintson a Kocka létrehozása gombra.
Megnyílik a Server Explorer ablak. Az új kocka a Fa panelen betűrendben jelenik meg a
Kockák listában.

Dimenziók sorrendjének optimalizálása egy kockában
Üzleti adatainak kiemelkedő ismerete nélkül lehetséges olyan dimenziósorrend megadása a
kockalétrehozás során, amely az optimálisnál alacsonyabb teljesítményt ad. Az is
előfordulhat, hogy az adatok eloszlása idővel módosul a kockán belül, és így a kocka
létrehozásakor megadott dimenziósorrend már nem lesz ideális. Ezen problémák
megoldásáraa TM1 tartalmaz a dimenziók sorrendjének kockákon belüli optimalizálását
lehetővé tévő szolgáltatást, amelynek eredményeképpen csökken a memóriafogyasztás, és
javul a teljesítmény.
A dimenziók sorrendjének kockán belüli optimalizálásakor a TM1 nem módosítja a
dimenziók tényleges sorrendjét a kockaszerkezetben. ATM1 módosítja a dimenziók szerveren
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belüli elrendezését, azonban mivel a kockaszerkezet változatlan marad, a kockára hivatkozó
minden szabály, függvény és alkalmazás is érvényes marad.
A dimenziók sorrendjének módosításakor azonnal jelentést tekinthet meg a változtatások
kockák memóriafogyasztására gyakorolt hatásának részleteiről.
Az alábbi okok miatt érdemes az optimális kockakonfiguráció meghatározása során a
dimenziók kockákon belüli sorrendjének optimalizálását fejlesztési környezetben végezni:
v A kockákban lévő dimenziók sorrendjének megváltoztatásához az IBM Cognos TM1
server jelentős memória-erőforrásokat igényel. Az átrendezési folyamat során a TM1
Server szerveren az ideiglenes memória mennyisége az átrendezett kocka esetében
kétszeresére nő. Az 50 MB-ot használó kockáknak az átrendezéshez 100 MB memóriára
van szükségük.
v Az átrendezés olvasási zárat foganatosít a szerveren, zárolva minden felhasználói kérelmet
az átrendezés ideje alatt.
Megjegyzés: A kockák dimenziósorrendjének optimalizálásához az ADMIN csoportba kell
tartozni. Az optimalizálási beállítás csak távoli szervereken lévő kockákhoz érhető el, a helyi
szerveren elhelyezkedő kockákban nem optimalizálhatja a dimenziók sorrendjét. Továbbá a
kockák dimenzióinak optimalizálásakor nem helyezheti át a karakterlánc-dimenziókat a
legutolsó pozícióból, valamint nem helyezheti azokat a legutolsó pozícióba.

Eljárás
1. A Server Explorer fa panelén válassza ki az optimalizálni kívánt kockát.
2. Kattintson a Kocka, Dimenziók átrendezése lehetőségre.
Megjelenik a Kockaoptimalizáló párbeszédablak.
3. Válasszon dimenziót a Dimenziók új sorrendje listában.
4. A kockában lévő dimenziók sorrendjének módosításához kattintson a felfelé vagy
lefelé mutató nyilakra.
5. Kattintson a Teszt lehetőségre.
Jegyezze fel a Százalékos módosítás címke melletti értéket. Ha ez az érték negatív, a
dimenziók új sorrendje kevesebb memóriát fogyaszt, ezért hatékonyabb.
6. Ismételje meg a 3-5. lépéseket addig, amíg meg nem találja a dimenziók leghatékonyabb
sorrendjét.
7. Kattintson az OK gombra.

Kocka tulajdonságainak szerkesztése
A TM1 lehetővé teszi, hogy beállítsa a kocka OLE DB for OLAP alkalmazások által használt
mérőszám- és idődimenzióit megadó tulajdonságait, és meghatározza, hogy a kocka
automatikusan vagy igény szerint legyen-e betöltve. Általában ezeket a kockatulajdonságokat
a kocka létrehozásakor állítja be, de a tulajdonságok bármikor szerkeszthetők.

Mérőszám- és idődimenzió szerkesztése
Az OLE DB for OLAP kliensalkalmazások tartalmaznak előírásokat a mérőszám- és
idődimenziók tekintetében. Habár a TM1 kliensek nem tartalmaznak ilyen előírásokat, a TM1
segítségével beállíthatja az olyan kockák mérőszám- és idődimenzióit, amelyeket OLE DB for
OLAP kliensekkel ér el.

Eljárás
1. Válassza ki a kockát a Server Explorer Fa paneljén.
2. Kattintson a Kocka, Tulajdonságok lehetőségre.
Megjelenik a Kocka tulajdonságai párbeszédablak.
3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
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3. Válassza ki a mérőszám-dimenziókat a Mérőszám-dimenziók listában.
4. Válasszon ki egy idődimenziót az Idődimenzió listában.
5. Kattintson az OK gombra.

Igény szerinti betöltés tulajdonság szerkesztése
Alapértelmezés szerint a Cognos TM1 a szerver elindításakor minden kockát betölt a
memóriába. Bár ez gyors hozzáférést biztosít a Cognos TM1 adataihoz, de jelentős
szervererőforrásokat fogyaszthat. Amennyiben a szerveren vannak ritkán elért kockák, akkor
csökkentheti az erőforrások felhasználását, ha ezeket a kockákat úgy állítja be, hogy csak
akkor legyenek betöltve, amikor egy kliens megpróbál hozzáférni a kockaadatokhoz.

Eljárás
1. Válassza ki a kockát a Server Explorer Fa paneljén.
2. Kattintson a Kocka, Tulajdonságok lehetőségre.
Megjelenik a Kocka tulajdonságai párbeszédablak.
3. Adja meg a kocka betöltési módját:
v A kocka igény szerinti betöltéséhez jelölje be a Betöltés igény szerint jelölőnégyzetet.
v Ha azt szeretné, hogy a kocka a szerver indításakor automatikusan be legyen töltve,
akkor törölje a Betöltés igény szerint jelölőnégyzetet.
4. Kattintson az OK gombra.

Választéklisták létrehozása
A választéklista egy adott elem vagy kockacella érvényes értékeinek listája. Ha egy
adminisztrátor meghatároz egy választéklistát egy elemhez vagy cellához, akkor a megadott
cellában elérhetővé válik egy legördülő lista, amikor a TM1 kliensek egyikében a kockát
tallózza.
A választéklistát tartalmazó cellákban lévő értékek érvényesítve vannak; a felhasználónak a
cellához meghatározott értékek közül kell kiválasztania egyet. Ha a felhasználó megpróbál
beírni egy olyan értéket, amely a cellához nem érvényes, akkor egy hibaüzenet jelenik meg,
amely jelzi, hogy a cellába csak a választéklistában lévő értékek adhatók meg.

Megjegyzések választéklisták használatához
Választéklisták használatakor tisztában kell lennie az alábbi követelményekkel és viselkedési
módokkal.
v Az adatleosztási műveletek és TurboIntegrator folyamatok során alkalmazott
cellaszerkesztések nem lesznek érvényesítve. A fenti két módszer bármelyikének
használatával alkalmazott szerkesztések azt eredményezhetik, hogy a cellaértékek nem
felelnek meg az érvényes választéklista-értékeknek. Az adatleosztás a választéklistákat
tartalmazó cellákra csak az adatleosztási párbeszédablakokon keresztül alkalmazható; a
választéklistákat tartalmazó cellákban nem használhatóak az adatleosztási gyorsbillentyűk.
v A numerikus értékeket tartalmazó választéklisták meghatározásakor csak a tizedesjelként
pontot (.) használó Kulturális állandó stílus használandó. A Kulturális állandó stílus
megegyezik az Angol stílussal.
v Amennyiben a választéklistákat Excel 2007 alkalmazással használja, akkor feltétlenül
telepítenie kell az Excel 2007 2-es javítócsomagot, ha a választéklistákat az automatikus
számítási móddal együtt kívánja használni. Ha a 2-es javítócsomag nélkül futtatja az Excel
2007 alkalmazást, akkor az Excel számítási módját manuálisra kell állítania. Az
automatikus számítás használata a 2-es javítócsomag hiányában hozzáférési hibákat
okozhat a választéklistákat tartalmazó cellák esetén.
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v Ne használjon dupla idézőjeleket a TM1 Web Cube Viewer alkalmazásban megjeleníthető
választéklistákban. A TM1 Web alkalmazásban a dupla idézőjelet tartalmazó
választéklista-értékek megakadályozzák a választéklista tartalmának megjelenítését, így a
nézet használhatatlanná válhat. A TM1 weblapok esetén a választéklistákban alkalmazott
dupla idézőjelek megfelelően működnek.
v A TM1 Web alkalmazásban található valamennyi választéklista tartalmaz egy kiválasztható
üres értéket. Ha szeretné elérhetővé tenni az üres értékeket a TM1 Architect és a TM1
Perspectives választéklistáiban, akkor egyértelműen meg kell határoznia egy üres értéket
egy statikus választéklistában. A TM1 Architect és a TM1 Perspectives alkalmazásban nem
lehet üres érték a dimenziók és részhalmazok választéklistáiban.

Választéklisták típusai
A választéklistáknak háromféle típusát hozhatja létre: statikus, részhalmaz és dimenzió.

Statikus választéklisták
A statikus választéklista a static:value1:value2:value3:value4 szintaxist használó értékek
kettősponttal elválasztott listájából áll.
Például a static:red:orange:yellow:green egy olyan választéklistát eredményez, amely a
red, orange, yellow és green értékeket tartalmazza.
Ha a statikus választéklista elején vagy közepén szeretne elhelyezni egy üres értéket, akkor a
választéklista meghatározásába írjon két egymást követő kettőspontot (úgy, hogy a kettő
között ne legyen semmilyen karakter). Például a static::value1:value2::value3:value4
meghatározás olyan választéklistát eredményez, amelyben egy üres érték áll a value1 előtt.
Ehhez hasonlóan a static:value1:value2::value3:value4 eredménye egy olyan
választéklista, amelyben egy üres érték áll a value2 és a value3 között.
Ha a statikus választéklista végén szeretne elhelyezni egy üres értéket, szúrjon be egy
kettőspontot a választéklista-meghatározás végére, és ne írjon utána semmilyen értéket.
Például a static:value1:value2::value3:value4: meghatározás olyan választéklistát
eredményez, amelyben egy üres érték áll a value4 után.

Részhalmaz választéklisták
Egy részhalmaz választéklista egy elnevezett részhalmaz valamennyi elemének megfelelő
értékeket tartalmaz. Ha a részhalmaz tagjai megváltoznak, akkor a választéklistában elérhető
értékek is ennek megfelelően változnak.
A részhalmaz választéklista a subset:dimension_name:subset_name szintaxissal
határozható meg.
Például a subset:Products:Winter egy olyan választéklistát eredményez, amely a Products
(termékek) dimenzió Winter (tél) részhalmazának minden elemét tartalmazza.

Dimenzió választéklisták
Egy dimenzió választéklista egy dimenzió valamennyi elemének megfelelő értékeket
tartalmaz. Ha a dimenzió tagjai megváltoznak, akkor a választéklistában elérhető értékek is
ennek megfelelően változnak.
A dimenzió választéklista a dimension:dimension_name szintaxissal határozható meg.
Például a dimension:Months egy olyan választéklistát eredményez, amely a Months
dimenzió minden elemét tartalmazza.

3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
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Választéklisták létrehozása elemattribútumokkal
Egy választéklista létrehozásának legegyszerűbb módja a lista meghatározása a dimenzió
Picklist nevű szöveges attribútumával. Ezután a dimenzión belüli egyes elemekhez a fent leírt
választéklista-típusok bármelyikével határozhatja meg a választéklista tagjait. Ha egy elemhez
meg van adva egy választéklista, akkor az elem által meghatározott bármely kockacella a
választéklista-értékeket tartalmazó legördülő listát jelenít meg.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a dimenzióra, amelyhez
választéklistákat szeretne meghatározni, majd válassza az előugró menü
Elemattribútumok szerkesztése menüpontját.
2. Az attribútumszerkesztőben kattintson a Szerkesztés, Új attribútum hozzáadása
lehetőségre.
3. Az Új attribútum párbeszédablakban az attribútum neveként adja meg a Picklist értéket.
4. Az attribútum típusaként válassza ki a Szöveg típust.
5. Kattintson az OK gombra.
Az Attribútumszerkesztő most tartalmaz egy új, Picklist nevű oszlopot.
6. Minden olyan elemhez, amelyhez létre szeretne hozni egy választéklistát, adjon meg egy
érvényes választéklista-meghatározást az elemnév és a Picklist oszlop metszetében lévő
cellába.
a. Statikus választéklista beírásához adja meg értékek kettősponttal határolt listáját a
következő szintaxis használatával: static:value1:value2:value3:value4.
b. Részhalmaz típusú választéklista beírásához a következő szintaxissal adja meg a
választéklista definícióját: subset:dimension_name:subset_name.
c. Dimenzió típusú választéklista beírásához a következő szintaxissal adja meg a
választéklista definícióját: dimension:dimension_name.
7. Az Attribútumszerkesztő bezárásához és a választéklista-meghatározások mentéséhez
kattintson az OK gombra.

Választéklisták létrehozása vezérlőkockákkal
Választéklistákat létrehozhat vezérlőkockákkal is. Ezzel a módszerrel jobban szabályozhatja,
hogy melyik kockacella tartalmazzon választéklistát, és nagyobb rugalmasságot biztosít az
egyéni cellák választéklistáinak megadásához. A választéklista vezérlőkockához létrehozhat
szabályokat is, amelyek lehetővé teszik, hogy egy kocka bármely szakaszához meghatározzon
választéklistákat, egyetlen cellától a teljes kockáig.
A választéklista vezérlőkockák ugyanazokból a dimenziókból állnak, mint a hozzájuk társított
normál kockák, de tartalmaznak egy további, }Picklist nevű dimenziót is. A }Picklist
dimenzió egyetlen karakterlánc elemet tartalmaz, Value néven.

Választéklista vezérlőkocka létrehozása
Ezzel az eljárással létrehozhat egy választéklista vezérlőkockát.

Eljárás
A Server Explorer alkalmazásban kattintson a jobb egérgombbal arra a normál kockára,
amelyhez létre kíván hozni egy választéklista vezérlőkockát, majd válassza a
Választéklista-kocka létrehozása lehetőséget.
Létrejön egy új kocka, melynek neve a névadási megállapodás szerint }Picklist_kocka_neve.
Ha például az Orders kockához hoz létre egy választéklista vezérlőkockát, akkor a
vezérlőkocka neve }Picklist_Orders lesz.
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Megjegyzés: Ha nem látja a vezérlőkockát a Server Explorer ablakban, akkor kattintson a
Nézet, Vezérlőobjektumok megjelenítése menüpontra a vezérlőkockák és más
vezérlőobjektumok megjelenítésének engedélyezéséhez.

Választéklisták meghatározása egyéni cellákhoz egy
vezérlőkockában
Egyéni cellákhoz a következő lépések végrehajtásával határozhat meg választéklistákat egy
vezérlőkockában. A vezérlőkockában meghatározott választéklisták segítségével a
választéklista-értékek megjeleníthetők a társított normál kockában.

Eljárás
1. Kattintson duplán a vezérlőkockára a Server Explorer ablakban.
A vezérlőkocka megnyílik a Cube Viewer alkalmazásban.
2. Állítsa be igény szerint a vezérlőkocka nézetét azon cellák megjelenítéséhez, amelyekhez
választéklistákat szeretne meghatározni. A kockanézetek beállításával kapcsolatos
részletekért lásd az IBM Cognos TM1 használati utasítás Kockanézetek használata című
fejezetét.
3. Minden olyan cellában, amelyhez létre szeretne hozni egy választéklistát, adjon meg egy
választéklista-meghatározást. A vezérlőkockában bármelyik választéklista-típust
megadhatja: statikus, részhalmaz vagy dimenzió.
4. A kockanézet újraszámításához kattintson a Fájl, Újraszámítás menüpontra.

Szabályok használata választéklisták meghatározásához egy
vezérlőkockában
A választéklistákat meghatározó szabályokra ugyanazok a névadási előírások vonatkoznak,
mint az összes többi TM1 szabályra. Mint más TM1 szabályoknál is, egy választéklistát
meghatározó szabálynak tartalmaznia kell egy területmeghatározást (a kocka azon része,
amelyre a szabály érvényes), egy karakterlánc minősítőt, valamint egy képletet. A
választéklista szabályok esetében a képlet egyszerűen az alkalmazni kívánt
választéklista-meghatározás.
Ugyancsak a többi TM1 szabályhoz hasonlóan, amikor több szabályutasítás érvényes egymást
átfedő területekre, az utasításokat a leginkább korlátozó területtől a legkevésbé korlátozó
területig kell rendezni.
A szabályok létrehozásával kapcsolatos információkért, beleértve a területmeghatározások
megadására vonatkozó részleteket is, lásd: IBM Cognos TM1 szabályútmutató.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a }Picklist vezérlőkockára,
amelyhez létre kíván hozni egy szabályt, majd válassza az előugró menü Szabály
létrehozása menüpontját.
Megnyílik a Szabályszerkesztő.
2. A normál szabályterület-meghatározás használatával adja meg a cellákat, amelyekben a
választéklistát meg szeretné jeleníteni.
3. Közvetlenül a szabálymeghatározás után írja be a =S: karakterláncot. Ez egy karakterlánc
minősítő, amely jelzi, hogy a szabály karakterlánc cellákra vonatkozik.
4. Közvetlenül a karakterlánc minősítő után zárójelben, szimpla idézőjelek között adjon meg
egy választéklista-meghatározást. Például: (’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Közvetlenül a választéklista-meghatározás után írjon egy pontosvesszőt (;) a
szabályutasítás lezárásához.
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A fenti lépésekben leírt eljárás a következő példához hasonló szabályutasítást
eredményez. Itt a fabric elem által azonosított cella egy statikus választéklistát jelenít
meg, amely a wool, cotton, silk és nylon értékeket tartalmazza.
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
További példák választéklista szabályokra:
A következő példák választéklistákat meghatározó szabályutasításokat mutatnak be.
Szabályutasítás

Leírás

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

Ez a szabályutasítás azt jelzi, hogy a size és shirts elemek által
azonosított bármely cella a 16, 17 és 18 értékeket tartalmazó
választéklistát fogja megjeleníteni.

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

Ez a szabályutasítás azt jelzi, hogy a sweaters, vests vagy
jackets elemek size és any elemeivel azonosított bármely cella
az XS, S, M, L és XL értékeket tartalmazó választéklistát fogja
megjeleníteni.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Ez a szabályutasítás azt jelzi, hogy a fabric elem által
azonosított bármely cella a materials dimenzióból származó
összes elemet tartalmazó választéklistát fogja megjeleníteni.

Cellák kizárása egy választéklistából
Lehetnek olyan körülmények, amelyek miatt nem szeretné, hogy egy egyéni cella vagy egy
kocka egy adott területe választéklistákat használjon. Ha egy cellában nem szeretne
választéklistát megjeleníteni, akkor a megfelelő választéklista vezérlőkockában adja meg a
none értéket, vagy a szabályutasításokban használja a ('none') képletet. Például:
['season']=S:('none');.

Üres értékek választéklistákban
A TM1 Web (a Websheets és a Cube Viewer egyaránt) minden választéklistája mindig
tartalmaz egy üres értéket, amelyet a felhasználók kiválaszthatnak. A TM1 Web
választéklistáiban az üres érték automatikusan be van szúrva minden választéklistában; azt
nem kell kifejezetten meghatározni.
A TM1 Architect és TM1 Perspectives -választéklisták csak akkor tartalmazhatnak üres
értéket, ha a választéklista statikus típusú, és az üres érték egyértelműen meg lett határozva a
választéklistához. A dimenzió és részhalmaz típusú választéklisták soha nem tartalmazhatnak
üres értéket a TM1 Architect és TM1 Perspectives alkalmazásokban.

Üres értékek kiválasztása választéklistákban
Az üres értékeket kétféleképpen választhatja ki a választéklistákban.

Eljárás
1. Bármelyik TM1 kliensben rákattinthat a választéklistára, majd az üres értékre.
Fontos: A TM1 Perspectives -szeletekben és az aktív űrlapokban ne kattintson az üres
értékre egy karakterlánccellában. Ezzel törölné a DBRW-képletet a cellából, és a
továbbiakban nem tudná lekérni az adott cella adatait az IBM Cognos TM1 server
szerverről. Numerikus cellákban biztonságosan rákattinthat az üres értékre.
2. A TM1 Web és Architect alkalmazásokban megnyomhatja a Delete billentyűt egy
választéklistát tartalmazó cellában az üres érték kiválasztásához.
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Fontos: A TM1 Perspectives -szeletekben és az aktív űrlapokon üres érték
kiválasztásához ne használja a Törlés billentyűt. Ezzel törölné a DBRW-képletet a
cellából, és a továbbiakban nem tudná lekérni az adott cella adatait a TM1 server
szerverről.

Választéklisták elsőbbségi sorrendje
Ha egy egyéni kockacellához több választéklista is alkalmazható, akkor a cellában használt
választéklista meghatározásához a következő elsőbbségi sorrend érvényesül:
v Ha létezik egy választéklista vezérlőkocka és az tartalmaz egy választéklista-meghatározást
a jelenlegi kockacellához, akkor választéklista vezérlőkockában lévő meghatározás kerül
felhasználásra.
v Ha nem létezik választéklista vezérlőkocka, akkor a program jelenlegi cellát azonosító
elemeket fordított sorrendben vizsgálja meg a Picklist elemattribútumok keresésekor. A
cellában a keresés során megtalált első Picklist elemattribútum kerül felhasználásra.

Kockák replikálása szerverek között
A TM1 replikálási szolgáltatásával másolatot készíthet egy távoli szerveren található
kockákról és a többi társított objektumról a helyi szerverre, vagy egy másik távoli szerverre.
Lehetősége van arra is, hogy megadott időközönként vagy igény szerint szinkronizálja a
másolt kockák adatfrissítéseit.
A replikálás a következő előnyökkel szolgál:
v Javítja a válaszidőt, mert helyileg frissítheti a kockákat anélkül, hogy a hálózaton keresztül
kellene kommunikálnia.
v Lehetővé teszi a legfrissebb megosztott adatok másolását egy hordozható számítógépre a
vállalaton kívüli bemutatókhoz.
A TM1 kétirányú szinkronizálást biztosít a replikált adatokhoz. A szinkronizálási folyamat
során a TM1 megkeresi a replikálásban résztvevő szervereken az adatok legújabb frissítéseit,
majd átmásolja ezeket a másik szerverre.
A replikálás kapcsolatot hoz létre két kocka és két szerver között. Ezeknek a kapcsolatoknak a
leírását a következő helyen találja: “Kocka kapcsolatok”.

Kocka kapcsolatok
A replikálás létrehoz egy kapcsolatot két kocka között:
v Forrás kocka - Az eredeti kocka a replikálásban
v Tükör kocka - A forráskocka másolata
A hozzáférési jogosultságaitól függően egyetlen kockát több különböző szerverre is
replikálhat, és replikálhat egy replikált kockát is.

Szerverkapcsolatok
Egy kocka replikálása előtt be kell jelentkeznie egy távoli szerverre és létre kell hoznia egy
replikáláskapcsolatot. A replikálás létrehoz egy kapcsolatot két szerver között:
v Forrás szerver - A távoli szerver, amelyre bejelentkezik
v Cél szerver - Amelyről bejelentkezik
A Server Explorer ablak a jelenlegi replikáláskapcsolatot a Replikálások ikon alatt sorolja fel.
Eben a példában a regions 1 a célszerver, a sales pedig a forrásszerver.

3. fejezet Kockák és dimenziók létrehozása
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Szükséges hozzáférési jogosultságok
Egy kocka replikálásához a következő hozzáférési jogosultságok szükségesek:
v A biztonsági csoportjának olvasási vagy magasabb hozzáféréssel kell rendelkeznie a
replikálni kívánt kockához.
v A célszerveren TM1 adminisztrátornak kell lennie. A helyi szerveren Ön mindig TM1
adminisztrátor.
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4. fejezet A modell honosítása
Az IBM Cognos TM1 olyan mechanizmust kínál az objektumok honosítására a TM1
szerverén, amellyel a felhasználók az aktuális területi beállításokkal tekinthetik meg az
objektumneveket anélkül, hogy konfigurációra lenne szükség
A Cognos TM1 a honosításhoz a Felirat attribútumot használja, amely lehetővé teszi
honosított nevek hozzárendelését kockákhoz, dimenziókhoz, elemekhez vagy
elemattribútumokhoz a TM1 szerveren. Az összes a TM1 által támogatott területi beállításhoz
hozzárendelhet Felirat attribútumértékeket, amelyek megfelelnek a }Cultures
vezérlésdimenzió elemeinek.
Ha a felhasználó elindít bármely olyan TM1 klienst, amely támogatja a honosítást, az
objektumnevek a felhasználó aktuális területi beállításaihoz tartozó nyelvnek megfelelő
Felirat attribútumértéket jelenítik meg anélkül, hogy konfigurációra lenne szükség.
A következő TM1 kliensek támogatják a honosítást:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
A TM1 Web és a TM1 Application Web a böngésző aktuális nyelvbeállítását használja a
megjelenítendő nyelv meghatározásához.
A Cognos Insight és a Cognos Analysis for Microsoft Excel a Windows helybeállítását
használja a megjelenítendő nyelv meghatározására.
Megjegyzés: Az IBM Cognos Performance Modeler opcionálisan képes megjeleníteni az
objektumok honosított neveit vagy állandó neveit a TM1 szerveren. Az állandó név az
objektumhoz az eredeti létrehozás során hozzárendelt név. A honosított nevek
megjelenítéséhez a Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a gyökérre, majd kattintson
a Feliratok megjelenítése lehetőségre. Az állandó nevek megjelenítéséhez a Modellterv
panelen kattintson a jobb gombbal a gyökérre, majd kattintson az Állandó nevek
megjelenítése lehetőségre.

A Felirat attribútum
A Felirat attribútum beállítható Szöveg típusúként vagy Alias típusúként. Ha a Felirat
attribútum Alias típusú, az attribútumértékeket a honosított objektumnevek megjelenítésére
használja a rendszer. Emellett a TM1 kikényszeríti a Felirat attribútumértékek egyediségét, és
a Felirat attribútumérték a kapcsolódó dimenzió, kocka vagy elem keresésére használható,
illetve olyan függvények argumentumaként, amelyek adatot kérnek le vagy küldenek a TM1
szerver számára.
Ha a Felirat attribútum Szöveg típusú, az attribútumértékeket kizárólag a honosított
objektumnevek megjelenítésére használja a rendszer. Az egyediséget nem kényszeríti ki a
rendszer, így igény szerint használhatja több attribútumhoz ugyanazt az értéket.
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Területi beállítási kódok és a Felirat attribútum működése
A TM1 az ISO 639-1 által meghatározott nemzetközi nyelvi kódokat használja a jelentősebb
nyelvek azonosításához, valamint IETF nyelvi címkéket az egyedi területi beállítások
azonosításához. Az “fr” például a francia nyelvet jelöli, míg az “fr-CA” a francia kanadai
nyelvet.
Felirat attribútumértékeket rendelhet a jelentősebb nyelvek kódjához (például az “fr” kódhoz),
valamint kapcsolódó egyedi területi beállításokat is rendelhet azokhoz, ilyen például az
“fr-FR” vagy az “fr-CA”.
Ha nem létezik Felirat attribútumérték egy adott területi beállításhoz, a TM1 automatikusan
lekéri az ahhoz tartozó jelentősebb nyelvi kód értékét. Ha például nem létezik Felirat
attribútumérték a “pt-BR” területi beállításhoz, a TM1 lekéri a “pt” értékét.
Ha nem található érték egy Felirat attribútumhoz, a rendszer az alapvető alapértelmezett
értéket adja vissza.
Ellenőrizze az elemek listáját a }Cultures vezérlésdimenzióban a TM1 által támogatott ISO
639-1/IETF kombinációk megismeréséhez.

Kockanevek honosítása
A kockaneveket egy TurboIntegrator folyamat létrehozásával honosíthatja, amely az összes,
az IBM Cognos TM1 szerveren található kocka számára létrehozza a Felirat attribútumot,
majd hozzárendeli a Felirat értékeket a honosítani kívánt kockanevekhez.

Mielőtt elkezdené
A TurboIntegrator folyamatok használatával kapcsolatos részleteket az IBM Cognos
TurboIntegrator útmutatóban találhat. A TurboIntegrator függvényekkel, például a
CubeAttrInsert és a CubeAttrPutS függvénnyel kapcsolatos részletekért lásd az IBM Cognos
TM1 referencia-útmutatót.

Eljárás
1. Hozzon létre egy új TurboIntegrator folyamatot.
2. A Felvezetés lapon adja meg a következő függvényt:
CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Ez a függvény a Felirat attribútumot karakterlánc-attribútumként hozza létre a TM1
szerveren található kockák számára. Másik megoldásként a Felirat attribútumot alias
típusú attribútumként is létrehozhatja. Ha a Felirat attribútumot alias típusúként hozza
létre, annak az az előnye, hogy az alias attribútumértéket át lehet adni argumentumként
más TM1 függvényeknek, míg a karakterlánc attribútumértéket nem.
A Felirat alias típusú attribútumként való létrehozásához adja meg a következőt:
CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’A’);
3. Az egyes honosítani kívánt kockák esetében szúrja be a CubeAttrPutS függvényt minden
olyan nyelvhez, amelyet elérhetővé kíván tenni a TM1 szerveren.
Ha például az Értékesítés és az Ár kockát honosítani kívánja francia és német nyelvre, a
folyamatnak a következő négy függvényt kell tartalmaznia:
CubeAttrPutS( ’Ventes’, ’Sales’, ’Caption’, ’fr’ );
CubeAttrPutS( ’Vertrieb’, ’Sales’, ’Caption’, ’de’ );
CubeAttrPutS( ’Prix’, ’Price’, ’Caption’, ’fr’ );
CubeAttrPutS( ’Preis’, ’Price’, ’Caption’, ’de’ );
4. Mentse és hajtsa végre a TurboIntegrator folyamatot.
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Eredmények
Miután a folyamatot sikeresen végrehajtotta, a honosítást támogató TM1 kliensek bármely
honosított kockanevet megjelenítenek azzal a területi beállítással, amelyen a kliens fut.

Dimenziónevek honosítása
A dimenzióneveket egy TurboIntegrator folyamat létrehozásával honosíthatja, amely az
összes, az IBM Cognos TM1 szerveren található kocka számára létrehozza a Felirat
attribútumot, majd hozzárendeli a Felirat értékeket a honosítani kívánt kockanevekhez.

Mielőtt elkezdené
A TurboIntegrator folyamatok használatával kapcsolatos részleteket az IBM Cognos TM1
TurboIntegrator útmutatóban találhat. A TurboIntegrator függvényekkel, például a
DimensionAttrInsert és a DimensionAttrPutS függvénnyel kapcsolatos részletekért lásd az
IBM Cognos TM1 referencia-útmutatót.

Eljárás
1. Hozzon létre egy új TurboIntegrator folyamatot.
2. A Felvezetés lapon adja meg a következő függvényt:
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Ez a függvény a Felirat attribútumot karakterlánc-attribútumként hozza létre a TM1
szerveren található dimenziók számára. Másik megoldásként a Felirat attribútumot alias
típusú attribútumként is létrehozhatja. Ha a Felirat attribútumot alias típusúként hozza
létre, annak az az előnye, hogy az alias attribútumértéket át lehet adni argumentumként
más TM1 függvényeknek, míg a karakterlánc attribútumértéket nem.
A Felirat alias típusú attribútumként való létrehozásához adja meg a következőt:
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’A’);
3. Az egyes honosítani kívánt dimenziók esetében szúrja be a DimensionAttrPutS függvényt
minden olyan nyelvhez, amelyet elérhetővé kíván tenni a TM1 szerveren.
Ha például a Modell dimenziót honosítani kívánja francia és portugál nyelvre, a
folyamatnak a következő függvényeket kell tartalmaznia:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );
4. Mentse és hajtsa végre a TurboIntegrator folyamatot.

Eredmények
Miután a folyamatot sikeresen végrehajtotta, a honosítást támogató TM1 kliensek bármely
honosított dimenziónevet megjelenítenek azzal a területi beállítással, amelyen a kliens fut.

Elemnevek honosítása
Az elemneveket egy TurboIntegrator folyamat létrehozásával honosíthatja, amely az IBM
Cognos TM1 szerveren található meghatározott dimenzió összes eleme számára létrehozza a
Felirat attribútumot, majd hozzárendeli a Felirat értékeket a honosítani kívánt elemnevekhez.

Mielőtt elkezdené
A TurboIntegrator folyamatok használatával kapcsolatos részleteket az IBM Cognos TM1
TurboIntegrator útmutatóban találhat. A TurboIntegrator függvényekkel, például az
AttrInsert és az AttrPutS függvénnyel kapcsolatos részletekért lásd az IBM Cognos TM1
referencia-útmutatót.
4. fejezet A modell honosítása
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Eljárás
1. Hozzon létre egy új TurboIntegrator folyamatot.
2. A Felvezetés lapon adja meg a következő függvényt:
AttrInsert( ’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
Ez a függvény a Felirat attribútumot karakterlánc-attribútumként hozza létre a TM1
szerveren található <dim_name> elemei számára. Másik megoldásként a Felirat
attribútumot alias típusú attribútumként is létrehozhatja. Ha a Felirat attribútumot alias
típusúként hozza létre, annak az az előnye, hogy az alias attribútumértéket át lehet adni
argumentumként más TM1 függvényeknek, míg a karakterlánc attribútumértéket nem.
A Felirat alias típusú attribútumként való létrehozásához adja meg a következőt:
AttrInsert( ’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’A’);
3. Az egyes honosítani kívánt elemnevek esetében szúrja be az AttrPutS függvényt minden
olyan nyelvhez, amelyet elérhetővé kíván tenni a TM1 szerveren.
Ha például a Január elemet kívánja honosítani francia, német és portugál nyelvre, a
folyamatnak a következő függvényeket kell tartalmaznia:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);
4. Mentse és hajtsa végre a TurboIntegrator folyamatot.

Eredmények
Miután a folyamatot sikeresen végrehajtotta, a honosítást támogató TM1 kliensek bármely
honosított elemnevet megjelenítenek azzal a területi beállítással, amelyen a kliens fut.
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5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
Ez a szakasz az "átfúrási" folyamatok és szabályok létrehozásának módját mutatja be,
melyekkel összekötheti a kapcsolódó adatokat tartalmazó cellákat, hogy részleteket vagy
kontextust biztosítson a kockaértékekhez.
Az üzleti helyzetekben alkalmazható szabályok részletes vizsgálatát az IBM Cognos TM1
Szabályok útmutatója című kiadvány tartalmazza. Az ismertető tartalmaz egy oktató anyagot,
amely végigvezeti a szabályok fejlesztéséhez szükséges lépéseken egy üzleti környezetben.
Megjegyzés: A szakaszban található, Szabályszerkesztőt ábrázoló képek a régi
Szabályszerkesztőt mutatják. Az új Szabályszerkesztő képeit az IBM Cognos TM1 Szabályok
útmutatója című dokumentum tartalmazza.
A platformtól függően elképzelhető, hogy a megadott példaadatok nem minden felhasználó
számára elérhetők.

Kockaszabályok áttekintése
Az OLAP alkalmazásokban a legáltalánosabb számítások során az adatokat egy dimenzió
mentén kell összesíteni. A TM1 alkalmazásban ezeket a számításokat konszolidálási
hierarchiák segítségével hozhatja létre. Például egy hónap dimenzióban meghatározhat egy
negyedéves összegzést, amely a januári, februári és márciusi értékeket adja össze.
Számos alkalmazásban olyan számításokat kell végeznie, amelyek nem járnak összesítéssel,
mint például a költségek hozzárendelése és az árfolyamok átváltása. A kockaszabályokkal
létrehozhat képleteket ezeknek a számításoknak az elvégzéséhez.
A kockaszabályokkal a következő feladatokat hajthatja végre:
v Árak megszorzása egységekkel az értékesítés összegének kiszámítása érdekében.
v Konszolidálások felülbírálása, amikor ez szükséges. Például elérheti, hogy egy negyedéves
ár ne az egyéni hónapokban érvényes árak számlálásának eredményét jelenítse meg.
v Az egyik kockában lévő adatok használata egy másik kockában végzett számításokhoz,
vagy az adatok megosztása két kocka között. Például behívhatja az értékesítési adatokat
egy olyan kockába, amely a nyereség- és veszteséginformációkat tartalmazza.
v Azonos értékek hozzárendelése több cellához.
Megjegyzés: TM1 szabályok létrehozásához vagy szerkesztéséhez az ADMIN csoport
tagjának kell lennie.
Kockaszabály társítása egy egyéni kockával. Amikor létrehoz egy szabályt, a TM1 a szabály
információit két fájlban tárolja:
kocka_neve.rux - A lefordított szabályokat tárolja. Amikor a memóriába betölt egy kockát,
amelyhez meghatározott szabályokat, a TM1 a kocka .rux fájlját a kockát tartalmazó
adatkönyvtárban keresi.
kocka_neve.blb - A Szabályszerkesztőhöz tárol formázási információkat.
Megjegyzés: Ha egy .rux fájlt nem a Szabályszerkesztőben, hanem egy szövegszerkesztőben
szeretne szerkeszteni, akkor feltétlenül törölnie kell a megfelelő .blb fájlt. Ha nem törli a fájlt,
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akkor a .rux fájl és a Szabályszerkesztőben megjelenített tartalom között eltérés lesz, mivel a
.blb fájl határozza meg a Szabályszerkesztőben látható megjelenítést.

Irányelvek TM1 szabályutasítások írásához
A szabályutasítások általános formátuma a következő:
[Area]=Formula;
Változó

Leírás

Area

Megadja a kocka szabály által érintett részét.

Formula

Leírja, hogy a TM1 hogyan számítja ki a kockaterületen lévő cellákat.

Ha a szabályt egyszerű értékekre szeretné korlátozni, akkor az Area elemben a következőt
adja meg:
[Area]=N:>Formula;
Ha a szabályt konszolidált értékekre szeretné korlátozni, akkor az Area elemben a következőt
adja meg:
[Area]=C:>Formula;

Általános szempontok
v A szintaxisban a kis- és nagybetűk egyformának számítanak. Kis- és nagybetűket egyaránt
használhat.
v A szabályokon belül használhat szóközt is az átláthatóság javítása érdekében.
v Egy szabályutasítás egy vagy több sort foglalhat a Szabályszerkesztőben. Az utasítás több
képletet is tartalmazhat.
v Az egyes utasításokat pontosvesszővel (;) kell lezárnia.
v Ha megjegyzéssé alakítással ki szeretne zárni egyes utasításokat a feldolgozásból, szúrjon
be egy kettőskeresztet (#) a sor vagy utasítás elejére. Például:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Area (terület) leírásának szintaxisa
Az Area (terület) elem a kockában lévő cellá(ka)t azonosítja.
Egy területmeghatározás létrehozásakor vegye figyelembe az alábbiakat.
v
v
v
v
v

Megadhat egy vagy több dimenzióelemet, vagy elhagyhatja a dimenzióelemek megadását.
Minden elemnek a kocka különböző dimenzióiból kell származnia.
Az elemeket foglalja szimpla idézőjelek közé.
Az egyes elemek elválasztásához használjon vesszőket.
A teljes területmeghatározást foglalja szögletes zárójelek közé.

A következő táblázat négy területmeghatározási példát mutat be. Az egymást követő példák
egyre szűkítik a hatókört.
Minta terület

Hatókör

[]

A kockában lévő összes cella.
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Minta terület

Hatókör

['January']

A January elem által azonosított összes cella.

['Sales','January']

A Sales és January elemekkel azonosított összes cella.

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

A Germany, Sales és January elemekkel azonosított összes cella.

Részhalmazok használata a területmeghatározásokban
A területmeghatározásban használhat egy részhalmazt is egyetlen elem helyett: ekkor az
összes részhalmaztagot kapcsoszárójelek között kell megadni.
Például a következő területmeghatározás a Sales elem és a January, February vagy March
elem által azonosított minden cellára alkalmaz egy szabályt:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Speciális karakterek és nem egyedi elemnevek használata egy
területmeghatározásban
Egy szabály területmeghatározásában a 'dimenziónév':'elemnév' szintaxissal adhat meg olyan
elemeket, amelyek nem csak egyetlen dimenzióban fordulnak elő, vagy olyan
dimenzióneveket, amelyek speciális karaktereket tartalmaznak.
Példa:
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]
írhat egy szabályt a }Groups dimenzióhoz, amely a kapcsos zárójel (}) speciális karaktert
tartalmazza.
Hasonlóképpen,
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]
írhat egy olyan szabályt, amelyben a North America elem nem csak a Region dimenzióban
fordul elő.

Képletek szintaxisa
A szabályképlet egy kifejezés, amely a következőkből állhat:
v Numerikus konstansok
v Aritmetikai operátorok és zárójelek
v Numerikus és karakterlánc függvények - lásd: IBM Cognos TM1 Referencia útmutató.
v Feltételes logika
v Kockahivatkozások

Numerikus konstansok
A szabályképletek legegyszerűbb összetevői a numerikus konstansok.
v Számokból állnak, és lehet előttük egy bevezető mínusz jel (-), és tartalmazhatnak egy
tizedesjelet. Például 5.0, 6, -5. Néhány példa érvénytelen numerikus konstansokra: 1-, 1A,
3..4.
v Legfeljebb 20 karaktert tartalmaznak.
v Numerikus konstans megadásánál használhat tudományos jelölést.
Például a következő szabályutasítás hozzárendeli a 200 értéket a kocka minden cellájához.
[ ] = 200;
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Aritmetikai operátorok
A numerikus konstansokat a következő aritmetikai operátorokkal kombinálhatja.
Operátor

Jelentés

+ (plusz jel)

Összeadás

- (mínusz jel)

Kivonás

* (csillag)

Szorzás

/ (perjel)

Osztás - egy meghatározatlan értéket ad vissza és, nullával való osztás
esetén az N/A (nem alkalmazható) értéket jeleníti meg a nézetben.

\ (balra döntött törtvonal)

Nulla megjelenítése osztásnál - ugyanaz, mint az Osztás operátor, de
nullát ad vissza, ha nullával próbál osztani.

^ (kalap)

Hatványozás

Feltételes logika használata
Az IF függvény használatával feltételes logikát alkalmazhat a szabályokban. Az általános
formátum a következő:
IF(test, value1, value2)
v Az IF függvény a következő két érték egyikét adja vissza egy logikai vizsgálat
eredményétől függően.
v Ha a test paraméter igaz, akkor az IF függvény a value1 értéket adja vissza.
v Ha a test paraméter hamis, akkor az IF függvény a value2 értéket adja vissza.
v Az IF függvény által visszaadott adattípus a value1 és value2 paraméterek adattípusától
függ.
v A value1 és value2 paraméter adattípusának meg kell egyeznie, és csak karakterlánc vagy
numerikus típus lehet.
v Egy olyan IF függvény esetében, ahol a value1 karakterlánc, a value2 pedig egy szám,
hibaüzenet jelenik meg.
Az IF függvények egymásba ágyazhatók:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))
A következő táblázat két példát mutat be IF függvényekre.
Kifejezés

Eredmény

IF (7>6,1,0)

eredmény 1

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

eredmény 'True'
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Összehasonlító operátorok használata
Számokat a következő operátorokkal hasonlíthat össze.
Operátor

Jelentés

>

Nagyobb, mint

<

Kisebb, mint

>=

Nagyobb vagy egyenlő, mint

<=

Kisebb vagy egyenlő, mint

=

Egyenlő

<>

Nem egyenlő

Két karakterlánc-érték összehasonlításához szúrja be a @ szimbólumot az összehasonlító
műveleti jel elé, az alábbi példa szerint:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.
Logikai kifejezéseket logikai operátorokkal kombinálhat.
Operátor

Jelentés

Példa

& (és-jel)

ÉS

(Érték1 > 5) & (Érték1 < 10)
Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték nagyobb, mint 5 és
kisebb, mint 10.

% (százalékjel)

VAGY

(Érték1 > 10) % (Érték1 < 5)
Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték nagyobb, mint 10
vagy kisebb, mint 5.

~ (hullámvonal)

NEM

~(Érték1 > 5)
Az (Érték1 <= 5) kifejezéssel egyenértékű

Karakterláncokat a felfűzés (|) karakterrel fűzhet össze.
Például a következő kifejezés a Rheingold értéket adja vissza.
(Rhein | gold)
Ha egy összefűzés eredményeként létrejött karakterlánc hosszabb, mint 254 bájt, akkor a TM1
hibát ad vissza.

Kockahivatkozások használata
Minden szabályképlet tartalmaz kockahivatkozásokat, amelyek a kockán belüli területeken
lévő adatokra mutatnak. A kockahivatkozás mutathat arra a kockára, amelyhez a szabályt írja
(belső kockahivatkozások), vagy más kockákon belüli területekre (külső kockahivatkozások)
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Belső kockahivatkozások
A belső kockahivatkozásokhoz ugyanazt a szintaxist kell használnia, amint a területhez,
amelyhez a szabályt írja. Példák:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]
A következő példában a TM1 a Gross Margin (bruttó árrés) értékét számítja ki a Germany
(Németország) régióhoz úgy, hogy Germany elemhez tartozó, azonos kockában lévő Sales
(értékesítés) elemet megszorozza a 0.53 értékkel:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Külső kockahivatkozások
A DB függvény használatával külső kockákra mutathat.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Argumentum

Leírás

cube

A külső kocka neve.

dimension

A következő argumentumok egyike:
v A külső kocka egyik dimenziójában található elem neve, szimpla idézőjelek között.
v Egy felkiáltójellel (!) bevezetett dimenziónév, más néven változójelölés. Egy
változójelölést használó argumentum a cellában lévő jelenlegi dimenzióelemet adja vissza,
amelyre egy szabályutasítás érvényes. Például egy szabállyal kiszámított cellában, amelyet
a Region (régió) dimenzió Germany eleme azonosít, a !Region változó a Germany értéket
adja vissza.
v Egy elemnévre feloldható kifejezés.

Adjon meg egy dimenzió argumentumot a külső kocka minden egyes dimenziójához. A
dimenzió argumentumokat a külső kockában lévő dimenziók sorrendjében kell megadnia.
A következő szabályutasításban a belső kockában lévő minden Sales érték kiszámítása úgy
történik, hogy a program megszorozza a belső kockában lévő Units értékeket a külső PriceTab
kockában lévő értékekkel:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)
v A PriceTab kocka csak árakat tartalmaz. Minden celláját három dimenzióban lévő egy-egy
elem azonosít: a Region, Product, Month dimenziók elemei. A belső kocka tartalmazza
ezeket a dimenziókat, és legalább egy másik dimenziót, amelyben megtalálhatók a Sales és
Units elemek.
v A belső kockában lévő minden Sales cellát a Sales és a fenti három dimenzióban lévő
elemek azonosítanak, amelyek a belső kockában és a PriceTab kockában egyaránt jelen
vannak. A Sales cellák feltöltéséhez a TM1 lekér egy PriceTab értéket, amely a megosztott
dimenziókban lévő megfelelő elemek metszéspontjában található.
v A külső kocka eltérhet a belsőtől a dimenziók számát és az egyes dimenziókban lévő
elemek számát illetően. Egy dimenziónak azonban, amelyre változóként hivatkozik (mint
például a !Region vagy a !Product), tartalmaznia kell legalább azokat az elemeket (mindet),
amelyek a belső kocka megfelelő dimenziójában szerepelnek.
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Szabályutasítások szervezése
Amikor egy szabályban több utasítás érvényes ugyanarra a területre, akkor az első utasítás
élvez elsőbbséget.
Tekintsük a következő példát. A Priority (prioritás) nevű kockának két dimenziója van, a
Region (tartomány) és a Year (év). A szabály négy utasítást tartalmaz:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;
Íme néhány mintaérték a Priority kockához, melyek mindegyike a fenti szabályból lett
származtatva.
Region

Year 1

Year 2

Year 3

France

5

2

2

Germany

10

2

2

Egyesült Államok

5

6

6

A TM1 a szabályutasításokat az alábbiak szerint dolgozza fel:
v Az első utasítás hozzárendeli a 10 értéket a Germany, Year1 cellához. Az első utasítás
elsőbbséget élvez a második utasítással szemben, amely azt adja meg, hogy minden Year1
cella az 5 értéket tartalmazza.
v A második utasítás elsőbbséget élvez a harmadik utasítással szemben. Ezért a United
States, Year 1 cella az 5 értéket tartalmazza, még akkor is, ha a harmadik utasítást azt adja
meg, hogy a United States minden értékének 6-nak kellene lennie.
v Az utolsó utasítás a [ ] = 2, ami azt adja meg, hogy a kockában lévő összes érték legyen 2.
Ez a szabály mindazokra a cellákra érvényes, amelyekre az előző utasítások nem voltak
hatással, mint például a France, Year2 cella.

Különböző szabályok megadása az N: és C: szinteken
Gyakran szükség lehet rá, hogy a C: szinten és N: szinten lévő cellákat egy területen belül
külön kezelje.
v N: szintű cellák - Csak egyszerű elemek azonosítják őket.
v C: szintű cellák - Legalább egy konszolidált elem azonosítja őket.
A területen belül csak az N: szintű cellákra érvényes szabályutasítások írásához használja a
következő szintaxist:
[Area] = N:[Formula];
Például:
[’Sales’] = N:[’Price’]*[’Units’]\1000;
A területen belül csak a C: szintű cellákra érvényes szabályutasítások írásához használja a
következő szintaxist:
[Area] = C:[Formula];
Például:
[’Price’] = C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
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Amikor egy kocka egy adott területét másképpen számítja ki a C: és N: szinteken, a
következő szintaxist használhatja:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];
Például:
[’Price’] =
N:DB(’PriceCube’, !Actvsbud, !Region, !Model, !Month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Szabályok kikerülése
A STET függvény használatával kikerülheti a szabályutasítások hatását a kocka adott
területein.
Például szüksége lehet egy olyan nettó árrés (Gross Margin) szabályutasításra, amely minden
régióra érvényes, kivéve Franciaországot. Az általános szabályt és a kivételt kétféleképpen
írhatja meg.
v Írja a STET utasítást elsőként, utána pedig az általános utasítást:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;
v Írjon egyetlen szabályutasítást, amely tartalmaz egy IF függvényt:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Elemnevek minősítése
Ha egy szabályutasítást olyan értékekre szeretne korlátozni, amelyeket egy több dimenzióban
megjelenő elem azonosít, akkor minősítenie kell az elemnevet a dimenziónévvel. Ehhez
használja az alábbi szintaxist:
[’dimname’:’element’]
Például, ha a Total elem a Region és Product dimenzióban egyaránt szerepel és azt szeretné,
hogy a szabály csak a Region dimenzióban lévő Total elem által azonosított cellákra legyen
érvényes, akkor adja meg a következőt:
[’Region’:’Total’]=

Szabályszerkesztő és szabálymunkalapok
Szabályokat a következő két felületen hozhat létre:
v Szabályszerkesztő - A jelen szakaszban szereplő minden korábbi példa ezt a felületet
használta.
v Szabálymunkalap - Egy módosított Excel munkalap, amelybe egyetlen kockához írhat be
szabályutasításokat, az A oszlopba.
A TM1 a szabályokat két fájlba menti:
cube.xru - Szabálymunkalap
cube.rux - Lefordított fájl
Megjegyzés: A szabálymunkalapokon keresztül létrehozott szabályokat a
Szabályszerkesztővel is módosíthatja. Ha így tesz, akkor a TM1 felszólítja, hogy mentse a
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munkalapon végzett módosításokat. Ha nem menti a módosításokat, akkor az .xru és .rux
fájlok nem lesznek szinkronban. Ezért legközelebb nem módosíthatja a változásokat a
szabálymunkalapon. A szakaszban leírt minden szabály érvényes a szabálymunkalapokra,
valamint a dimenzió-munkalapokra is.
Ha biztosítani szeretné, hogy a TM1 hozzáférjen minden módosításhoz, akkor a szabályok
létrehozását és karbantartását kizárólag a felületek egyikének használatával végezze.

Szabálymunkalapok létrehozása
Amikor szabálymunkalapot használ egy szabály létrehozásához vagy egy helyi, vagy egy
távoli IBM Cognos TM1 server kiszolgálón, akkor a TM1 klienshez be kell állítania egy
érvényes könyvtárat a TM1 Beállítások párbeszédablakának Helyi kiszolgáló adatkönyvtára
mezőjében. A TM1 kliens ebbe a könyvtárba menti a szabálymunkalapokat (.xru fájlok).
Megjegyzés: Ha nem állít be egy könyvtárat, vagy ha a könyvtár érvénytelen, akkor a TM1
nem tudja menteni a szabálymunkalapokat.

Eljárás
1. Az Excelben kattintson a TM1 , Szabálymunkalapok, Új lehetőségre.
Megnyílik a Kocka kiválasztása szabályokhoz párbeszédablak. A lista tartalmazza a helyi
szerveren lévő kockákat, valamint illetve az olyan szervereken található kockákat,
amelyekre bejelentkezett a jelenlegi TM1 munkamenet során.
2. Válasszon ki egy kockát, majd kattintson az OK gombra.
A TM1 megjelenít egy üres szabálymunkalapot, amely hasonlít a többi Excel
munkalaphoz, csak az első oszlopának szélessége 100.
3. Helyezze el az egyes szabályutasításokat az A oszlop egy-egy sorában, amint az a
következő példában látható.
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;
Kattintson a TM1 , Képlet szerkesztése lehetőségre a TM1 Képlet szerkesztése
párbeszédablak eléréséhez. Ez a párbeszédablakban segítséget nyújt pontos
szabályutasítások összeállításához, és biztosítja a Szabályszerkesztőben található
valamennyi funkciót. A Szabályszerkesztő leírását a szakasz későbbi részeiben találja.

Szabálymunkalapok mentése
A szabálymunkalapok mentéséhez egy olyan formátumban, amelyet a TM1 fel tud használni,
kattintson a TM1 , Szabálymunkalapok, Mentés lehetőségre az Excelben.
A Mentés parancs frissíti a szabálymunkalapfájlt (kocka.xru) és létrehoz egy lefordított
szabályfájlt (kocka.rux). A TM1 az .xru fájlt a helyi kiszolgáló, a .rux fájlt az IBM Cognos
TM1 server kiszolgáló adatkönyvtárába menti. A TM1 azonnal alkalmazza az új szabályokat
a kockára.
Megjegyzés: Ha az Excelben a Fájl, Mentés menüpontra kattint, akkor csak a cube.xru fájl
lesz frissítve. Ahhoz, hogy az új szabályt egy kockában használhassa, létre kell hoznia a
lefordított szabályfájlokat.
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Szabályok és dimenziókonszolidálások
A szabályok a dimenziókban meghatározott konszolidálásokkal összhangban működnek.
Habár meghatározhat konszolidálásokat szabályok használatával is, ez teljesítmény
szempontokból nem ajánlott. A dimenziókban meghatározott konszolidálások kiszámítása
sokkal gyorsabb, mint a szabályokból származtatott értékeké, különösen nagy méretű, ritka
kockák esetén.

Számítások sorrendje
A szabályok elsőbbséget élveznek a dimenziókon belüli konszolidálásokkal szemben.
Amikor a TM1 egy szabály szerint számít ki egy kockacellát és egy konszolidálást, a TM1
először a szabályutasítást vizsgálja meg. Ha viszont a szabályutasítás konszolidálás
eredményét tartalmazó cellákra vonatkozik, akkor a TM1 először a konszolidálást hajtja
végre, majd az eredmények felhasználásával ezután számítja ki a szabályutasítást.
Ezzel ellentétben, ha egy cellát csak konszolidálással határoz meg, akkor a TM1 a
konszolidálás végrehajtásához szükséges értékeket vizsgálja meg. Ha néhány érték számítási
szabályok eredménye, akkor a TM1 még a konszolidálás végrehajtása előtt elvégzi a
szabályok számítását.

C: szintű elemek felülbírálása szabályokkal
Nem célszerű olyan szabályokat írni, amelyek felülbírálnak egy másik konszolidálás
összetevőjeként szereplő értéket.
Ez egy egyszerű példával illusztrálható. Tegyük fel, hogy vagy egy Sales (értékesítés) nevű
kétdimenziós kockája, amely a Product (termék) és Month (Hónap) dimenziókat tartalmazza,
és amelyhez a product (Total) és quarterly (1 Quarter) konszolidálások vannak meghatározva
(rendre a termékek összesítése és az első negyedévre vonatkozó negyedéves konszolidálások).

A főösszeg (Total, 1 Quarter) kiszámításához a TM1 az egyes hónapokra eső
termékösszesítéseket vagy az egyes termékek negyedéves összesítéseit konszolidálhatja.
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Tegyük fel továbbá, hogy ír egy szabályt, ami a januári összes termékértékesítést számítja ki,
valamint azt, hogy a szabályokkal számított érték nem adja össze a januári egyéni
termékértékeket. Az alábbi példában a termékek összes értékét januárban a 999 ábrázolja.
[’Jan’,’Total’]=999;
Ha a főösszeget az egyes hónapok termékösszesítéseinek konszolidálásával számítja ki, akkor
az érték el fog térni az egyes termékek negyedéves összesítéseinek konszolidálásától. Ez azért
van így, mert a januári termékértékesítések összegzése felülbírálja a Product (termék)
dimenzióban meghatározott természetes konszolidálást.

Nem szabályozhatja, hogy a TM1 milyen sorrendben hajtsa végre a
dimenziókonszolidálásokat. Továbbá attól függően, hogy egy adott pillanatban melyik
konszolidálási útvonal az optimális, a TM1 váltogathatja az útvonalakat. Ennek
következtében előfordulhat, hogy ha kétszer kéri a Total, 1 Quarter értéket egyazon
munkamenetben, akkor két különböző eredményt kap.
Ezt a helyzetet úgy orvosolhatja, hogy ír egy szabályutasítást, amely a Total, 1 Quarter
konszolidálás értékét a közvetlen gyerekek összegeként adja meg a Month dimenzió mentén,
felülírva ezzel a Product dimenzió konszolidálását. A ['Total']=ConsolidateChildren('Month')
utasítást ezt a számítást hajtja végre.
Marad azonban egy implicit következetlenség a kocka megtekintésekor: az egyes termékek
negyedéves összesítéseinek összege eltér az egyes hónapok termékösszesítéseinek összegétől.
Így a más konszolidálások összetevőiként szereplő C: szintű értékek felülbírálása nem
ajánlott.

5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
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Szabályok halmozása
Egy szabályutasítás hivatkozhat hivatkozhat a kocka egy olyan cellájára, amelyet más
szabályutasítások határoznak meg. A TM1 ezeket a szabályutasításokat addig halmozza, amíg
el nem jut egy végső értékhez, majd visszafelé dolgozik, hogy visszaadja az eredményt. A
TM1 által végrehajtható halmozás szintjeinek számát csak az elérhető memória korlátozza.
Ha egy szabályhalmozáson belül körkörös hivatkozás fordul elő, vagy a maximális halmozási
szint túllépésekor a TM1 a következő hibaüzenetet jeleníti meg:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference
Íme egy példa körkörös hivatkozásra:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Minta alkalmazások
Ez a szakasz a szabályalkalmazások általánosan használt példáit tartalmazza. Vizsgálja meg
ezeket a példákat, hogy jobban megértse a szabályok szintaxisát és hatókörét.

Arányok számítása
A következő példában egy szabály a Gross Margin (főösszeg) értékét a SalesCube kockában
található Sales értékek százalékában számítja ki. Ez az arány a Gross Margin% (főösszeg
százalékban) társítható egy új numerikus elemmel az Account1 dimenzióban.
Először létre kell hoznia a Gross Margin% elemet.

Margin% elem létrehozása
Ha a SalesCube dimenzió már tartalmazza a GrossMargin elemet, akkor folytassa a következő
szakasszal. Tegye a következőket, ha hozzá kell adnia a GrossMargin% elemet az Account1
dimenzióhoz.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Válasza ki az Account1 dimenziót.
3. Kattintson a Dimenzió, Dimenziószerkezet szerkesztése lehetőségre.
Megnyílik a Dimenziószerkesztő.
4. Kattintson a Szerkesztés, Elem beszúrása lehetőségre.
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Megnyílik a Dimenzióelem beszúrása párbeszédablak.
5. Írja be a Gross Margin% nevet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
6. Kattintson az OK gombra.
7. Mentse a dimenziót.

A Margin% szabály létrehozása
Tegye a következőket a Gross Margin% képlet létrehozásához.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a SalesCube kockára. Ha a
szabály már létezik, akkor kattintson a Szabály szerkesztése menüpontra. Ha még nem
hozta létre a szabályt, akkor kattintson a Szabály létrehozása menüpontra.
Megnyílik a Szabályszerkesztő.
.
2. Kattintson a Terület gombra
A Hivatkozás kockára párbeszédablak megjeleníti a SalesCube kocka dimenzióit.
3. Kattintson az Account1 elemre.
Megnyílik a Részhalmazszerkesztő ablak.
4. A baloldali ablaktáblában válassza ki a Gross Margin% elemet, majd kattintson az OK
gombra.
Újra megnyílik a Hivatkozás kockára párbeszédablak.
5. Kattintson az OK gombra.
A Szabályszerkesztő az adatbeviteli mezőben megjeleníti a ['Gross Margin%'] értéket.
6. Kattintson az Egyenlő gombra

.

, majd kattintson az Account1 dimenzióra.
7. Kattintson újra a Terület gombra
8. A Részhalmazszerkesztő ablakban válassza ki a Gross Margin elemet, majd kattintson
az OK gombra.
9. A Hivatkozás kockára párbeszédablakban kattintson az OK gombra.
gombra.
10. Kattintson a Nulla megjelenítése osztásnál
A TM1 elhelyez egy osztásjelet a ['Gross Margin'] elem után.
Megjegyzés: a Szabályszerkesztőben két osztás gomb van.
- Ha a szabályban ezt az osztás operátort használja, akkor nullával
Osztás operátor
való osztást eredményező szabály esetén a TM1 meghatározatlan értéket ad vissza, és a
nézetben az N/A értéket jeleníti meg.
- Ha a szabályban ezt az osztás operátort
Nulla megjelenítése osztásnál operátor
használja, akkor nullával való osztást eredményező szabály esetén a TM1
meghatározatlan értéket ad vissza, és a nézetben az N/A értéket jeleníti meg.
, majd kattintson az Account1 dimenzióra.
11. Kattintson újra a Terület gombra
12. A Részhalmazszerkesztő ablakban válassza ki a Sales elemet, majd kattintson az OK
gombra.
13. A Hivatkozás kockára párbeszédablakban kattintson az OK gombra.
14. Kattintson a Szorzás gombra .
15. A képlet végére írja be a 100 értéket.
16. Kattintson a Pontosvessző gombra

.

Megjegyzés: Minden szabályutasítást pontosvesszővel kell lezárnia.
A teljes szabály most a következőképpen néz ki:
5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
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[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
17. Kattintson a Mentés gombra.

Eredmények
A TM1 menti a szabályt és alkalmazza azt a kockára. A SalesCube kocka alatt megjelenik egy
új szabályobjektum. Egy szabály mindig ugyanazt a nevet viseli, mint a kocka, amelyhez
társítva van.

Előállított szabály ismertetése
Vizsgáljuk meg az új szabályutasítás összetevőit.
v Terület - Megadja a kockaterületet, amelyet a TM1 kiszámít. Ebben a példában a Gross
Margin% elem minden olyan cellaértéket azonosít, amely a szabályon keresztül van
származtatva.
v Képlet - Meghatározza a számítást.
v Lezáró - Lezárja az összes szabályutasítást egy pontosvesszővel (;).

A szabályok szintaxisával kapcsolatos további információkért tekintse meg az IBM Cognos
TM1 Szabályok útmutatója című kiadványt.

Gross Margin% értékek tallózása
A salesmargin% minta nézet most megjeleníti a GrossMargin% elem számított értékeit.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a SalesCube kockához tartozó Nézetek ikonra.
2. Kattintson duplán a salesmargin% nézetre.
A nézet megnyílik a Cube Viewer portletben.
A Gross Margin% elem értékei, amelyek az imént létrehozott szabályon keresztül vannak
származtatva megjelennek a nézetben.

Adatok megosztása kockák között
A SalesCube kocka nem tartalmaz ár-adatokat. A kocka ár-adatait egy külön négydimenziós
kocka, a PriceCube kocka tárolja.
A két kocka között a DB szabályfüggvénnyel oszthatja meg az értékeket. Az értékeket az
egyik kocka tárolja, a többi kocka hivatkozik rájuk. A következő példa bemutatja, hogy az
egyik kockához meghatározott szabályok hogyan hivatkozhatnak egy másik kockában lévő
értékekre.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson duplán a SalesCube szabályra.
Megnyílik a Szabályszerkesztő.
2. Helyezze a kurzort a második adatbeviteli sorba.
.
3. Kattintson a Terület gombra
A Hivatkozás kockára párbeszédablak megjeleníti a SalesCube kocka dimenzióit.
4. Kattintson az Account1 elemre.
Megnyílik a Részhalmazszerkesztő ablak.
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5. A baloldali ablaktáblában válassza ki a Price elemet, majd kattintson az OK gombra.
Újra megnyílik a Hivatkozás kockára párbeszédablak.
6. Kattintson az OK gombra.
A Szabályszerkesztő az adatbeviteli mezőben megjeleníti a ['Price'] értéket.
7. Kattintson az Egyenlő gombra

.

.
8. Kattintson az Adatbázis-hivatkozás gombra
Megnyílik a Kocka kiválasztása párbeszédablak.
9. Válassza ki a PriceCube elemet, és kattintson az OK gombra.
A Hivatkozás kockára párbeszédablak megjeleníti a PriceCube kocka dimenzióit.
10. Kattintson az OK gombra.
A következő képlet megnyílik a Szabályszerkesztő ablakban.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)
A képlet a következőképpen olvasható: A SalesCube kockában bármely cella, amelyet a
Price elem azonosít, az értékét a PriceCube kocka egyik cellájától kapja. A PriceCube
cella helye a PriceCube és a SalesCube kocka négy közös dimenziójában található
megfelelő elemek metszéspontjában található.
Például a SalesCube kockában lévő Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan, Price, Jan
elemekkel azonosított cella a PriceCube kocka Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan,
Jan elemei által azonosított cellából kapja az értékét.
11. Kattintson a Pontosvessző gombra
elhelyezéséhez.

, egy pontosvessző a képlet végére történő

12. A szabály mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
Ha most módosítja a PriceCube kockában lévő egyik árat, a változás a SalesCube
kockában is tükröződni fog. A SalesCube kockában lévő árakat azonban nem
szerkesztheti, mert azok az imént létrehozott szabályon keresztül vannak származtatva.
A minta SalesPrice nézet tartalmazza az ár-értékeket.
A minta SalesPrice nézet megnyitásához tegye a következőket:
13. A Server Explorer ablakban kattintson a SalesCube kockához tartozó Nézetek ikonra.
14. Kattintson duplán a SalesMargin% nézetre.
A nézet megnyílik a Cube Viewer ablakban, és ki van töltve a PriceCube kockából
lehívott Price értékekkel.

Sales értékek kiszámítása
Az előző gyakorlatban behívta az árakat (Price értékek) a SalesCube kockába. Ha módosít
egy árat a PriceCube kockában, a TM1 nem módosítja a megfelelő sales (értékesítés) értéket a
SalesCube kockában. Ez azért van így, mert a SalesCube kockában lévő sales értékek
adatértékekként léteznek a kockában. Létre kell hoznia egy szabályt, hogy a SalesCube
kockában lévő sales értékeket a price (ár) és unit (egység) értékekből származtassa.

Eljárás
1. Nyissa meg újra a Szabályszerkesztő párbeszédablakot a SalesCube kockához.
2. A ['Price'] képlet alatt adja meg a következő szabályt:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;
Megjegyzés: A SalesCube kockában lévő minden érték ezresekben van kifejezve, kivéve
a Price értékeket, amelyek tényleges számok. Mivel a Sales számoknak ezres formában
kell megmaradniuk, ezért a szabályutasításban el kell osztania az eredményt 1000-rel.
3. A SalesCube kocka mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
4. Nyissa meg újra a SalesPrice nézetet.
5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
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A TM1 árnyékoltan jelenít meg minden Sales elem által azonosított cellát, ami jelzi, hogy
az értékek ezekben a cellákban szabályokon keresztül vannak származtatva.
5. Módosítsa a januári egységértéket 10000-re úgy, hogy a Units és Jan elemek
metszéspontjában lévő cellába beírja az 10000 értéket.
6. A cellaértékek újraszámításához nyomja meg az F9 billentyűt.
7. Vizsgálja meg az új értékesítési értékeket januárhoz.

Figyelje meg, hogy a januári Gross Margin% érték frissül, mivel ez az érték egy Sales
elemre hivatkozó szabályon keresztül van származtatva.
8. Állítsa vissza a 313 értéket a Jan és Sales elemek metszetében lévő cellához.

Szabályok korlátozása egyszerű értékekre
Az előző gyakorlatban létrehozott egy szabályt, amely az értékesítési számokat tartalmazó
összes cellára érvényes. Az ilyen típusú szabály felülbírálja a dimenziókon belüli
konszolidálásokat, ami helytelen eredményekhez vezet. A következő gyakorlatban a
negyedéves összeget egy szelet munkalapon keresztül vizsgáljuk meg, és a SalesCube
szabályt egyszerű értékekre korlátozzuk, hogy a konszolidálások megfelelően
működhessenek.

Eljárás
1. Nyissa meg a SalesCube kocka Sales1qtr nézetét.
és készítsen egy szeletet a nézetből egy Excel
2. Kattintson a Szelet gombra
munkalapba.
A szeletnek a következőképpen kell kinéznie:
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3. Mentse a szeletmunkalapot Test néven.
4. Vizsgálja meg a B10 cellában lévő, első negyedévre (1Quarter) vonatkozó Sales értéket.
A SalesCube szabálynak megfelelően az érték az első negyedéves árnak az első
negyedéves egységek ezredrészével (1/1000) megszorzott értéke. Ehelyett az értéknek az
első három hónap értékesítéseinek konszolidált értékét kellene tartalmaznia. Az értékek
azonban a SalesCube szabállyal vannak származtatva (amint az jelenleg létezik), és ez
felülbírálja a konszolidáláson keresztül származtatott értékeket. Ennek javításához
módosítania kell a szabályt, hogy az nem számítsa ki a konszolidált elemek értékét.
5. Nyissa meg a SalesCube szabályt a Szabályszerkesztőben.
6. A harmadik sorba szúrja be az N: értéket a ['Price'] elé, így a képlet most a
következőképpen néz ki:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;
A korlátozó N: a szabályt csak azokra a cellákra korlátozza, amelyeket egyszerű elemek
azonosítanak. A szabály a továbbiakban már nem érvényes a konszolidált elemekre, így a
konszolidálás megfelelően működhet.
7. A szerkesztett szabály mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
8. Nyomja meg az F9 billentyűt a test munkalap újraszámításához.
A javított értékek most megjelennek a Sales és 1Quarter elemek metszéspontjában lévő
cellában.

Átlagárak számítása
Vizsgálja meg a Test munkalapon lévő Price, 1Quarter értékeket. Ez a szám a januári, februári
és márciusi árak összege. A számnak azonban a három hónapra vonatkozó átlagárat kellene
tükröznie. A következő szabályutasítás a kívánt értéket eredményezi:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
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A C: korlátozó ezt a szabályt a konszolidálásokra korlátozza; vagyis csak akkor érvényes, ha
egy Price cellát azonosító elemek konszolidált elemek.

Eljárás
1. Nyissa meg újra a Szabályszerkesztő párbeszédablakot a SalesCube kockához.
2. Adja meg a következő utasítást a területmeghatározás nélkül, az adatbeviteli mező
harmadik soraként.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
A területmeghatározást azért hagyja ki, mert az már meg van határozva a Price területen a
második sorban. Ha ugyanarra a területre különböző képleteket szeretne alkalmazni,
akkor meg kell adnia a területet, majd egymás után a képleteket.
3. A szerkesztett szabály mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
4. A test munkalapon nyomja meg az F9 billentyűt az értékek újraszámításához és
frissítéséhez.
Vizsgálja meg a Price, 1Quarter értéket, ami továbbra is a 76,132.59 értéket mutatja. Ez
azért van így, mert a TM1 a Price, 1 Quarter cellára az első alkalmazható szabályképletet
alkalmazza, amit talál.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
Ez az utasítás csak az N: szintű cellákhoz megfelelő, mint például a Price, Jan. A
konszolidált Price értékeket a második Price utasítással kellene kiszámítani. Ha az első
Price képletet csak az N: szintű cellákra korlátozza, akkor a TM1 a második Price képletet
tudja alkalmazni a konszolidálásokra.
Megjegyzés: A TM1 a szabályutasításokat abban a sorrendben értékeli ki, amelyben egy
szabályon belül szerepelnek, de egy adott terület első szabálya elsőbbséget élvez
ugyanannak a területnek a későbbi képleteihez képest. Ha több szabályutasítás irányul
egyazon területre akkor ezeket a legkevésbé korlátozótól a leginkább korlátozó irányában
kell megadni. Részleteket itt talál: “Szabályutasítások szervezése” oldalszám: 53.
5. Az első Price képlet korlátozásához az N: szintű cellákra, nyissa meg a SalesCube
szabályt a Szabályszerkesztő párbeszédablakban.
6. Szúrja be az N: értéket az első Price utasítás első képletrésze elé:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
A Price terület teljes szabályának most így kell megjelennie:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
7. A szabály mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
8. A Test munkalapon nyomja meg az F9 billentyűt az újraszámításhoz és a frissített értékek
megjelenítéséhez.
Most minden Price értéknek a helyes számításokat kell tükröznie, mely szerint az 1
Quarter, Price érték az év első három hónapjának átlagát jeleníti meg.

Két aszimmetrikus kocka összekötése
A legtöbb vállalat nem részletezi az általános költségeket a Bruttó árrés sor alatti termékek
szerint. Ezek a számok, mint például bérleti díj és a közüzemi díjak, csak régiós vagy
részlegenkénti szinten elérhetők. Más szavakkal, a költségszámok szerkezete az értékesítési
számokkal nem szimmetrikus. Ezért célszerű az adatokat általában külön kockákban tárolni.
A SalesCube kockában lévő értékesítési adatoknak megfelelő költségadatok a PnLCube
kockában érhetők el. A két kockát a következőképpen lehet összevetni:
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v A PnLCube kockának négy dimenziója van. A költségadatok változat
(tényleges/költségvetési), régió, fiók és hónap szerint vannak dimenziókra osztva.
v A SalesCube kockának öt dimenziója van. Az értékesítési adatok változat
(tényleges/költségvetési), régió, termék (modell), fiók és hónap szerint vannak dimenziókra
osztva.
v A két kockának három közös dimenziója van: a Region (régió), Actvsbud
(tényleges/költségvetési) és a Month (hónap).
v A kockákban nyomon követett mérőszámokat a különböző dimenziókban lévő elemek
azonosítják. A SalesCube kocka az Account1 dimenziót használja. A PnLCube kocka az
Account2 dimenziót használja.
v A PnLCube nem tartalmaz adatok a Sales (értékesítés) vagy Variable Costs (változó
költségek) elemekben. Ezek az értékek a SalesCube kockában már részletesen ki vannak
számítva.
A következő gyakorlatban írunk egy szabályt a PnLCube kockához, amely lekéri az
értékesítési adatokat és változó költségeket a SalesCube kockából.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a PnLCube kockára, majd
válassza az előugró menü Szabály létrehozása menüpontját.
Megnyílik a Szabályszerkesztő.
2. Írjon be két utasítás, amelyek megadják, hogy a PnLCube kockában lévő Sales és
Variable Costs értékek a megfelelő értékeket a SalesCube kockából kérik le.
v Az adatbeviteli mező első sorában hozza létre a következő Sales képletet:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);
v A második sorban hozza létre a következő Variable Costs képletet:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);
3. A szabályok mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
Megjegyzés: Figyelje meg, hogy a Sales és Variable Costs értékek most megjelennek a
kockában. A Gross Margin értékek is elérhetők, mivel az Account2 dimenzióban a Gross
Margin elemet a Sales és VariableCosts elemek különbségeként határozta meg.
4. A Microsoft Excel alkalmazásban nyissa meg a TwoCubes minta munkalapot.
A TwoCubes munkalap úgy van beállítva, hogy egyidejűleg lekérje a számokat a
SalesCube és PnLCube kockákból. Ez a munkalap bemutatja a számok áramlását a két
kocka között.
Módosítsuk a B6 cellában lévő Units számot egy nagyon nagy számra, hogy láthassa a
módosítás hatását, hogy végigfut a munkalapon.
5. Kattintson a B6 cellára és írja be a 100000 értéket.
6. Nyomja meg az F9 billentyűt a munkalap újraszámításához.
Figyelje meg, hogy az S Series 2.5 L Sedan esetében a Units értéke a Sales értékre
változik az adott modellhez és a modell összesítéséhez. Ezek a változások a PnLCube
kocka Sales értékeit is érintik, ami végig lefut egészen a PnLCube kockában lévő
Earnings Before Taxes értékig.
Megjegyzés: A munkalapon található összes cellaérték a két kockára (SalesCube vagy
PnLCube) mutató hivatkozások eredménye. Egyik értéket sem a munkalap számítja ki.

5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz

65

Átfúrási folyamatok és szabályok létrehozása
Létrehozhat egy átfúrási folyamatot és átfúrási szabályokat, hogy egy cellához részletesebb
adatokat társíthasson. Ezek az adatok a cella alapul szolgáló részleteit, valamint más, a
cellához kapcsolódó információkat biztosíthatnak.
A TM1 átfúrás két összetevőből áll.
v Átfúrási folyamat - Meghatározza a részletes adatokat, amelyeket egy cellához szeretne
társítani
v Átfúrási szabály - Meghatározza a cella és a részletes adatok közötti kapcsolatot
Miután létrehozott egy átfúrási folyamatot és egy átfúrási szabályt egy kockához,
végrehajthatja a folyamatot, és egy új ablakban megnyithatja a részletes adatokat, ezzel
"átfúrhat" a részletek egy új szintjére.

Átfúrási folyamat létrehozása
A fúrási folyamat olyan TurboIntegrator folyamat, amely meghatározza a részletes adatokat,
amelyek új ablakban nyílnak meg. A kocka, amelyből az átfúrás ered, a származási kocka.
Mielőtt létrehozna egy átfúrási folyamatot, ismernie kell az adatokat, melyeket meg szeretne
nyitni, amikor az átfúrást a származási kockából elvégzi.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a származási kockára.
2. Kattintson a Fúrás, Átfúrási folyamat létrehozása menüpontra.
Megnyílik az Átfúrási folyamat beállítási varázsló első ablaka.
A varázsló egy táblázatot jelenít meg, amely a származási kocka és összes dimenziójának
paraméterértékeit tartalmazza. A TM1 ezeket a paramétereket használja az átfúrási
folyamat beállításához. Amikor végrehajt egy átfúrási folyamatot, hogy megjelenítse a
származási kocka részletes adatait, a TM1 frissíti a paraméterértékeket, hogy azok annak a
kockahelynek az értékeit tükrözzék, ahonnan az átfúrást elindította.
3. Kattintson a Tovább gombra.
Megnyílik az Átfúrási folyamat beállítási varázsló második ablaka.
4. Az Adatforrás típusa mezőben válassza ki az adatforrástípust a részletes adatokhoz,
amelyeket a származási kockából az átfúrással el szeretne érni.
Az Adatforrás típusa mezőben három beállítás közül választhat:
Beállítás

Leírás

ODBC

A származási kockából egy ODBC forrásra fúr le. Az ODBC forrásnak elérhetőnek kell lennie arról a
számítógépről, amelyen az IBM Cognos TM1 server szerver fut.
Megjegyzés: MEGJEGYZÉS: Solaris vagy AIX rendszeren lévő Oracle ODBC-forrás eléréséhez a
TM1 programnak DataDirect illesztőprogramokra van szüksége. Ezek az illesztőprogramok nem
képezik a TM1 termék részét, külön kell őket beszerezni.
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Beállítás

Leírás

Kockanézet

A származási kockából egy másik kockanézetre fúr le. Bármely kockára lefúrhat, amely a származási
kockával megegyező szerveren található.
Olyan kockanézet adatforrást is megadhat, amely meghaladja a memória maximális mennyiségét,
amelyet a TM1 le tud foglalni, amikor elér egy nézetet. Alapértelmezés szerint a memória küszöbérték
a Tm1s.cfg fájl MaximumViewSize paraméterében van megadva, és értéke 32 bites rendszereken 100
MB, 64 bites rendszereken 500 MB.
Fontos: Ha a konfigurációs fájlban nem adja meg a maximális nézetméretet, akkor a TM1
hibaüzenetet jelenít meg, amikor megpróbál átfúrást végezni a kockanézetre.

Egyéb

A származási kockából egy TurboIntegrator által támogatott bármilyen adatforrásra fúr le.

A TM1 megjeleníti az adatforrástípushoz a varázslóban kiválasztott
adatforrás-beállításokat.
5. Határozza meg az adatforrást.
v ODBC adatforrás esetén a következő információkat kell megadnia.
Beállítás

Leírás

Adatforrás neve

Az ODBC adatforrás neve (DSN), amelyet a származási kockából végzett átfúrással el
szeretne érni.

Felhasználónév

Egy érvényes felhasználónév a bejelentkezéshez az ODBC forrásba.

Jelszó

A felhasználónévhez tartozó jelszó.

Lekérdezés

A lekérdezés, amely meghatározza az ODBC forrásból lekérendő adatokat. A lekérdezési
eredmények adatai a származási kockából végzett átfúráskor egy külön ablakban jelennek meg
.

v Egy kockanézet adatforrás esetén a következő információkat kell megadnia.
Elem

Leírás

Adatforrás neve

A nézet neve, amelyet a származási kockából végzett átfúráskor meg szeretne nyitni.
Kattintson a Tallózás gombra egy nézetnév kiválasztásához vagy hozzon létre egy nézetet.

v Az Egyéb adatforrástípus esetén kattintson a TurboIntegrator indítása lehetőségre az
adatforrás meghatározásához.
6. Kattintson a Befejezés gombra.
Megnyílik a Folyamat mentése másként párbeszédablak.
7. A Név mezőben adja meg az átfúrási folyamat nevét.
Megjegyzés: Követendő eljárásként javasoljuk, hogy olyan átfúrási folyamatnevet
válasszon, amely az átfúrási folyamattal társított származási kockát azonosítja. Például ha
létrehoz egy folyamatot, amellyel a PriceCube kockából egy ODBC forrásba fúr át, akkor
az átfúrási folyamatot elnevezheti PriceCubeToODBCSource névvel. Az ilyen típusú
névadási előírás megkönnyíti az átfúrási folyamatok nevének azonosítását az átfúrási
folyamatok szerkesztésekor vagy amikor egy kockához társított több átfúrási folyamat
közül kell kiválasztania egyet.
8. Kattintson a Mentés gombra.
5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
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A TM1 TurboIntegrator folyamatként menti az átfúrási folyamatot, de az Ön által a 7.
lépésben megadott névhez hozzáfűz egy }Drill_ előtagot. Ha például egy átfúrási
folyamatot a PriceCubeToODBCSource néven mentett, akkor a TM1 a folyamatnak
}Drill_PriceCubeToODBCSource nevet adja.

Átfúrási folyamatok szerkesztése
Amikor egy kockanézet adatforrással hoz létre egy átfúrási folyamatot, a TurboIntegrator
beszúrja a ReturnViewHandle('Cube','View') függvényt a TurboIntegrator ablak Speciális
lapjának Lezárás alárendelt lapján az Előállított utasítások terület fölé vagy alá.
A fúrási folyamatok adatforrásának módosításakor, a TurboIntegrator nem frissíti a függvényt
az új adatforrással, mivel a függvény kívül esik az Előállított utasítások területen. A
ReturnViewHandle függvényben szerkesztenie kell a fúrási folyamat Kockanézet adatforrását.
Megjegyzés: Egy ODBC adatforrást használó átfúrási folyamat esetén a TurboIntegrator nem
szúrja be a ReturnViewHandle függvényt. Ezért amikor módosítja egy átfúrási folyamat
ODBC adatforrását, nem kell szerkesztenie a függvényt.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a származási kockára,
amellyel az átfúrási folyamat társítva van.
2. Kattintson a Fúrás, Átfúrási folyamat szerkesztése menüpontra.
Megnyílik a Kiválasztás párbeszédablak.
3. Válasszon ki egy átfúrási folyamatot, majd kattintson az OK gombra.
4.
5.
6.

7.
8.

Megnyílik a TurboIntegrator ablak.
Kattintson a Speciális fülre.
Kattintson a Lezárás lapra.
Szerkessze a ReturnViewHandle függvényt, hogy az az új nézetet tükrözze.
Ha például a Sales kocka Europe_1Q nézetét szeretné adatforrásként használni, akkor a
ReturnViewHandle függvénynek a következőképpen kell kinéznie:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)
Kattintson a Mentés gombra.
Zárja be a TurboIntegrator ablakot.

Átfúrási folyamatok törlése
Egy átfúrási folyamat törléséhez tegye a következőket.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a származási kockára,
amellyel az átfúrási folyamat társítva van.
2. Kattintson a Fúrás, Átfúrási folyamat törlése menüpontra.
Megnyílik az Átfúrási folyamatok törlése párbeszédablak.
3. Válassza ki a törölni kívánt folyamato(ka)t.
v Több szomszédos folyamat kiválasztásához kattintson, majd húzza végig az
egérmutatót a folyamatokon.
v Több nem egymás melletti folyamat kiválasztásához tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt
és úgy kattintson az egyes folyamatokra.
4. Kattintson az OK gombra.
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Átfúrási szabály létrehozása
Az átfúrási szabályok olyan TM1 szabályok, amelyek kockacellákat kötnek össze a
kapcsolódó részletes adatokkal. Amint fent is jeleztük, a kapcsolódó adatok lehetnek egy
kockanézet, ODBC forrás vagy bármely más, a TurboIntegratoron keresztül elérhető
adatforrás.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban válassza ki a származási kockát, amelyhez létre szeretne
hozni egy átfúrási szabályt.
2. Kattintson a Kocka, Fúrás, Átfúrási szabály létrehozása elemre.
Megnyílik a Szabályszerkesztő.
Minden kockaterülethez, amelyhez részletes adatokat szeretne társítani, hajtsa végre a 3-8.
lépéseket.
3. A részletes adatokhoz társítani kívánt kockacellák (terület) meghatározásához kattintson a
gombra.
Terület
Amikor rákattint a Terület gombra, megnyílik a Hivatkozás kockára párbeszédablak.
4. A terület meghatározásához tegye a következők egyikét.
v Ha a területet a teljes kockaként szeretné meghatározni, akkor kattintson az OK
gombra.
v A területmeghatározás leszűkítéséhez kattintson a dimenziógombokra és válassza ki az
elemeket, amelyek meghatározzák a részletes adatokkal társítandó cellákat, majd
kattintson az OK gombra.
5. Kattintson az Egyenlő gombra

.

gombra.
6. Kattintson a Karakterlánc
7. Adja meg az átfúrási folyamat nevét szimpla idézőjelek között a területhez társítandó
részletes adatok meghatározása érdekében. Például írja be a 'PriceCubeToSource'
karakterláncot.
Figyelem: Az átfúrási folyamat nevébe ne foglalja bele a }Drill_ előtagot. Például egy
}Drill_PriceCubeToSource nevű folyamat esetén a 'PriceCubeToSource' nevet kell
megadnia.
Egy területhez több átfúrási folyamatot is társíthat. Az átfúrási folyamatokat vesszővel
válassza el egymástól, és az összes folyamatot egyetlen szimpla idézőjelpáron belül adja
meg.
Megjegyzés: Egy átfúrási folyamat nevének visszaadásához használhat feltételes logikát
vagy más függvényeket is.
gombra.
8. Kattintson a Pontosvessző
A pontosvessző jelzi a szabályutasítás végét.
9. Kattintson a Mentés gombra.

Eredmények
Most elvégezheti az átfúrást a részletes adatokra, amelyekhez létrehozott egy átfúrási
folyamatot és egy átfúrási szabályt.

Átfúrás példa
Ez a szakasz végigvezeti egy átfúrási folyamat és egy átfúrási szabály létrehozásának
lépésein, ami lehetővé teszi, hogy elvégezzen egy átfúrást a SalesByQuarter kockából egy
relációs táblába, amely a kockaadatok eredeti forrása. A tábla havi szinten, míg a
5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
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SalesByQuarter kocka negyedéves szinten tartalmazza az adatokat. Az átfúrással a relációs
forrásra megtekintheti a kockaadatok alapul szolgáló részleteit.

ODBC adatforrás beállítása
A jelen szakaszban lévő példa egy ODBC adatforrásra (Access adatbázisra) végzi az átfúrást.
Mielőtt megnézné a példát, be kell állítania az ODBC adatforrást.

Eljárás
1. Nyissa meg a Microsoft Windows ODBC adatforrás adminisztrátor párbeszédablakot.
A párbeszédablak megnyitásához szükséges eljárás a futtatott Microsoft Windows
operációs rendszer változatától függően változó. Részletekért tekintse meg a Microsoft
Windows súgóját.
2. A Rendszer DSN lapon kattintson a Hozzáadás gombra.
Megnyílik az Új adatforrás létrehozása párbeszédablak.
3. Válassza a Microsoft Access illesztőprogram lehetőséget, majd kattintson a Befejezés
gombra.
Megnyílik az ODBC Access beállítása párbeszédablak.
4. Írja be Az adatforrás neve mezőbe a TM1 _sample_data karakterláncot.
5. Kattintson a Kiválasztás elemre.
Megnyílik az Adatbázis kiválasztása párbeszédablak.
6. Navigáljon a telepítési_könyvtár\Custom\TM1Data\PData\RelationalData könyvtárhoz,
majd válassza ki a Sales.mdb elemet.
7. Az Adatbázis kiválasztása párbeszédablak bezárásához kattintson az OK gombra.
8. Az ODBC adminisztrátor párbeszédablak bezárásához kattintson az OK gombra.
A Sales nevű Access adatbázis most elérhető ODBC adatforrásként. A példa átfúrási
folyamat ezt az ODBC adatforrást használja.

Átfúrási folyamat létrehozása
Most létrehozhat egy átfúrási folyamatot a SalesByQuarterCube kockához. Az átfúrási
folyamat egy ODBC adatforrást határoz meg a részletes adatok forrásaként, amelyeket a
SalesByQuarterCube kockából végzett átfúráskor megtekinthet.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a SalesByQuarterCube
kockára.
2. Kattintson a Fúrás, Átfúrási folyamat létrehozása menüpontra.
Megnyílik az Átfúrási folyamat beállítása varázsló. A tábla az átfúrási folyamat
alapértelmezett paramétereit tartalmazza.
3. Válassza ki a Year paraméterértéket.
4. Kattintson az Elem kiválasztása lehetőségre.
Megnyílik a Részhalmazszerkesztő.
5. Válassza az 1 Quarter elemet, és kattintson az OK gombra.
6. Ismételje meg a 3-5. lépéseket a Gross Margin% paraméter értékének Units értékre
módosításához.
7. Kattintson a Tovább gombra.
Megnyílik a varázsló második oldala.
8. Adatforrástípusként válassza ki az ODBC elemet.
9. Kattintson Az adatforrás neve mező melletti Tallózás gombra, és válassza ki a TM1
_sample_data adatforrást.
10. A Felhasználónév mezőbe írja be az admin értéket.
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11. A Lekérdezés mezőben adja meg a következő lekérdezést.
Ez a lekérdezés az Access adatbázishoz készült. IIF függvényeket használ, amelyek
egyediek az Access adatbázishoz, és nem futtathatók más típusú adatbázisokon.
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’
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

OR Month
OR Month
OR Month
OR Month

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a TM1 paraméternevekre mutató
hivatkozásokat kérdőjelek (?) közé zárja.
12. Kattintson a Befejezés gombra.
Megnyílik a Folyamat mentése másként párbeszédablak.
13. Mentse a folyamatot RELATIONALTABLE_SalesByMonth néven.

Eredmények
Megjelenik az új átfúrási folyamat a szerveren elérhető folyamatként. Figyelje meg, hogy a
folyamatnév tartalmazza a }Drill_ előtagot, ami jelzi, hogy ez egy átfúrási folyamat.
Most létrehozhat egy átfúrási szabályt, hogy az ODBC adatforrást elérhetővé tegye a
SalesByQuarterCube kockából.

Átfúrás-hozzárendelési szabály létrehozása a SalesByMonth
elemhez
A következő lépések végrehajtásával létrehozhat egy átfúrási szabályt, amely elérhetővé teszi
a RELATIONALTABLE_SalesByMonth folyamatot a SalesByQuarterCube kockából.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a SalesByQuarterCube
kockára.
2. Kattintson a Fúrás, Átfúrási szabály létrehozása menüpontra.
Megnyílik a Szabályszerkesztő.
3. A nagy mezőben adja meg a következő szabályt.
[’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’,’’);
Ez a szabály jelzi, hogy a RELATIONALTABLE_SalesByMonth átfúrási folyamat lesz
végrehajtva, amikor kiválasztja az Fúrás beállítást egy cellában, amelyre a következők
egyike érvényes:
5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
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v A cellát a Year elem és minden más dimenzió 0 szintű elemei azonosítják
v A cellát az összes 0 szintű elem azonosítja.
4. Mentse a szabályt.
Most tesztelheti a SalesByQuarterCube kockához létrehozott átfúrási funkciót.

Átfúrási példa megtekintése
Tegye a következőket az átfúrási folyamat és az átfúrási szabály eredményének
megtekintéséhez.

Eljárás
1. Nyissa meg a SalesByQuarterCube kocka Drill_relational nézetét.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a Units és a Year elemek metszéspontját található cellára.
3. Kattintson a Fúrás elemre.
Megnyílik a TM1 _sample_data adatforrás kivonata, amely a cella havi adatait jeleníti
meg.
4. Az ablak bezárásához kattintson az OK gombra.
5. A havi részletek megtekintéséhez végezzen átfúrást a Drill_relational nézet más celláira
is. A nézetben lévő bármely cellára átfúrhat.
6. Módosítsa a Region címelemet Germany értékről Europe értékre.
7. Kattintson a jobb egérgombbal a nézetben lévő bármely cellára.

Eredmények
Figyelje meg, hogy az Átfúrás menüpont most nem elérhető. Ez azért van így, mert a
SalesByQuarterCube kockához társított átfúrási szabály azt jelzi, hogy az Átfúrás menüpont
csak azokhoz a cellákhoz elérhető, amelyeket a 0 szintű elemek vagy a Year elem és a 0 szintű
elemek azonosítanak. A Europe elem egy konszolidálás, így az Átfúrás menüpont nem
elérhető.

Szabályok hibakeresése
A TM1 biztosít egy Szabálynyomkövető nevű eszközt, amely segítséget nyújt a szabályok
fejlesztéséhez és hibakereséséhez. A Szabálynyomkövető funkció csak a Cube Viewer
nézetben érhető el.
A Szabálynyomkövetővel a következő feladatokat végezheti el:
v Számítások nyomkövetése - Meggyőződhet róla, hogy a szabályok megfelelően vannak
hozzárendelve a kiválasztott cellákhoz, és a számításuk helyes, vagy nyomon követheti
konszolidált elemek útvonalát.
v Adatforrások nyomkövetése - Meggyőződhet róla, hogy a legalsó szintű cellák a többi
cellát megfelelően töltik fel.
v

Adatforrások ellenőrzése - Meggyőződhet róla, hogy egy kiválasztott konszolidált cella
megfelelően van feltöltve.

Számítások nyomkövetése
Egy számítás nyomon követéséhez, legyen az egy konszolidálás vagy egy szabályszámítás,
kattintson a jobb egérgombbal a számítást tartalmazó cellára, majd válassza az előugró menü
Számítás nyomkövetése menüpontját.
Megnyílik a Szabálynyomkövető ablak. Innen nyomon követhet egy számítást annak legalsó
szintű összetevőiig. A Szabálynyomkövető ablak két panelt tartalmaz.
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v

Számítás nyomkövetése (felső panel) - A jelenlegi cellahely meghatározását jeleníti meg
vagy Szabályok
egy ikonnal, amely jelzi, hogy a cellában lévő érték Konszolidálás
használatával van származtatva. Ugyancsak megjeleníti a cella jelenlegi értékét is. Ha
az érték származtatása szabályok alapján történik, akkor a szabály megjelenik a Számítás
nyomkövetése panel állapotsávjában.

v

Nyomkövetés (alsó panel) - Az első konszolidált elem összetevőit vagy a
cellameghatározásban lévő első szabályt jeleníti meg. Az alsó panelen bármely elemre
duplán kattintva nyomon követheti a cellát meghatározó legalsó szintű elemek útvonalát.

Szabályszámítás nyomkövetése példa (egyszerű)
A szabályszámítás nyomkövetésének egy egyszerű példáját a következőképpen tekintheti
meg.

Eljárás
1. Nyissa meg a SalesCube kocka Trace_simple nézetét.
A nézet a jelen szakaszban korábban létrehozott szabályokon keresztül származtatott ár
(Price) értékeket tartalmazza.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a Price és Jan elemek metszéspontján lévő cellára.
3. Válassza ki a Számítás nyomkövetése menüpontot.
Megnyílik a Szabálynyomkövető ablak.
A felső Számítás nyomkövetése panelen a TM1 megjeleníti a jelenlegi
, ami jelzi, hogy a cellaérték
cellameghatározást, mellette a Szabályok ikonnal
szabályokon keresztül van származtatva. A cellára érvényes szabály árnyékolva van, és a
cellához a Számított érték jelenik meg a panel jobb alsó sarkában.
Az alsó Nyomkövetés panelen a TM1 a jelenlegi cellára érvényes szabály kiértékelését
mutatja. Ebben a példában a
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
szabály a következőre értékelődik ki:
[’Price’]=PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan,
Jan)
mert a jelenlegi cella egy N: hely (nem határozza meg egyetlen konszolidálás sem).
Tudjuk, hogy a SalesCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Price, Jan) cella az
értékét a PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Jan) cellától kapja.

Konszolidálás nyomkövetése példa (összetett)
Az előző, egyszerű példa azt mutatta meg, hogy a Szabálynyomkövető hogyan működik az N:
szintű cellákhoz. A következő példában a Szabálynyomkövető használatát konszolidálásokat
tartalmazó értékek nyomkövetéséhez használjuk.

Eljárás
1. Nyissa meg a SalesCube kocka Trace_complex nézetét.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a Units és az 1 Quarter elemek metszéspontján található
cellára.
3. Válassza ki a Számítás nyomkövetése menüpontot.
Megnyílik a Szabálynyomkövető.
A felső Számítás nyomkövetése panelen a TM1 megjeleníti a jelenlegi
, ami jelzi, hogy a cellaérték
cellameghatározást, mellette a Konszolidálás ikonnal
konszolidáláson keresztül van származtatva. A panel jobb alsó sarkában a Konszolidált
cella érték jelenik meg.

5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
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Az alsó Nyomkövetés panelen a TM1 a cellameghatározásban lévő első konszolidált
elem összetevőit mutatja. Ebben a példában a T Series az első konszolidált elem a
SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter) cellában. A TM1 megjeleníti a T
Series összetevőit az értékeikkel együtt.
4. Kattintson duplán a T Series 2.8L Coupe elemre a Nyomkövetés panelen.
Most nyomon követheti a SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter) cella
értékét a T Series 2.8L Coupe elemen keresztül.
A Számítás nyomkövetése panel most annak az elemnek a cellameghatározást mutatja,
amelyre duplán kattintott.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)
A Nyomkövetés panel most ennek a cellának a meghatározásában lévő első konszolidált
elem összetevőit mutatja. Az első konszolidált elem a SalesCube(Actual, Germany, T
Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) cellában az 1 Quarter. A TM1 megjeleníti a három
összetevőt (Jan, Feb és Mar), az értékeikkel együtt.
A Nyomkövetés panelen figyelje meg, hogy minden összetevő neve előtt megjelenik a
, ami jelzi, hogy az összetevők az értékeiket szabályokon keresztül
Szabályok ikon
származtatják.
5. Kattintson duplán a Jan elemre a Nyomkövetés panelen.
Most a SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter) cella értékét követi
nyomon a T Series 2.8L Coupe és Jan elemeken keresztül.
A Számítás nyomkövetése panel most annak az elemnek a cellameghatározást mutatja,
amelyre duplán kattintott. Ebben az esetben a SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan) cellát. Ezt a cellát az árnyékoltan látható ['Sales']=N:['Price']\
['Units']*1000 szabály számítja ki. A cella konszolidált értéke (18730.0772) a panel jobb
alsó sarkában jelenik meg.
A Nyomkövetés panel most a szabályképlet összetevőit és azok értékeit mutatja. A Price
összetevő értéke 43156.86, és egy másik szabályból van származtatva. A Units összetevő
jelölt bemeneti érték.
értéke 434, és ez egy szürke felsorolásjellel
Ha behelyettesíti ezeket az értékeket a szabályképletbe, akkor látható, hogy (43156.86 X
434)\1000 = 18730.0772, vagyis megfelel a SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan) cella értékének.
6. Kattintson duplán a Price elemre a Price érték származtatásához használt szabály
megtekintéséhez.
A Price elem értékét a következő szabály számítja ki:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
A szabály kiértékelése:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)
ami a Nyomkövetés panelen bemeneti értékként jelenik meg, amit egy szürke
felsorolásjel , jelöl, jelezve, hogy a számítást nem követheti tovább nyomon.

Új számítási útvonal nyomkövetése
A Szabálynyomkövető ablak Számítás nyomkövetése paneljén bármely cellára kattintva
megkezdheti egy új számítási útvonal nyomkövetését.
Például az előbbi összetett példát használva, rákattinthat a Számítás nyomkövetése panel
első cellameghatározására egy új útvonal nyomkövetéséhez a T series konszolidáláson
keresztül.

74

IBM Cognos TM1 10.2.2-es változat: Fejlesztői útmutató

Amikor a Számítás nyomkövetése panelen egy cellameghatározásra kattint, a Nyomkövetés
panel megjeleníti a cellameghatározásban lévő első konszolidált elem összetevőit. Ezután
bármely összetevőre duplán kattintva megkezdheti egy új számítási útvonal nyomkövetését.

Adatforrások nyomkövetése
A Szabálynyomkövetővel megvizsgálhatja, hogy egy kiválasztott cella hogyan tölt fel
adatokkal más cellákat.
Mivel más cellákat csak egy legalsó szintű elemből tölthet fel, az Adatforrások
nyomkövetése parancs csak szabályok által meghatározott legalsó szintű cellákhoz elérhető,
konszolidált cellákhoz nem.

Eljárás
1. A Cube Viewer portletben kattintson a jobb egérgombbal a nyomon követni kívánt
cellára.
2. Kattintson az Adatforrások nyomkövetése menüpontra.
Megnyílik a Szabálynyomkövető ablak. Ez az ablak két panelt tartalmaz.
v Adatforrások nyomkövetése (felső panel) - Megjeleníti a jelenlegi cellahely
meghatározását, valamint a jelenlegi cellához társított adatforrásszabályokat.
v Nyomkövetés (alsó panel) - A jelenlegi cella által feltöltött helyeket mutatja.
3. Kattintson duplán egy helyre a Nyomkövetés panelen.
Az Adatforrások nyomkövetése panelen ez a hely lesz a jelenlegi cellahely, a
Nyomkövetés panel pedig a jelenlegi cella által feltöltött helyeket jeleníti meg.
4. Kattintson a többi helyre a Nyomkövetés panelen, amíg az adatforrások nyomkövetésben
el nem éri a szükséges szintet.

Adatforrások ellenőrzése
Ha egy kockában szerepel egy SKIPCHECK és FEEDERS utasításokat tartalmazó szabály,
akkor a Szabálynyomkövetővel ellenőrizheti, hogy a TM1 megfelelően tölti-e fel a
konszolidálás összetevőit.

Eljárás
1. A Cube Viewer portletben kattintson a jobb egérgombbal az ellenőrizni kívánt
konszolidált cellára.
2. Kattintson az Adatforrások ellenőrzése menüpontra.
Megnyílik a Szabálynyomkövető. Ez az ablak két panelt tartalmaz.
v Adatforrások ellenőrzése (felső panel) - a jelenlegi cella (konszolidálás)
meghatározását jeleníti meg.
v Nyomkövetés (alsó panel) - A konszolidálás azon összetevőit jeleníti meg, amelyek
nem megfelelően vannak feltöltve.
A Nyomkövetés panel üres, ami azt jelenti, hogy a konszolidálás megfelelően van
feltöltve és a kockaértékek pontosak.
Ha a Nyomkövetés panel megjeleníti a konszolidálás összetevőit, akkor szerkesztenie kell
a jelenlegi kockához társított szabályt, és hozzá kell adnia a FEEDERS utasításokat,
amelyek feltöltik az összes felsorolt összetevőt.
Megjegyzés: TM1 munkamenetenként egyszerre csak egy cellához ellenőrizheti az
adatforrásokat. A FEEDERS utasítások ellenőrzési művelete ténylegesen feltölti a
konszolidálás összetevőit. Bármilyen ezt követő adatforrás-ellenőrzés pontatlan
eredményekhez vezet. Ha egy cella adatforrásait többször is ellenőrizni szeretné, akkor
újra fel kell használnia az IBM Cognos TM1 server szervert minden ellenőrzés előtt.

5. fejezet Fejlett számítások üzleti adatokhoz
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6. fejezet Objektumok szervezése TM1 alkalmazásokban
Az IBM Cognos TM1 lehetővé teszi, hogy alkalmazások és típusok szerint logikusan
szervezze az objektumokat. Ez a szakasz a TM1 alkalmazások létrehozását mutatja be.

TM1 alkalmazások áttekintése
A TM1 alkalmazások olyan objektumok, amelyek virtuális mappaként működnek a más TM1
objektumokra, fájlokra és URL címekre mutató hivatkozások szervezéséhez, egy logikus,
munkaspecifikus csoportosításban.
Például létrehozhat egy alkalmazást, amely az észak-amerikai értékesítési szervezettel
kapcsolatos valamennyi TM1 objektumot és a kapcsolódó fájlokat fogja össze.
Az alkalmazásokba egy gyors elérést biztosító hivatkozás létrehozásával szúrhat be
objektumokat, fájlokat és URL címeket. Az alkalmazások és hivatkozások használatával
gyorsan és szervezetten nyithatja meg a célobjektumokat, amelyekre a hivatkozás mutat.

Hivatkozások típusai
Az IBM Cognos TM1 alkalmazások a következő elemek bármelyikére mutató hivatkozásokat
tartalmazhatnak:
v TM1 objektumok - Egy alkalmazás bármilyen típusú TM1 objektumra mutató
hivatkozást tartalmazhat, kivéve a szabályokat és replikálásokat.
Hivatkozhat az alkalmazást tartalmazó azonos IBM Cognos TM1 server szerveren található
TM1 objektumokra, vagy bármely más TM1 server szerveren található objektumokra,
amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik.
v Fájlok - Egy alkalmazás bármilyen típusú fájlra hivatkozhat, mint például egy Excel
táblázat, egy Word dokumentum, vagy bármely más fájl. Bármilyen Excel fájlra
hivatkozhat, függetlenül attól, hogy a fájl TM1 szeleteket, függvényeket vagy más TM1
szolgáltatásokat tartalmaz-e.
Mind külső, mind feltöltött fájlokra hivatkozhat.
A hivatkozás egy külső fájlra gyors elérési lehetőséget biztosít a hálózaton bármely
megosztott könyvtárban lévő fájlokhoz.
A hivatkozás egy feltöltött fájlra menti az eredeti fájl egy példányát a TM1 server
szerveren. Azonban az eredeti forrásfájlon a TM1 alkalmazáson kívül végrehajtott
módosításokat a fájl TM1 server kiszolgálóra feltöltött példánya nem fogja automatikusan
tükrözni. A változások elérhetővé tételéhez frissítenie kell a szerveren lévő fájlt.
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v

URL címek - Egy alkalmazás tartalmazhat hivatkozásokat bármely HTTP vagy HTTPS
protokollt használó weboldalra vagy erőforrásra.

Hivatkozások viselkedése
Fontos megérteni, hogy amikor objektum- és fájlhivatkozásokat ad hozzá egy alkalmazáshoz,
ezek csak hivatkozás szerint léteznek - úgy, mint egy parancsikon, ami az eredeti IBM
Cognos TM1 objektumot vagy fájlt nyitja meg. Egy alkalmazásban lévő hivatkozás törlése
nem ugyanaz, mint a forrás TM1 objektum vagy fájl törlése:
v Egy hivatkozás törlése egy alkalmazásból nincs hatással a megfelelő forrás TM1
objektumra vagy fájlra. Csak a hivatkozás lesz törölve.
v Egy forrás objektum törlése a TM1 alkalmazásban vagy egy fájl törlése a lemezen megtöri
az alkalmazásokban lévő hivatkozásokat, de nem törli magát a hivatkozást. A hivatkozás
megmarad, de nem fog működni, ha a forrásobjektum vagy -fájl törölve van.
A fentiek alól az egyetlen kivételt a feltöltött fájlok hivatkozásai jelentik. Ebben az esetben a
fájl ténylegesen át lesz másolva az IBM Cognos TM1 server szerverre. Ha törli egy feltöltött
fájl hivatkozását, akkor a TM1 törli a fájl feltöltött példányát a TM1 server kiszolgálóról is.
A fájlhivatkozásokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a következő részt:
“Fájlhivatkozások hozzáadása egy alkalmazáshoz” oldalszám: 85

Hivatkozások megjelenítési sorrendje az alkalmazásokban
A TM1 az alkalmazásokban a következő sorrendben jeleníti meg a hivatkozásokat. Az egyes
hivatkozáscsoportokon belül a TM1 a hivatkozásokat betűrendben csökkenő sorrendben
rendezi.
v Kockák
v Nézetek
v
v
v
v
v

Dimenziók
Részhalmazok
Folyamatok
Chore folyamatok
Fájlok és URL címek

Megjegyzés: A hivatkozáscsoportok megjelenítési sorrendjét nem állíthatja be, sem a
hivatkozáscsoporton belüli rendezési sorrendet.

Alkalmazások és hivatkozások használata a TM1 Web
alkalmazásban
Amikor TM1 alkalmazásokat és hivatkozásokat hoz létre a Server Explorer ablakban, akkor
ezek automatikusan elérhetőek lesznek a TM1 Web alkalmazásban is. Ez egyaránt érvényes a
kockák, nézetek, fájlok és URL címek hivatkozásaira.
Részleteket itt talál: “TM1 alkalmazások közzététele a TM1 Web alkalmazásba” oldalszám:
95.

Alkalmazásmappák és fájlok a TM1 server szerveren
A TM1 alkalmazásokat támogató mappák és fájlok az IBM Cognos TM1 server
adatkönyvtárban vannak tárolva.
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Mappák
A TM1 alkalmazásmappák szerkezete a következő helyen van szervezve:
TM1 Data Directory \ }applications
A hivatkozott és feltöltött fájlokra vonatkozó információkat a kapcsolódó almappák tárolják.

Hivatkozott fájlok
A hivatkozott fájlok az .extr kiterjesztésű helyfenntartó fájlokban vannak tárolva.
Ha például létrehoz egy alkalmazáshivatkozást a sheet1.xls nevű fájlra, akkor a TM1
létrehoz egy sheet1.xls.extr helyőrző fájlt az adott bejegyzés nyomon követéséhez.

Feltöltött fájlok
A feltöltött fájlok az .blob kiterjesztésű helyfenntartó fájlokban vannak tárolva.
A TM1 server szerverre feltöltött tényleges fájlok a következő helyen találhatók:
TM1 Data Directory \ }Externals
Ha például feltölt egy fájlt a Planning Sample adatbázisba, akkor az ide kerül mentésre:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\
A TM1 minden feltöltött fájl nevének végéhez automatikusan hozzáfűz egy dátum/idő
utótagot. Az utótag formátuma: év hónap nap idő.fájlkiterjesztés.
Ha például feltölti a Sample_Budget.xls fájlt a Planning Sample adatbázisba, akkor a TM1 a
fájlt Sample_Budget.xls_20090617155650.xls névre nevezi át, és a következő helyen
tárolja:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Biztonsági szempontok alkalmazások létrehozásához és
megtekintéséhez
A következő táblázat leírja a TM1 alkalmazásokon végzett műveletekhez szükséges
biztonsági jogosultságokat.
Részleteket itt talál: “TM1 alkalmazások biztonságának adminisztrációja” oldalszám: 92.
Művelet

Szükséges biztonsági jogosultság

Legfelső szintű alkalmazás létrehozása

Az ADMIN vagy DataAdmin csoport tagjai

Második szintű alkalmazás létrehozása

Admin hozzáférés a szülőalkalmazáshoz

Alkalmazások és hivatkozások megtekintése és használata

Olvasva

Privát hivatkozás hozzáadása egy alkalmazáshoz

Olvasva

Privát alkalmazás közzététele

Az ADMIN vagy DataAdmin csoport tagjai
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Művelet

Szükséges biztonsági jogosultság

Egy nyilvános objektumra mutató privát hivatkozás közzététele

Admin

Egy privát objektumra mutató privát hivatkozás közzététele

Nem lehetséges

Nyilvános alkalmazás vagy hivatkozás priváttá tétele

Admin

Nyilvános alkalmazás vagy hivatkozás törlése

Admin

Privát alkalmazás törlése

Admin

Privát hivatkozás törlése

Olvasva

Alkalmazások létrehozása és kezelése
Ahhoz, hogy elkezdjen alkalmazásokat hozzáadni egy IBM Cognos TM1 server szerverhez,
az ADMIN vagy DataAdmin csoport egyik tagjának először létre kell hoznia legalább egy
legfelső szintű alkalmazást. A legfelső szintű alkalmazások azok az alkalmazások, amelyek
közvetlenül az Alkalmazások csoport alatt jelennek meg a Server Explorer ablakban. A
második szintű alkalmazások egy szülőalkalmazáson belül jelennek meg. Ezt a "Második
szintű alkalmazás létrehozása egy meglévő alkalmazáson belül" című szakasz írja le.
A következő példában egy alkalmazáscsoportot (Applications), három legfelső szintű
alkalmazást (European Sales, North American Sales, és PacRim Sales) és két második szintű
alkalmazást (China és Indonesia) láthat a PacRim Sales legfelső szintű alkalmazás alatt.

Legfelső szintű alkalmazás létrehozása
Egy legfelső szintű alkalmazás létrehozásához tegye a következőket.

Eljárás
1. Győződjön meg róla, hogy az Alkalmazások csoport látható az IBM Cognos TM1 server
kiszolgálón. Ha a csoport nem látható, akkor a Server Explorer ablakban kattintson a
Nézet, Alkalmazások menüpontra.
2. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal az Alkalmazások csoportra
azon a szerveren, ahol létre szeretné hozni az alkalmazást, majd válassza az előugró menü
Új alkalmazás létrehozása menüpontját.
A TM1 beszúr a kiválasztott Alkalmazások csoportba egy legfelső szintű alkalmazást,
melynek ideiglenes neve Új mappa.
3. Rendeljen hozzá egy nevet az új alkalmazáshoz.
Vegye figyelembe, hogy a Microsoft Windows operációs rendszernek van néhány
fenntartott eszközneve, amelyek nem használhatók mappa- vagy fájlnévként. A fenntartott
eszköznevek legfrissebb listájáért tekintse meg az MS Windows webhelyet.
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Minden alkalmazás privát objektum, amelyhez csak az alkalmazást létrehozó felhasználó
férhet hozzá. Ahhoz, hogy az alkalmazás elérhető legyen más TM1 felhasználók számára
is, közzé kell tennie azt. Nyilvános alkalmazásokat csak TM1 Architect és TM1
Perspectives felhasználók hozhatnak létre. TM1 kliens felhasználók csak privát
alkalmazásokat hozhatnak létre.
4. Kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra, majd válassza az előugró menü
Biztonság, Nyilvánossá tétel menüpontját, hogy az alkalmazást elérhetővé tegye más
felhasználók számára is.
Megjegyzés: Az alkalmazásokhoz használt ikonok típusa az egyes alkalmazások privát
vagy nyilvános státuszától függ.
v Egy privát alkalmazás egy Privát alkalmazások ikonnal
kulcsot ábrázol a jobb felső sarokban.

jelenik meg, amely egy

jelenik meg.
v Egy nyilvános alkalmazás egy Nyilvános alkalmazások ikonnal
Most elkezdhet hozzáadni hivatkozásokat és/vagy második szintű alkalmazásokat az
alkalmazáshoz.

Alkalmazások átnevezése
Egy alkalmazás átnevezéséhez tegye a következőket.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra a Server Explorer ablakban.
2. Kattintson az Átnevezés parancsra.
A jelenlegi alkalmazás neve ki van jelölve és készen áll a szerkesztésre.
3. Írjon be egy új nevet az alkalmazás számára.
4. Nyomja meg az ENTER billentyűt.

Alkalmazások törlése
Minden olyan alkalmazást (nyilvános és privát alkalmazást egyaránt) törölhet, amelyhez
ADMIN jogosultsága van.
Megjegyzés: Alkalmazás törlésekor az IBM Cognos TM1 törli az alkalmazásban lévő összes
részalkalmazást és hivatkozást.
Ha ADMIN jogosultsága van egy alkalmazáshoz, akkor ugyancsak ADMIN jogosultsággal
kell rendelkeznie az alkalmazáson belüli összes hivatkozáshoz és részalkalmazáshoz, tekintet
nélkül a TM1 által a TM1 Biztonsági hozzárendelések ablakán keresztül alkalmazott
biztonsági jogosultságokra. Ezért ha ADMIN hozzáférése van egy alkalmazáshoz, akkor
azokat a részalkalmazásokat és hivatkozásokat is törölheti, amelyekhez csak READ (olvasás)
vagy NONE (nincs) jogosultságokkal lett hozzárendelve.
Az alkalmazás törlésére vonatkozó ADMIN jogosultságok illusztrálásaként tekintse meg a
következő példát. Egy szerveren három alkalmazás van (App1, App2, és App3), mindet az
ADMIN csoport egyik tagja hozta létre.
Az adminisztrátor a következő biztonsági jogosultságokat határozta meg az alkalmazásokhoz
a North America felhasználócsoport számára:
Alkalmazás neve

North America felhasználócsoport biztonsági jogosultságai

App1

Admin
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Alkalmazás neve

North America felhasználócsoport biztonsági jogosultságai

App2

Olvasva

App3

Egyik sem

Ha a North America felhasználócsoport egyik tagja bejelentkezik az IBM Cognos TM1 server
szerverre, akkor látni fogja az App1 alkalmazást, amelyhez ADMIN jogosultsága van,
valamint az App2 alkalmazást, amelyhez READ jogosultsága van. Az App3 alkalmazást nem
fogja látni, mivel ahhoz az alkalmazáshoz NONE jogosultsága van (vagyis nincs
jogosultsága).
Most ha a North America felhasználócsoport egyik tagja megpróbálja törölni az App1
alkalmazást, akkor a törlés sikerülni fog. Ez a várt eredmény, mivel a North America
felhasználócsoportnak ADMIN jogosultsága van az App1 alkalmazáshoz, ami lehetővé teszi
alkalmazások törlését. Viszont az App2 és App3 alkalmazások (a bennük lévő
hivatkozásokkal együtt) ugyancsak törölve lesznek minden figyelmeztetés nélkül, annak
ellenére, hogy a North America csoportnak rendre READ és NONE jogosultságai vannak
ezekhez az alkalmazásokhoz.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra a Server Explorer ablakban.
2. Kattintson a Törlés parancsra.
3. A megerősítő ablakban kattintson az Igen gombra.

Második szintű alkalmazások létrehozása egy meglévő
alkalmazásban
Bármely IBM Cognos TM1 felhasználó, aki Admin jogosultsággal rendelkezik egy meglévő
alkalmazáshoz, létrehozhat második szintű alkalmazásokat.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal a meglévő alkalmazásra.
2. Válassza az előugró menü Új, Alkalmazás menüpontját.
A TM1 beszúr egy második szintű alkalmazást a meglévő alkalmazásba, és ideiglenesen
az Új mappa nevet adja.
3. Rendeljen hozzá egy nevet az új alkalmazáshoz.
A TM1 privát objektumként hozza létre az alkalmazást, melyhez csak Önnek van
hozzáférése.
4. Ha Ön az ADMIN vagy DataAdmin csoport tagja és közzé szeretné tenni az alkalmazást,
hogy más TM1 felhasználók is elérhessék azt, akkor kattintson a jobb egérgombbal az
alkalmazásra, majd válassza az előugró menü Biztonság, Nyilvánossá tétel menüpontját.
Egy második szintű alkalmazás közzétételekor a második szintű alkalmazás a
szülőalkalmazáshoz meghatározott biztonsági jogosultságokat örökli. A biztonsági
jogosultságokat a következő szakaszban leírtak szerint módosíthatja: “Biztonsági
jogosultságok hozzárendelése TM1 alkalmazásokhoz és hivatkozásokhoz
felhasználócsoportok számára” oldalszám: 92.
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TM1 objektumhivatkozások hozzáadása egy alkalmazáshoz
Hozzáadhat az alkalmazást tartalmazó IBM Cognos TM1 server szerveren vagy más olyan
szervereken lévő objektumokra mutató hivatkozásokat, amelyekhez csatlakozik.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban válassza ki az objektumot.
2. Vontassa át az objektumot az alkalmazásba.
Az alkalmazásban megjelenik az objektumra mutató hivatkozás.
Alapértelmezés szerint az alkalmazáshoz hozzáadott hivatkozások privát hivatkozások,
amint azt az objektumikonon látható kulcs is mutatja. Csak Ön férhet hozzá a
hivatkozáshoz.
Ikon

Leírás
A North American Sales alkalmazáshoz hozzáadott SalesCube kocka hivatkozása.

A TM1 a hivatkozás ábrázolásához hozzáad egy parancsikon nyíl képet az objektum
ikonjához.
A privát hivatkozások ábrázolásához a hivatkozás ikon alsó sarkában egy kulcs képe
jelenik meg, a privát objektumok ábrázolásához pedig a jobb alsó és felső sarkokban is
megjelenik egy-egy ikon.

Hivatkozás nyilvánossá tétele
Ha egy hivatkozást más IBM Cognos TM1 felhasználók számára is elérhetővé szeretne tenni,
akkor a hivatkozást közzé kell tennie. Ehhez kattintson a jobb egérgombbal a hivatkozásra,
majd válassza az előugró menü Alkalmazáselem, Biztonság, Nyilvánossá tétel menüpontját.
A TM1 az objektumikonokat egy parancsikon nyíl ikonjával kombinálja egy nyilvános
objektumra mutató nyilvános hivatkozás azonosításához.
Ikon

Leírás
Nyilvános hivatkozás egy privát részhalmazra.

Nyilvános hivatkozás egy nyilvános nézetre.

A nyilvános hivatkozás létrehozási folyamatának egyszerűsítése érdekében kattintson a jobb
egérgombbal egy objektumra a Server Explorer ablakban, tartsa lenyomva a jobb egérgombot,
majd vontassa át az objektumot egy alkalmazásra. Amikor lerakja az objektumot, a TM1
megjelenít egy parancsikon menüt. Kattintson a Nyilvános hivatkozás létrehozása
menüpontra.
Nyilvános hivatkozásokat csak nyilvános alkalmazásokban tehet közzé. Ha közzétesz egy
nyilvános hivatkozást egy alkalmazásban, akkor a hivatkozások a szülőalkalmazáshoz
meghatározott biztonsági jogosultságokat fogják örökölni. A biztonsági jogosultságokat a
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következő szakaszban leírtak szerint módosíthatja: “Biztonsági jogosultságok hozzárendelése
TM1 alkalmazásokhoz és hivatkozásokhoz felhasználócsoportok számára” oldalszám: 92.

Privát nézetekre és részhalmazokra mutató hivatkozások
hozzáadása egy alkalmazáshoz
Amikor egy privát nézetre vagy részhalmazra mutató hivatkozást ad hozzá egy
alkalmazáshoz, a hivatkozás privát hivatkozásként kerül létrehozásra, ami az alapértelmezett
viselkedés, amikor bármilyen hivatkozást létrehoz egy alkalmazásban.
Az IBM Cognos IBM Cognos TM1 egy két kulcsot ábrázoló képet ad hozzá a hivatkozás
ikonokhoz egy privát objektumra mutató privát hivatkozás azonosításához.
Ikon

Leírás
Privát hivatkozás egy privát részhalmazra.

Privát hivatkozás egy privát nézetre.

Ezek az ikonok segítenek megkülönböztetni
v a privát objektumokra mutató privát hivatkozásokat
v a nyilvános objektumokra mutató privát hivatkozásoktól.
A TM1 egy egyetlen kulcsot ábrázoló képet ad hozzá a hivatkozás ikonhoz egy nyilvános
objektumra mutatót privát hivatkozás azonosítása érdekében.
Ikon

Leírás
Privát hivatkozás egy nyilvános részhalmazra.

Privát hivatkozás egy nyilvános nézetre.

Ha közzétesz egy privát nézetet vagy részhalmazt, amelyhez tartozik egy hivatkozás, akkor a
hivatkozás a továbbiakban már nem lesz érvényes és a használatakor egy hibaüzenet jelenik
meg.
Ha például létrehoz egy View1 nevű nézetre mutató hivatkozást, és ezután a View1 nézetet
nyilvánossá teszi, akkor a hivatkozás megtörik és nem tudja megnyitni a nézetet. A
következőhöz hasonló hibaüzenet jelenik meg: A 'plan_BudgetPlan' kocka 'View1' nézete
nem található a 'planning sample' szerveren.
Az ilyen esetekben törölnie kell a régi hivatkozást és be kell szúrnia egy új hivatkozást, amely
a (most már) nyilvános nézetre vagy részhalmazra mutat.
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Új objektum létrehozása és egyidejűleg egy hivatkozás
hozzáadása egy alkalmazása
Egy alkalmazáson belülről is létrehozhat egy új IBM Cognos TM1 objektumot. A TM1 az új
objektumot azon a szerveren hozza létre, ahol az alkalmazás található, és beszúrja az
alkalmazásba az objektum privát hivatkozását. Az alkalmazásokon belülről létrehozhat
dimenziókat, kockákat, folyamatokat és chore folyamatokat is.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra, amelyből
létre szeretné hozni az objektumot, majd válassza az előugró menü Új <Objektumtípus>
menüpontját. Például egy új kocka létrehozásához kattintson az Új, Kocka menüpontra.
Az objektumtípus kiválasztásakor megnyílik egy ablak vagy egy párbeszédablak. Ha
például az Új, Kocka menüpontra kattint, akkor megnyílik a Kocka létrehozása
párbeszédablak.
2. Hajtsa végre a kiválasztott objektum létrehozásához szükséges lépéseket.
Amikor elkészült, a TM1 létrehozza az objektumot a szerveren, és beszúrja az
alkalmazásba az objektum privát hivatkozását.
A következő példa a North American Sales alkalmazáson belül a New Cube kocka
létrehozásnak eredményét mutatja.

Fájlhivatkozások hozzáadása egy alkalmazáshoz
Az IBM Cognos TM1 alkalmazásokhoz a számítógépén vagy a hálózaton található bármilyen
típusú fájl hivatkozását hozzáadhatja (például Excel, Word, PowerPoint, PDF vagy bármilyen
más fájl).
Megjegyzések:
v Egy alkalmazáshoz bármely Excel fájl hivatkozását hozzáadhatja. Nincs korlátozva, hogy
csak olyan Excel fájlokat kezelhet, amelyek TM1 szeleteket vagy más TM1
szolgáltatásokat tartalmaznak.
v A fájlok azzal a programmal lesznek megnyitva, amelyhez társítva vannak, a Microsoft
Windows fájltípus-beállítások szerint. A TM1 ezen társítás alapján jeleníti meg az egyes
fájlok ikonjait.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra, amelyhez
hozzá szeretné adni a fájlhivatkozást, majd válassza az előugró menü Fájl hozzáadása
menüpontját.
Megnyílik a Fájl hozzáadása párbeszédablak.
2. Tallózással válassza ki a fájlt tartalmazó könyvtárat, majd az alkalmazáshoz hozzáadni
kívánt fájlt.
3. Válasszon ki egy beállítást, amely megadja, hogy a TM1 hogyan fogja hozzáadni a fájlt az
alkalmazáshoz.
6. fejezet Objektumok szervezése TM1 alkalmazásokban
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Fájl csatolása hivatkozásként - Megtartja a fájlt a jelenlegi helyén és hozzáadja a fájlra
mutató hivatkozást a TM1 alkalmazáshoz.
Ha hivatkozásként adja hozzá a fájlt, akkor azt a TM1 egy nyilat tartalmazó ikonként
jeleníti meg. Például egy Fájl csatolása mellékletként beállítással hozzáadott Excel fájl
.
ikonja a TM1 alkalmazás objektumfájában a következőképpen jelenik meg:
Ennek a beállításnak az a legnagyobb előnye, hogy az Excel fájl szerkesztései vagy
módosításai azonnal elérhetőek lesznek az alkalmazásban. Ha ezt a beállítást választja,
akkor az Excel fájlnak egy megosztott mappában kell lennie, és a fájlhoz a hálózaton
keresztül kell navigálnia a fájl UNC útvonalának létrehozásához.
Ahhoz, hogy egy csatolt Excel fájl mindig elérhető legyen, amikor az IBM Cognos TM1
server fut, a számítógépnek, amelyen a fájl található, elérhetőnek kell lennie a hálózaton.
Fájl másolása a TM1 server kiszolgálóra - Átmásolja a fájlt arra a TM1 server
kiszolgálóra, amelyen az alkalmazás található.
Az ilyen típusú hivatkozást a TM1 egy nyíl nélküli ikonnal jeleníti meg. Ha például egy
Excel fájlt a Fájl másolása a TM1 server kiszolgálóra beállítással adott hozzá, akkor az a
:
TM1 alkalmazásokban a következő ikonnal látható:
A TM1 a feltöltött fájlokat a TM1 server adatkönyvtár }Externals alkönyvtárába másolja
át. Ha például a minta TM1 adatbázisban található sdata szerveren lévő alkalmazáshoz ad
hozzá egy Excel fájlt, akkor a TM1 a fájlt a következő helyre menti:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
Ennek a beállításnak az a legnagyobb előnye, hogy a fájl mindig elérhető, amikor a TM1
server szerver fut. Az eredeti forrásfájlon végrehajtott módosítások azonban nem
tükröződnek automatikusan a TM1 server kiszolgálón lévő fájlban. A változások
elérhetővé tételéhez frissítenie kell a szerveren lévő fájlt.
v A TM1 alkalmazásba átmásolt Excel fájlok frissítési módjaival kapcsolatos részletekért
lásd: “TM1 server szerveren lévő Excel fájlok frissítése” oldalszám: 87.
v A TM1 alkalmazásba átmásolt nem Excel fájlok frissítési módjaival kapcsolatos
részletekért lásd: “TM1 server szerveren lévő nem-Excel fájlok frissítése” oldalszám:
88.
Megjegyzés: Ha bejelöli a Fájl másolása a TM1 Server beállítást, akkor a feltölteni
kívánt fájlt egyidejűleg egy másik program nem használhatja. Ha egy megnyitott fájlt
próbál feltölteni, akkor a TM1 egy hibaüzenetet jelenít meg. Mielőtt egy fájlt feltöltene a
TM1 alkalmazásba, győződjön meg róla, hogy be van zárva.
4. Válassza a Nyilvános vagy Privát beállítást.
v Nyilvános - A fájl hivatkozását elérhetővé teszi más felhasználók számára, akik
rendelkeznek hozzáféréssel a TM1 alkalmazáshoz.
v Privát - Csak Ön érheti el a fájlra mutató hivatkozást.
5. Kattintson a Megnyitás elemre.
A fájl most elérhető lesz a TM1 alkalmazáson belülről.
A TM1 alkalmazásokban lévő fájlokat a TM1 Web alkalmazásból is elérheti. Részletekért
tekintse meg a fejezet későbbi szakaszait:
v
v

“TM1 alkalmazások és hivatkozások közzététele” oldalszám: 93.
“TM1 alkalmazások közzététele a TM1 Web alkalmazásba” oldalszám: 95.

Privát és nyilvános fájlhivatkozások magyarázata
Az IBM Cognos TM1 a következő ikonformátumokat használja a TM1 alkalmazásokban lévő
nyilvános és privát fájlhivatkozások vizuális azonosításához.
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Ikon

Leírás
Nyilvános hivatkozás egy fájlra, amely hivatkozásként lett hozzáadva a TM1
alkalmazáshoz
Privát hivatkozás egy fájlra, amely hivatkozásként lett hozzáadva a TM1 alkalmazáshoz

Nyilvános hivatkozás egy TM1 server kiszolgálóra átmásolt fájlra.

Privát hivatkozás egy TM1 server kiszolgálóra átmásolt fájlra.

A TM1 Server szerverre feltöltött fájlok viselkedése
A feltöltött fájl egy olyan fájl (bármilyen fájl), amely a Fájl másolása a TM1 server
paranccsal lett hozzáadva egy IBM Cognos TM1 alkalmazáshoz.
A feltöltött fájlok másképp viselkednek, mint a hivatkozott fájlok, mert a feltöltött fájlok
ténylegesen át vannak másolva az IBM Cognos TM1 server szerverre, és azon belül vannak
tárolva.
v A TM1 a TM1 server szerverre feltöltött fájlokat a <szerver_adatkönyvtára>\}Externals
könyvtárba másolja át és menti.
v Amikor feltölt egy fájlt a TM1 server szerverre, a fájlnévhez hozzá lesz fűzve egy
dátum/időbélyeg.
Ha például feltölti az US Budget.xls fájlt a TM1 server szerverre, a fájl US
Budget.xls_20040702193054.xls néven lesz mentve.
v Ha töröl egy feltöltött fájlt egy TM1 alkalmazásból, akkor a TM1 törli a feltöltött fájl
példányát az }Externals könyvtárból. Az eredeti, TM1 alkalmazáson kívüli fájl, vagyis a
feltöltött fájl másolásának forrása, nem lesz törölve.
v Ha létre szeretne hozni egy hiperhivatkozást, amely megnyit egy feltöltött fájlt egy
weblapról vagy más TM1 alkalmazásfájlból a TM1 Web alkalmazásban, akkor a
hiperhivatkozásnak tartalmaznia kell a feltöltött fájlhoz a TM1 hozzárendelt nevet.
Részleteket itt talál: “Hiperhivatkozások létrehozása feltöltött fájlokhoz” oldalszám: 96.

TM1 server szerveren lévő Excel fájlok frissítése
Az IBM Cognos TM1 biztosít egy dedikált folyamatot, ha csak frissíteni szeretné az IBM
Cognos TM1 server kiszolgálóra feltöltött Excel fájlokat. A nem-Excel fájlok (Word,
PowerPoint és más fájltípusok) frissítésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a következő
szakaszt: “TM1 server szerveren lévő nem-Excel fájlok frissítése” oldalszám: 88.

Eljárás
1. Kattintson duplán a fájlra a Server Explorer ablakban.
A fájl egy ideiglenes fájlnévvel nyílik meg az Excelben, mint például TM12C5D.xls,
amely a címsávban látható.
Megjegyzés: Fontos megjegyezni a frissített fájl eredeti nevét (az ideiglenes fájlnévvel
szemben). Az eredeti fájlt később, a 4. lépésben ki kell választania.
2. Szerkessze az Excel dokumentumot.
6. fejezet Objektumok szervezése TM1 alkalmazásokban
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3. Kattintson a TM1 , Munkafüzet mentése a TM1 Server , Meglévő alkalmazásfájl
frissítése a TM1 Server lehetőségre.
Megnyílik a Frissítendő TM1 külső fájl kiválasztása párbeszédablak.
4. Válassza ki a frissíteni kívánt eredeti Excel fájlt.
Győződjön meg róla, hogy az 1. lépésben megnyitott eredeti Excel fájlt választja ki. Ha
egy másik fájlt választ ki, akkor a TM1 figyelmeztetés nélkül felül fogja írni a kiválasztott
fájlt.
5. Kattintson az OK gombra.
A TM1 frissíti a TM1 server kiszolgálón található fájlt. Az Excel fájl a szülőalkalmazásán
belülről érhető el.

TM1 server szerveren lévő nem-Excel fájlok frissítése
Az IBM Cognos IBM Cognos TM1 server szerverre feltöltött más, nem-Excel fájlok
frissítéséhez mentse a fájlt külső fájlként és ezután kézzel adja hozzá újra a fájlt a szerverhez.

Eljárás
1. Kattintson duplán a fájlra a Server Explorer ablakban.
A fájl megnyílik a társított programban egy ideiglenes fájlnévvel, mint például
TM163.doc, amely a címsávban látható.
Egy feltöltött Word fájl például a Microsoft Word alkalmazásban nyílik meg.
2. A fájlhoz társított programmal végezze el a módosításokat a fájlon, majd a program
Mentés másként szolgáltatásával mentse a fájlt egy új helyen és fájlnéven.
Megjegyzés: Jegyezze meg az új frissített fájl nevét és helyét, hogy a következő lépésben
újra hozzá tudja adni a fájlt a TM1 alkalmazáshoz.
3. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a fájl régi változatára, majd
kattintson a Törlés lehetőségre.
A TM1 megjeleníti a Törlés megerősítése párbeszédablakot, ahol törölheti az új fájlt.
4. Adja hozzá újra a feltöltött fájlt a következő helyen leírt lépések végrehajtásával:
“Fájlhivatkozások hozzáadása egy alkalmazáshoz” oldalszám: 85.

URL hivatkozások hozzáadása egy alkalmazáshoz
Egy alkalmazáshoz a következő URL protokollokat használó URL címeket adhat hozzá:
v http://
v https://
Amikor megnyit egy URL hivatkozást egy IBM Cognos TM1 alkalmazásban a TM1 Server
Explorer ablakon belül, vagy a TM1 Web felületen, az URL célja a rendszer alapértelmezett
webböngészőjében jelenik meg.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra, amelyhez
hozzá szeretné adni az URL hivatkozást, majd válassza az előugró menü URL
hozzáadása menüpontját.
Megnyílik az URL hozzáadása párbeszédablak.
2. Adjon meg egy teljes URL címet, a http:// vagy https:// protokollal együtt.
Például http://www.vallalat.com
3. Adjon meg egy leíró nevet az URL címhez.
Például Vállalati webhely.
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4. Az URL hozzáadásához kattintson az OK gombra.
Az URL hozzáadásra kerül a TM1 alkalmazáshoz, a rendszer alapértelmezett URL
hivatkozás ikonjával.

Objektum-, fájl- és URL hivatkozások kezelése TM1 alkalmazásokban
Ha duplán kattint egy objektum, egy fájl vagy URL hivatkozására egy IBM Cognos TM1
alkalmazásban, akkor végrehajthatja az objektumhoz beállított alapértelmezett műveletet.
Ha a jobb egérgombbal kattint egy objektumhivatkozásra, akkor kiválaszthatja az előugró
menüből az objektumhoz tartozó támogatott műveletek egyikét.
A következő táblázat leírja a TM1 alkalmazásokból elérhető objektumok, fájlok és URL
címek alapértelmezett műveleteit.
Hivatkozástípus

Alapértelmezett művelet

Kocka

Megnyitja a kocka alapértelmezett nézetét a Cube Viewer ablakban.

Kockanézet

Megnyitja a nézetet a Cube Viewer ablakban.

Dimenzió

Megnyitja a dimenzió alapértelmezett részhalmazát a Részhalmazszerkesztőben. Ha nincs
meghatározva alapértelmezett részhalmaz, akkor a Minden részhalmaz nyílik meg.

Részhalmaz

Megnyitja a részhalmazt a Részhalmazszerkesztőben.

Folyamat

Megnyitja a folyamatot szerkesztésre a TurboIntegrator ablakban.

Chore

Ha a chore inaktív, akkor megnyitja azt a Chore folyamat beállítása párbeszédablakban.
(Egy aktív chore nem nyitható meg.)

Fájl

Megnyitja a fájlt a fájlhoz társított programban (ez a Microsoft Windows fájltípusok
beállításainál van megadva). Például egy .xls fájl az Excelben nyílik meg.

URL-cím

Megnyitja az URL-címet a rendszer alapértelmezett webböngészőjében.

Megjegyzés: Más IBM Cognos TM1 server szerveren lévő TM1 objektumok elérésekor a
szervernek futnia kell és be kell jelentkeznie a szerverre.
v Ha egy olyan szerveren található objektumot próbál elérni, amely fut, de amelyre jelenleg
nincs bejelentkezve, akkor a TM1 felszólítja, hogy jelentkezzen be a szerverre.
v Ha egy olyan objektumra mutató hivatkozást próbál elérni, amely egy nem futó szerveren
található, akkor a TM1 a következő figyelmeztetést jeleníti meg: A szerver, amelyen ez az
objektum található, nem válaszol. Frissíti a Server Explorer megjelenítést?
A hivatkozás hozzáférésének helyreállításához indítsa el a szervert, amelyen az objektum
található.

TM1 alkalmazás tulajdonságainak megtekintése
Az IBM Cognos TM1 alkalmazásban lévő hivatkozások és részalkalmazások
tulajdonságainak megtekintéséhez tegye a következőket.

Eljárás
1. Válassza ki az alkalmazást a Server Explorer ablakban.
6. fejezet Objektumok szervezése TM1 alkalmazásokban
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2. Ha a Server Explorer ablakban nem látható a Tulajdonságok panel, kattintson a
gombra.
Megjelenítés, Tulajdonságok ablak
A Tulajdonságok panel minden olyan hivatkozás és részalkalmazás információit
megjeleníti, amelyhez legalább Read (olvasási) hozzáféréssel rendelkezik. Azok a
hivatkozások és részalkalmazások, amelyekhez None (nincs) hozzáférése van, nem
jelennek meg a Server Explorer ablakban, így ezeknek az elemeknek a tulajdonságait nem
tekintheti meg.
A Tulajdonságok panelen csak a kiválasztott TM1 alkalmazás közvetlen részalkalmazásai
jelennek meg.
3. A Tulajdonságok panelen lévő elemek tulajdonságértéken alapuló betűrendbe
rendezéséhez kattintson az oszlopcímkére, amely alapján a rendezést alkalmazni szeretné.
Például ha az elemeket a jelenlegi állapotuk szerint kívánja betűrendbe rendezni, akkor
kattintson az Állapot oszlopcímkére.
Minden hivatkozáshoz és részalkalmazáshoz a következő tulajdonságok jelennek meg.
Tulajdonság

Leírás

Név

A hivatkozás vagy részalkalmazás neve, ahogy a kiválasztott alkalmazásban megjelenik.
Azokat a hivatkozásneveket, amelyeknek nem kell közvetlenül megfelelniük
forrásobjektumneveknek, szerkesztheti. Például a fenti ábrán a Price hivatkozás a PriceCube nevű
forráskockára hivatkozik.

Rendszer neve

v A legtöbb hivatkozás esetén a Rendszer neve a forrásobjektum tényleges neve, amelyre egy
hivatkozás mutat.
v Az IBM Cognos TM1 server szerverre feltöltött fájlok esetén a Rendszer neve a fájlhoz a TM1
server szerveren hozzárendelt név. A TM1 server szerverre feltöltött fájlok névadási előírásait a
következő szakaszban találja: “A TM1 Server szerverre feltöltött fájlok viselkedése” oldalszám:
87.
v A hivatkozásként csatolt fájlok esetén a Rendszer neve a fájl UNC útvonala.
v A Rendszer neve tulajdonság részalkalmazásokra nem alkalmazható.

Szerver

A TM1 server szerver, amelyen a hivatkozás forrásobjektuma található.
A fenti képen például a Currency hivatkozás forrásobjektuma az inventory szerveren található.

Privát

Ez a tulajdonság csak részhalmazokra és nézetekre vonatkozik.
A Privát tulajdonság jelzi, hogy a részhalmaz- vagy nézethivatkozás forrása egy privát objektum-e.
Az Igen tulajdonságérték azt jelzi, hogy a forrás egy privát objektum. A Nem tulajdonságérték egy
nyilvános objektumot jelez.
Például a fenti képen a North American Currencies részhalmaz-hivatkozás forrása, valamint a
North American Price Plan és North American Models nézetek mind privát objektumok.

Státusz
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Ez a tulajdonság a hivatkozások és részalkalmazások jelenlegi elérhetőségét jelzi. A Státusz
tulajdonságnak három értéke lehet:
v

Elérhető - A hivatkozás vagy részalkalmazás elérhető használatra.

v

Nincs csatlakoztatva - Nem csatlakozik a TM1 server szerverhez, amelyen a hivatkozáshoz
tartozó forrásobjektum található. Jelentkezzen be a szerverre a hivatkozás hozzáférésének
helyreállításához.

v

Nem elérhető - A TM1 server szerver, amelyen a hivatkozáshoz tartozó objektum található,
nem fut, ezért nem férhet hozzá a hivatkozáshoz.
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Tulajdonság

Leírás

Biztonság

Ez a tulajdonság egy hivatkozáshoz vagy részalkalmazáshoz érvényes biztonsági jogosultságait
mutatja.

Objektum-, fájl- és URL-hivatkozások törlése TM1
alkalmazásokból
Egy objektumhivatkozást a következőképpen törölhet egy IBM Cognos TM1 alkalmazásból.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal az objektumhivatkozásra az alkalmazásban.
Megjegyzés: Az objektumhivatkozást az alkalmazásban kell kiválasztania. Ha a
forrásobjektumot a szerverhierarchiában máshol választja ki, akkor nem törölheti az
objektumot az alkalmazásból.
2. Kattintson az Alkalmazáselem, Törlés menüpontra.
Egy fájl vagy URL hivatkozás törléséhez egy alkalmazásból:
v Kattintson a jobb egérgombbal a fájlra az alkalmazásban.
v Kattintson a Törlés parancsra.

Objektum-, fájl- és URL-hivatkozások átnevezése TM1
alkalmazásokban
Egy objektum vagy fájl hivatkozásának az IBM Cognos TM1 alkalmazásban nem kell
ugyanazt a forrásfájlnevet használnia, amellyel társítva van. Az alkalmazásokban átnevezhet
egy objektum- vagy fájlhivatkozást, és fenntarthatja a kapcsolatot a forrásfájllal.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásban egy hivatkozásra.
2. Válassza ki az Átnevezés menüpontot a következők szerint:
v Egy objektumhivatkozás átnevezéséhez kattintson az Alkalmazáselem, Átnevezés
menüpontra.
v Egy fájl- vagy URL hivatkozás átnevezéséhez kattintson az Átnevezés menüpontra.
A hivatkozás neve ki van jelölve és készen áll a szerkesztésre.
3. Írja be a hivatkozás új nevét.
4. Nyomja meg az Entert.

TM1 alkalmazások által hivatkozott forrásobjektumok törlése
Amikor töröl egy forrásobjektumot, amelyre egy IBM Cognos TM1 alkalmazás hivatkozik, a
TM1 nem törli a megfelelő objektumhivatkozást az alkalmazásból.
Ha például törli a Canada Sales nézetet a data szerverről, akkor a Canada Sales nézet
hivatkozása megmarad a North American Sales alkalmazásban.
Ha megpróbál megnyitni egy objektum- vagy fájlhivatkozást egy alkalmazásban, és az
objektum vagy fájl forrása törölve lett az IBM Cognos TM1 server szerverről, akkor a TM1
egy hibaüzenetet jelenít meg, amely tájékoztatja arról, hogy a 'US Sales' objektum az 'sdata'
szerveren nem található, és felszólítja a hivatkozás törlésére.

6. fejezet Objektumok szervezése TM1 alkalmazásokban
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Ha egy objektum vagy fájl forrása törölve lett a szerverről, akkor törölnie kell a megfelelő
hivatkozást az alkalmazásból. Részleteket itt talál: “Objektum-, fájl- és URL-hivatkozások
törlése TM1 alkalmazásokból” oldalszám: 91.

TM1 alkalmazások biztonságának adminisztrációja
A következő szakaszok leírják, hogy hogyan rendelhet hozzá biztonsági jogosultságokat IBM
Cognos TM1 alkalmazásokhoz és hivatkozásokhoz az IBM Cognos TM1 server szerver
felhasználócsoportjai számára, valamint azt is, hogy hogyan tehet közzé vagy priváttá TM1
alkalmazásokat és hivatkozásokat.

Biztonsági jogosultságok hozzárendelése TM1
alkalmazásokhoz és hivatkozásokhoz felhasználócsoportok
számára
A nyilvános IBM Cognos TM1 alkalmazásokon belüli nyilvános elemekhez (hivatkozásokhoz
vagy részalkalmazásokhoz) hozzárendelhet biztonsági jogosultságokat az IBM Cognos TM1
server felhasználócsoportjai számára. Ahhoz, hogy az alkalmazáson belüli elemekhez
biztonsági jogokat rendeljen hozzá, Admin jogosultsággal kell rendelkeznie az
alkalmazáshoz.
Privát alkalmazásokhoz és hivatkozásokhoz nem rendelhet hozzá biztonsági jogokat; ezt csak
a privát elemet létrehozó felhasználó végezheti el.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a TM1 alkalmazásra, amely
azokat az elemeket tartalmazza, amikhez biztonsági jogosultságokat szeretne
hozzárendelni.
2. Kattintson a Biztonság, Biztonsági hozzárendelések lehetőségre.
Megnyílik a Biztonsági hozzárendelések ablak. Az ablak felsorol minden olyan nyilvános
elemet (TM1 objektumok, fájlok, URL címek és részalkalmazások), amelyek a jelenlegi
alkalmazásban találhatók.
3. Jelölje ki az elem és felhasználócsoport metszetében lévő cellát, amelyhez biztonsági
jogosultságokat szeretne meghatározni/hozzárendelni.
4. Kattintson az elérhető biztonsági jogosultságok egyikére.
Biztonsági jogosultság

TM1 alkalmazásokra alkalmazva

Hivatkozásokra alkalmazva

Egyik sem

A csoport tagjai nem láthatják az alkalmazást vagy annak
tartalmát.

A felhasználócsoport tagjai nem
láthatják a hivatkozást.

Olvasva

A felhasználócsoport tagjai láthatják az alkalmazást és
használhatják az alkalmazáson belüli hivatkozásokat,
amelyekhez a csoportnak legalább Read jogosultsága van.
A tagok létrehozhatnak az alkalmazásban privát
hivatkozásokat is.

A felhasználócsoport tagjai
használhatják a hivatkozást.
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Biztonsági jogosultság

TM1 alkalmazásokra alkalmazva

Hivatkozásokra alkalmazva

Admin

A felhasználócsoport tagjai láthatják az alkalmazást,
használhatják az alkalmazáson belüli hivatkozásokat,
valamint létrehozhatnak privát és nyilvános
hivatkozásokat az alkalmazásban. Létrehozhatnak továbbá
privát részalkalmazásokat.

A felhasználócsoport tagjai
használhatják a hivatkozást. Továbbá
frissíthetik vagy törölhetik a hivatkozást.
A privát hivatkozásokat közzétehetik, a
nyilvános hivatkozásokat pedig priváttá
tehetik.

Az alkalmazáshoz Admin jogosultsággal rendelkező tagok
beállíthatnak biztonsági jogosultságokat az alkalmazáson
belüli valamennyi hivatkozáshoz és részalkalmazáshoz.

5. Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket minden elemhez, amelyhez biztonsági beállításokat
szeretne meghatározni.
6. Kattintson az OK gombra.

Eredmények
Bármely felhasználócsoport esetében hozzá lehet rendelni a csoporthoz READ vagy ADMIN
jogosultságot egy hivatkozásra, akkor is, ha a hivatkozáshoz társított objektumhoz
hozzárendelt jogosultság NONE (nincs). Ebben az esetben a felhasználócsoport tagjai nem
láthatják az alkalmazásokban lévő hivatkozást.
Ha például egy felhasználócsoportnak NONE jogosultsága van egy kockához, de READ
jogosultsága van egy ugyanarra a kockára mutató hivatkozáshoz, a felhasználócsoport tagjai
nem fogják látni a kockára mutató hivatkozást egy alkalmazásban.

TM1 alkalmazások és hivatkozások közzététele
A következő szakasz az IBM Cognos TM1 alkalmazások és hivatkozások közzétételéhez
szükséges lépéseket írja le. Az eljárások végrehajtásához szükséges biztonsági engedélyek
megállapítása érdekében tekintse meg a "Biztonsági szempontok alkalmazások létrehozásához
és megtekintéséhez" című részt.

Privát TM1 alkalmazások közzététele
Egy privát alkalmazás közzétételéhez tegye a következőket.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra a Server Explorer ablakban.
2. Kattintson a Biztonság, Nyilvánossá tétel lehetőségre.
Megjegyzés: Egy privát alkalmazás közzétételekor az IBM Cognos TM1 közzéteszi az
alkalmazáson belüli nyilvános objektumokra mutató összes privát hivatkozást is.

Nyilvános objektumokra mutató privát hivatkozások közzététele
A nyilvános alkalmazásokban található privát hivatkozásokat közzé lehet tenni.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal a hivatkozásra a Server Explorer ablakban.
2. Válassza ki az Alkalmazáselem, Biztonság, Nyilvánossá tétel menüpontot.

6. fejezet Objektumok szervezése TM1 alkalmazásokban
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TM1 alkalmazások és hivatkozások priváttá tétele
Lehetősége van arra, hogy a nyilvános IBM Cognos TM1 alkalmazásokat és hivatkozásokat
priváttá tegye. Amikor egy alkalmazást vagy hivatkozást priváttá tesz, akkor csak Önnek lesz
hozzáférése az elemhez.

Nyilvános TM1 alkalmazás priváttá tétele
Egy nyilvános alkalmazás priváttá tételéhez tegye a következőket.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra a Server Explorer ablakban.
2. Válassza ki a Biztonság, Priváttá tétel menüpontot.
Amikor priváttá tesz egy nyilvános alkalmazást, az alkalmazáson belüli összes nyilvános
hivatkozás is privát lesz.
Ha egy nyilvános alkalmazás egyetlen objektumtípusra azonos módon elnevezett
hivatkozásokat tartalmaz, akkor az alkalmazás priváttá tételekor a nyilvános
hivatkozáshoz hozzáfűzésre kerül a _Public karakterlánc.
A következő kép például az European Sales alkalmazást mutatja, amely két hivatkozást
tartalmaz a Northern Europe Sales nézetre, egy nyilvánost és egy privátot.

Amikor priváttá teszi a European Sales alkalmazást, a nyilvános hivatkozás át lesz
alakítva privát hivatkozássá és a neve Northern Europe Sales_Public névre lesz
módosítva, ami jelzi, hogy ez egy nyilvános objektumra mutató privát hivatkozás.

A névmódosítás azért szükséges, mert egy alkalmazás nem tartalmazhat két azonos nevű
privát hivatkozást, amelyek egyetlen objektumtípusra mutatnak.

Nyilvános hivatkozás priváttá tétele
Egy nyilvános hivatkozás priváttá tételéhez tegye a következőket.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal a hivatkozásra a Server Explorer ablakban.
2. Válassza ki az Alkalmazáselem, Biztonság, Priváttá tétel menüpontot.

TM1 alkalmazások logikai csoportjainak megtekintése
Az IBM Cognos TM1 alkalmazások egyik legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszik az
objektumok és fájlok megtekintését és kezelését logikai csoportosításokban. Ez egyszerűvé
teszi a TM1 használatát, mert könnyen azonosíthat és kereshet meg fájlokat és objektumokat
munkaspecifikus alkalmazásokban anélkül, hogy a típus szerint rendezett objektumok
terjedelmes listáit kellene végignézni.
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A TM1 használatát tovább egyszerűsíti, hogy az objektumok megjelenítését típus szerint
korlátozhatja. Ez egy tisztább, könnyebben navigálható megjelenítést eredményez a Server
Explorer ablakban. (Alapértelmezés szerint minden objektumtípus megjelenik a Server
Explorer ablakban.)
Egy adott típusú objektum megjelenítésének letiltásához kattintson a Server Explorer
ablakban a Nézet , <Objektumtípus> menüpontra. Ez törli a Nézet menüben az
objektumtípus melletti pipát, és letiltja az objektumtípus megjelenítését a Server Explorer
ablakban. A következő mintában minden alkalmazás megjelenítése le van tiltva, kivéve az
Alkalmazások típust.
Megjegyzés: Egy adott objektumtípus megjelenítésének letiltásakor a Server Explorer
ablakban, az ilyen típusok objektumainak hivatkozásai továbbra is megjelennek a TM1
alkalmazásokon belül. Azonban az alkalmazásokon belüli vezérlőobjektumok le vannak tiltva,
ha a Server Explorer ablakban le van tiltva a vezérlőobjektumok megjelenítése.

TM1 alkalmazások közzététele a TM1 Web alkalmazásba
Az IBM Cognos TM1 alkalmazásokban lévő kockákra, nézetekre, fájlokra és URL címekre
mutató minden hivatkozás automatikusan elérhető a TM1 Web alkalmazásban is.
Az IBM Cognos TM1 10.2-es változatától kezdve ha a Microsoft Excel-munkalapokat webes
munkalapként szeretné megtekinteni a Cognos TM1 Web alkalmazásban, a fájlnak a
Microsoft Excel 2007-es vagy újabb változata által használt .xlsx vagy .xlsm formátumúnak
kell lennie.
Tegyük fel, hogy a North American Sales egy nyilvános alkalmazás, amely a TM1
objektumok és Excel fájlok gyűjteményére mutató hivatkozásokat tartalmaz. Amikor az sdata
IBM Cognos TM1 server eléréséhez a TM1 Web alkalmazást használja, akkor ezek a
hivatkozások az Alkalmazások alatt jelennek meg.
Amikor a TM1 Web felületen dolgozik és rákattint egy hivatkozásra, akkor az a következők
szerint jelenik meg:
v A kockák és nézetek közvetlenül a TM1 Web felületen jelennek meg.
v Az Excel fájlok TM1 weblapként jelennek meg közvetlenül a TM1 Web felületen.
Megjegyzés: Az Eszközök, Védelem Excel parancs használatával levédett Excel fájlok
nem érhetők el a TM1 Web alkalmazáson keresztül.
v A nem-Excel fájlok a társított programjaikban nyílnak meg és jelennek meg.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy néhány fájltípus és program nem lesz megtekinthető a
TM1 Web felületen.
v Az URL hivatkozások egy külön webböngészőben nyílnak meg és jelennek meg.
Például kattintson egy Excel fájlra a fájl megnyitásához TM1 weblap formátumban.
Megjegyzés: A TM1 a weblap oszlopszélességét a weblap előállításához forrásként használt
Excel fájl alapján határozza meg. Ha az Excel fájlban lévő oszlopok esetében a sor- és
oszlopcímkék nem jeleníthetők meg teljesen, akkor a weblapon a megfelelő címkék
csonkolva lesznek.
A TM1 Web alkalmazáson keresztül nyilvános és privát alkalmazásokhoz egyaránt hozzá tud
férni. A privát alkalmazásokat vagy hivatkozásokat csak a létrehozó felhasználó érheti el a
TM1 Web alkalmazáson keresztül. A TM1 Web nyilvános alkalmazásainak és
hivatkozásainak hozzáférését a TM1 server szerveren a forrás alkalmazásokhoz és
6. fejezet Objektumok szervezése TM1 alkalmazásokban
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hivatkozásokhoz megadott biztonsági jogosultságok határozzák meg. A biztonsági
jogosultságok beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg a következő szakaszt:
“Biztonsági jogosultságok hozzárendelése TM1 alkalmazásokhoz és hivatkozásokhoz
felhasználócsoportok számára” oldalszám: 92.

TM1 weblapok tulajdonságainak beállítása
A weblapok tulajdonságai a Server Explorer ablakban konfigurálhatók - ezek szabályozzák,
hogy egy Excel fájl hogyan jelenjen meg és hogyan viselkedjen, amikor a felhasználók
weblapként tekintik meg az IBM Cognos TM1 Web alkalmazásban.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban nyissa meg a TM1 alkalmazást, amely a TM1 weblap
előállításának forrásául szolgáló Excel fájlt tartalmazza.
2. Kattintson a jobb egérgombbal az Excel fájlra.
3. Kattintson a Tulajdonságok gombra.
Megnyílik a TM1 Web Tulajdonságok párbeszédablaka.
4. Az Általános és Megjelenési tulajdonságok lapokon állítsa be a TM1 weblap
tulajdonságait.
A TM1 Web Tulajdonságok párbeszédablakban elérhető tulajdonságok részletes leírását
az IBM Cognos TM1 Felhasználói útmutató tartalmazza.
5. Kattintson az OK gombra.

Hiperhivatkozások létrehozása feltöltött fájlokhoz
Ha azt szeretné, hogy egy weblap tartalmazzon egy feltöltött fájlra mutató hiperhivatkozást,
akkor a hiperhivatkozásnak tartalmaznia kell a helyet és a nevet, amelyet az IBM Cognos
TM1 rendel hozzá a feltöltött fájlhoz.
Amikor hozzáad egy feltöltött fájlt egy TM1 alkalmazáshoz, a fájl egy példánya mentésre
kerül az IBM Cognos TM1 server szerveren is, és a fájl nevéhez hozzá lesz fűzve egy
dátum/időbélyeg. Például:
Report_2006.xls_20070123212746.xls
Ha a hiperhivatkozásba nem foglalja bele a TM1 által hozzárendelt fájlnevet, akkor a
hivatkozás nem fog működni a TM1 Web felületen és egy hibaüzenet jelenik meg, min
például a következő:
"A fájl nem létezik: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\upload_test_2.xls".

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban a Tulajdonságok panelen keresheti meg a Rendszer neve
tulajdonságot, ami a hiperhivatkozás célját jelentő feltöltött Excel fájl TM1 által
hozzárendelt nevét tartalmazza.
2. A feltöltött Excel fájlra mutató hiperhivatkozást a következő formátum használatával kell
létrehoznia:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename
ahol:
v ServerName a TM1 szerver neve, ahol az Excel fájl található.
v A Fájlnév az a név, amelyet a TM1 rendelt a feltöltött Excel-fájlhoz.
Például:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls
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3. Az Excelben adjon hozzá egy hiperhivatkozást a munkalaphoz, amelyen a hivatkozást el
szeretné helyezni.
4. Adja hozzá a munkalapot egy TM1 alkalmazáshoz, majd tekintse meg a fájlt weblapként a
TM1 Web alkalmazásban.

A 0x1A hexadecimális karaktert tartalmazó munkalapok
megjelenítése
Az IBM Cognos TM1 Web nem tud megnyitni olyan weblapokat, amelyek a 0x1A
hexadecimális karaktert tartalmazzák. Ha egy 0x1A hexadecimális karaktert tartalmazó
weblapot próbál megnyitni, akkor a TM1 Web a következő hibaüzenetet jeleníti meg:
Hiba történt az MS Excel munkafüzet XML formátumra alakításakor: '', a 0x1A
hexadecimális érték érvénytelen karakter. Sor: 54, pozíció: 34.
A 0x1A hexadecimális karakter eltávolítása után a weblapból, a fájl megnyílik a TM1 Web
alkalmazásban.
Megjegyzés: A ASCIIOutput TurboIntegrator függvény a 0x1A hexadecimális karaktert
helyezi el az összes előállított fájl végén. Ha az ASCIIOutput függvényt használja a TM1
adatok exportálásához egy ASCII fájlba, és utána megpróbálja megnyitni a fájlt a TM1
weblapon, akkor ezt a hibát kapja.

6. fejezet Objektumok szervezése TM1 alkalmazásokban
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7. fejezet Adatok importálása feldolgozási munkalapokkal
A szakasz leírja, hogyan importálhat adatokat IBM Cognos TM1 kockákba feldolgozási
munkalap használatával. A feldolgozási munkalap egy módosított Excel munkalap, amelyben
TM1 függvényeket használ értékek küldéséhez egy meglévő kocka egy adott helyére.
Megjegyzés: Habár a feldolgozási munkalapok az adatimportálás érvényes eszközét jelentik,
a jelenlegi TM1 kiadásban elavult funkciónak számítanak. Erősen ajánlott a TurboIntegrator
használata az adatok importálásához a TM1 kockákba.
A szakasz a következő témaköröket tartalmazza.
v Feldolgozási munkalapok áttekintése
v Adatok importálása feldolgozási munkalapok használatával

Feldolgozási munkalapok áttekintése
A feldolgozási munkalap egy módosított Excel munkalap, amelyben függvényeket használ
bemeneti értékek küldéséhez egy meglévő TM1 kocka egy adott helyére.
A feldolgozási munkalapok segítségével átalakíthatja a bemeneti értékeket, amelyek
nincsenek közvetlenül leképezve meglévő elemekre. Például a következő táblázatban az első
két oszlop olyan kódokat tartalmaz, amelyek nem felelnek meg közvetlenül a kockában lévő
elemeknek, amelyekbe az értékeket küldi.
Forgatókönyv Region

Modell

Mérőszám

Jan

Feb

Már

001

R54

S Series 1.8 L ...

Ár

25259.93

25830.76

25041.90

002

R54

S Series 1.8 L ...

Ár

25259.93

25830.76

25041.90

001

R32

S Series 1.8 L ...

Ár

25259.93

25830.76

25041.90

002

R32

S Series 1.8 L ...

Ár

25259.93

25830.76

25041.90

001

R1A

S Series 1.8 L ...

Ár

25259.93

25830.76

25041.90

002

R1A

S Series 1.8 L ...

Ár

25259.93

25830.76

25041.90

001

R30

S Series 1.8 L ...

Ár

25259.93

25830.76

25041.90

002

R30

S Series 1.8 L ...

Ár

25259.93

25830.76

25041.90

Ebben a példában az első oszlopban lévő kódok az Actvsbud dimenzióban lévő elemeket
képviselik. Egy egyszerű IF függvény használatával átalakíthatja a 001 értéket Actual
(Tényleges), a 002 értéket Budget (Költségvetés) értékre.
A második oszlop négy országkódot tartalmaz, melyek olyan országokra vannak leképezve,
mint például Argentína, az Egyesült Államok és Görögország. Ha csak ezek az értékek
szerepelnének, akkor írhatna egy beágyazott IF képletet az értékek átalakításához elemekké.
Mivel a lehetséges értékek száma növekszik, egy beágyazott IF képlet írása kényelmetlen
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lehet és hibákat okozhat. Alternatív megoldásként létrehozhat egy kétdimenziós kockát,
amely kikeresési táblaként szolgál az elemnevek lekéréséhez.

Adatok importálása feldolgozási munkalapok használatával
A következő feladatok végrehajtásához létrehozhat egy feldolgozási munkalapot:
v Adatok importálása átalakítást igénylő bemeneti sorokból.
v Kockák frissítése úgy, hogy nem hoz létre kockákat és nem hoz létre konszolidálásokat.
v Állomásoztató terület használata adatok importálásához.
A TM1 a bemeneti adatokat egyesével beolvassa a feldolgozási munkalap első sorába, majd
ezután elküldi a rekordhoz társított adatértékeket egy TM1 kockának.
Az első munkalapsor alatt egy feldolgozási munkalap a következőket tartalmazza:
v Átalakítási utasítások az olyan értékekhez, amelyek le vannak képezve elemnevekre, de
nem felelnek meg az elemnév helyesírásának.
v Adatátalakítási számítások, amelyek importálás előtt módosítják az adatértékeket.
v Adatbázis küldés (DBS) képletek, amelyek leképezik a bemeneti adatokat a kockában lévő
cellákra. Minden képlet elküld egy értéket az első sorból egy helyre a kockában, amelyet a
kocka minden egyes dimenziójában egy elem azonosít.
Megjegyzés: A feldolgozási munkalapon DBS képleteket kell használnia DBSW képletek
helyett. A feldolgozási munkalapokon DBR képleteket kell használnia DBRW képletek
helyett.
v Az egyes bemeneti sorokban lévő többi érték az elemneveket közvetlenül vagy átalakítási
utasításokon keresztül biztosítja.
A következő folyamat összefoglalja az adatok importálásához szükséges lépéseket:
v Az első bemeneti rekord beolvasása a feldolgozási munkalapba példaként.
v A bemenet összehasonlítása a kockaszerkezettel.
v Szükség esetén a bemeneti értékek leképezése elemnevekre.
v DBS képlet összeállítása minden bemeneti értékhez, amely feltölt egy kockacellát.
v Minden bemeneti rekord feldolgozása.

Első bemeneti sor beolvasása
A feldolgozási munkalapokkal a következő adatforrásokból származó adatokat tudja
feldolgozni:
v ASCII fájlok
v ODBC adatforrások
v

TM1 kockák

A következő három szakasz az egyes adatforrások kezdeti rekordjának beolvasásához
szükséges lépéseket mutatja be.

Eljárás
1. Hozzon létre egy új Excel munkalapot, és zárjon be minden más munkalapot.
2. Kattintson a TM1, Adatok feldolgozása, Példa lehetőségre.
Megjelenik a Kocka, ODBC vagy egyszerű fájl kiválasztása párbeszédablak.
3. Egy adatforrás kiválasztásához kattintson a Kocka, ODBC, vagy Egyszerű fájl elemre.
Megnyílik a választásnak megfelelő párbeszédablak.
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4. Válassza ki a forráskockát, adatforrást vagy bemeneti fájlt, majd kattintson az OK
gombra.
Például egy bemeneti fájl esetén válassza ki a price.cma fájlt a \telepítési_könyvtár\PData
könyvtárban. ODBC adatforrás esetén módosítsa a Kliens és Jelszó mezőket szükség
szerint.
Bemeneti fájl esetén a bemeneti fájl első rekordja a feldolgozási munkalap első sorában
jelenik meg.
5. Bemeneti fájl esetén kattintson a Szerkesztés, Mentés lehetőségre, és mentse a
feldolgozási munkalapot PriceProcessing.xls néven.
6. ODBC adatforrás esetén válasszon ki egy táblát, majd kattintson az OK gombra.
Az ODBC adatforrás első rekordja megjelenik a munkalap első sorában.
7. Forráskocka esetén kattintson az Exportálás lehetőségre.
A forráskocka első rekordja megjelenik a munkalap első sorában.

Bemeneti rekordok összehasonlítása egy kocka szerkezetével
A kézikönyvben lévő példák az adatokat a minta SalesCube kockába dolgozzák fel, melynek
szerkezete a következő.
Dimenzió

Minta elemek

Actvsbud

Tényleges, Tervezett

Régió

Argentina, Belgium, United States

Model

S Series 1.8 L Sedan, S Series 2.0 L Sedan

Account1

Units, Sales, Price (Egységek, Értékesítés, Ár)

Month

Jan, Feb, Már, Ápr

A SalesCube kocka feltöltéséhez az adatforrásban lévő minden rekordnak a következő
részleteket kell tartalmaznia:
v Egy vagy több cellaérték.
v A különböző dimenziókból származó elemnevek, amelyek azonosítják az egyes importált
értékek vagy az elemnevekre leképezhető bemeneti értékek cellahelyét.
Lehetséges, hogy az eleminformációk nem teljesek. Például ha a forrásrekordok több értéket
tartalmaznak egyetlen mérőszámhoz, akkor a mérőszám nem kötelező. A hiányzó
mérőszámokat egy DBS képlettel biztosíthatja.
Tekintse meg a feldolgozási munkalapon megjelenő rekordot. Ez a rekord egyetlen
autómodell havi ár adatait tartalmazza. Ahhoz, hogy ezt az adatot leképezhesse a SalesCube
kockára, először át kell alakítania két bemeneti értéket elemnevekre, és meg kell adnia a
hiányzó elemneveket.

Vizsgáljuk meg az egyes bemeneti értékeket:
7. fejezet Adatok importálása feldolgozási munkalapokkal
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v Az A1 cella egy kódot tartalmaz, amely az ár adatot tényleges vagy költségvetési
összegként azonosítja. A 001 kód a tényleges (Actual), a 002 kód a költségvetési (Budget)
értéket képviseli, amelyek az Actvsbud dimenzió két eleme. Az Excel IF függvény
használatával átalakíthatja ezeket az értékeket elemnevekké.
v A B1 cella egy régiókódot ad meg, amely a Region (régió) dimenzióban szereplő egyik
elemnévnek felel meg. Tegyük fel, hogy a bemenet 21 átalakítandó régiókódot tartalmaz.
Ezeknek az értékeknek az átalakításához létrehozhat egy kikeresési táblaként működő
kétdimenziós kockát.
v A C1 cella az autómodellek nevét adja meg, pontosan úgy, hogy az a Model (Modell)
dimenzióban szerepel. Itt nincs szükség átalakításra.
v A D1 - I1 cellák a havi adatokat tartalmazzák. Ezeket az adatokat a Month (Hónap)
dimenzióban lévő elemekre kell leképezni.
Minden forrásrekordból hiányzik egy cella, amely az árat (Price) tartalmazza - ez az Account1
dimenzió egyik eleme. Ezt az értéket közvetlenül a kockának adatértékeket küldő DBS
képletekben kell megadnia.

Átalakítás IF képletek használatával
A price.cma fájlban lévő első oszlop egy forgatókönyvkódot tartalmaz, tényleges érték esetén
ez 001, költségvetési érték esetén 002. Az Excel IF függvény használatával átalakíthatja a
kódot az Actvsbud dimenzió megfelelő elemének nevére.

Eljárás
1. Kattintson a feldolgozási munkalap A3 cellájára.
2. Adja meg a következő képletet:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Leképezés rögzített címkék használatával
A D1 - O1 cellák olyan értékeket tartalmaznak, amelyek a Month (Hónap) dimenzió 12
elemére (Jan - Dec) vannak leképezve. Mivel ezek a bemeneti értékek mindig ugyanazokra a
hónapokra vannak leképezve, az elemneveket beírhatja közvetlenül a feldolgozási
munkalapba is.
Az elemnevek írásmódjának pontosan meg kell felelnie a dimenzióban lévő elemnevek
írásmódjának. A helyesírási hibák elkerülése érdekében a neveket átmásolhatja a
Részhalmazszerkesztő ablakból.
A következő lépések az elemnevek Részhalmazszerkesztő ablakból történő másolását
mutatják be.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Kattintson duplán a Month dimenzióra.
Megnyílik a Részhalmazszerkesztő ablak.
3. A Fa panelen jelölje ki a 12 hónapot (Jan - Dec).
4. Kattintson a Szerkesztés, Elemek választása, Vízszintes lehetőségre.
5. Térjen vissza a feldolgozási munkalaphoz.
6. Kattintson a jobb egérgombbal a D3 cellára, és válassza az előugró menü Beillesztés
menüpontját.
A TM1 a D3 cellától kezdve vízszintesen beilleszti az elemneveket.
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Átalakítás egy kikeresési kocka használatával
A B oszlop a második bemeneti oszlop. Ez biztosítja a 21 régió azonosítására szolgáló
kódokat, ahol az autómodelleket eladják. Például R54 Argentínát képviseli. Ezeket a kódokat
kétféleképpen alakíthatja át elemnevekké:
v Létrehozhat egy beágyazott IF képletet. A kódok listájának növekedésével ez egy
kényelmetlen megoldássá válik.
v Létrehozhat egy kétdimenziós kockát, amely kikeresési kockaként működik a
régiónevekhez, majd olvassa be a régióneveket egy DBR képlettel.
Létre fogunk hozni egy Translate (Fordítás) nevű kockát, amely két dimenziót tartalmaz:
RegCodes (régiókódok) és RegName (régiónevek).

Egyedi nevek importálása
A TurboIntegrator használatával létrehozhat egy dimenziót, melynek elemei egy bemeneti
oszlopból származó egyedi értékek. Ebben a példában a második oszlop a price.cma.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. A Fa panelen kattintson a jobb egérgombbal a Folyamatok csomópontra, majd válassza
az előugró menü Új folyamat létrehozása menüpontját.
Megnyílik a TurboIntegrator párbeszédablak.
3. Adjon meg egy ASCII adatforrástípust.
4. Az Adatforrás neve mező mellett kattintson a Tallózás gombra, majd keresse meg a
price.cma fájlt a \telepítési_könyvtár\Pdata könyvtárban.
5. Kattintson a Változók lapra.
6. A Tartalom típusánál minden oszlopnál válassza a Mellőzés beállítást, kivéve azt az
oszlopot, amely az importálni kívánt kódot tartalmazza. Ebben a példában a 2. oszlop
(amelyet az R54 minta érték azonosít) biztosítja az importálni kívánt kódokat.
7. Kattintson a Leképezések lapra.
8. Adja meg a Nincs művelet beállítást a Kockák alárendelt lap Kockaművelet és
Adatművelet szakaszaiban egyaránt.
9. Kattintson a Dimenziók alárendelt lapra, majd tegye a következőket:
v Írja be a Translate karakterláncot a Dimenzió mezőbe.
v A Művelet listában válassza ki a Létrehozás elemet.
v Az Elemtípus listában válassza ki a Numerikus elemet.
10. Kattintson a Fájl,Mentés menüpontra, majd mentse a folyamatot
create_RegCodes_dimension néven.
11. Kattintson a Fájl, Végrehajtás menüpontra a RegCodes dimenzió létrehozásához.

Eredmények
A RegCodes dimenzió most elérhető a Server Explorer ablakban.

RegName dimenzió létrehozása
A következő lépések végrehajtásával hozza létre a RegName dimenziót egyetlen karakterlánc
elemmel.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. A Fa panelen kattintson a jobb egérgombbal a Dimenziók csomópontra, majd válassza az
előugró menü Új dimenzió létrehozása menüpontját.
7. fejezet Adatok importálása feldolgozási munkalapokkal
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Megnyílik a Dimenziószerkesztő.
3. Kattintson a Szerkesztés, Elem beszúrása lehetőségre.
Megnyílik a Dimenzióelem beszúrása párbeszédablak.
4. Az Elem neve mezőbe írja be a Name (Név) értéket.
5. Az Elemtípus listából válassza ki a Karakterlánc elemet.
6. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre.
A Name elem most karakterlánc elemként nyílik meg.
7. Kattintson az OK gombra.
8. Kattintson a Szerkesztés, Mentés lehetőségre, majd mentse a dimenziót RegName néven.

Translate kocka létrehozása
A Translate kocka létrehozásához tegye a következőket.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal a Kockák elemre, majd
válassza az előugró menü Új kocka létrehozása menüpontját.
Megnyílik a Kocka létrehozása ablak.
2. Írja be a Translate nevet a Kocka neve mezőbe.
3. Az Elérhető dimenziók mezőben kattintson duplán a RegCodes elemre.
A RegCodes elem átkerül a Dimenziók az új kockában mezőbe.
4. Az Elérhető dimenziók mezőben kattintson duplán a RegName elemre.
A RegName elem átkerül a Dimenziók az új kockában mezőbe.
5. A kétdimenziós Translate kocka mentéséhez kattintson az OK gombra.

Translate kocka feltöltése
A Cube Viewer használatával most megadhatja a régiókódoknak megfelelő régióneveket.
A következő lépések bemutatják, hogy hogyan tudja feltölteni a Translate kockát
régiónevekkel.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban található Fa panelen kattintson duplán a Translate kockára.
Megnyílik a Cube Viewer.
2. Nyomja meg az F9 billentyűt a Translate kocka egyes dimenzióiban lévő elemek
megtekintéséhez.
3. A táblázatot útmutatóként használva adja meg a régiókódoknak megfelelő régióneveket.
RegCode

Név

R54

Argentína

R32

Belgium

R55

Brazília

R1B

Kanada

R56

Chile

R45

Dánia

R33

Franciaország

R49

Németország

R44

Nagy-Britannia

R30

Görögország
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RegCode

Név

R353

Írország

R39

Olaszország

R352

Luxemburg

R52

Mexikó

R31

Hollandia

R47

Norvégia

R351

Portugália

R34

Spanyolország

R46

Svédország

R1A

Egyesült Államok

R598

Uruguay

4. Kattintson a Fájl, Bezárás menüpontra a visszatéréshez a Server Explorer ablakhoz.
5. A Server Explorer ablakban kattintson a Fájl, Mentés menüpontra a cellaértékek
mentéséhez.

DBR képlet létrehozása
Most létrehozhat egy DBR képletet, amely beolvassa az egyes régiókódoknak megfelelő
régióneveket a feldolgozási munkalapba.
Megjegyzés: A feldolgozási munkalapokon DBR képleteket kell használni, nem DBRW
képleteket.

Eljárás
1. A feldolgozási munkalapon kattintson a B3 cellára.
2. Kattintson a TM1, Képlet szerkesztése elemre.
Megnyílik a Képlet szerkesztése sáv.
3. Kattintson az Adatbázis-hivatkozás beállításra.
Megnyílik a Kocka kiválasztása párbeszédablak.
4. Kattintson a Kiválasztás lehetőségre.
Megnyílik egy másik Kocka kiválasztása párbeszédablak.
5. Válassza ki a local:Translate elemet, majd kattintson az OK gombra.
A TM1 helyesen feltételezi, hogy a RegCodes dimenzióból származó elem a B1 cellában
van, de nem talál hozzá RegName elemet, és azt meghatározatlanként jeleníti meg.
6. Kattintson a RegName dimenzióra.
Megnyílik a Részhalmazszerkesztő.
7. Válassza ki a Name elemet, majd kattintson az OK gombra.
A RegName mező most a Kiválasztva értéket jeleníti meg.
8. A Translate hivatkozás szerkesztése párbeszédablakban kattintson az OK gombra.
A Képlet szerkesztése sáv most megjeleníti a teljes képletet:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")
Ez a képlet a B1 cellában lévő Regcodes elem és a Name Regname elem metszetében
talált Translate kockából származó értéket adja vissza.
9. Kattintson az OK gombra a képlet beszúrásához a B3 cellába.

7. fejezet Adatok importálása feldolgozási munkalapokkal
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Eredmények
A B3 cella most az Argentina értéket jeleníti meg, amely az R54 kódnak megfelelő régió.

Adatbázis küldés (DBS) képletek létrehozása
Létrehozhat DBS képleteket, amelyek numerikus adatértékeket küldenek a kockába, mert:
v Átalakította a kódokat, amelyek az Actvsbud dimenzióban lévő elemekre vannak
leképezve.
v Átalakította a kódokat, amelyek a Region dimenzióban lévő elemekre vannak leképezve.
v Több adatértéket leképezett a megfelelő hónapokra.
A DBS képleteket az adatokat és leképezési utasításokat tartalmazó sorok alá illessze be.
Ezeket ne az első sorba illessze be, mert akkor felül lesznek írva, mivel a TM1 beolvassa a
rekordokat a feldolgozási munkalapba.

Eljárás
1. Kattintson a D4 cellára. Ez egy üres cella, amely az első DBS képletet fogja tárolni.
2. Kattintson a TM1, Képlet szerkesztése elemre.
Megnyílik a Képlet szerkesztése sáv.
3. Kattintson a DB küldés lehetőségre.
A TM1 felszólítja, hogy válassza ki a kockába küldendő értéket.
4. Kattintson duplán a D1 cellára, amely a Jan cellaértéket tartalmazza.
A TM1 felszólítja, hogy válassza ki a cellahivatkozás típusát.
5. Kattintson az Oszlophoz képest relatív elemre.
A DBS képlet mindig az 1. sorra hivatkozik, de az oszlophivatkozás a képlet helyéhez
képest relatív lesz.
A TM1 felszólítja, hogy adja meg a cellában lévő adatok típusát.
6. Kattintson a Numerikus elemre.
Megjelenik a Kocka kiválasztása párbeszédablak, ahol kiválaszthatja a feltölteni kívánt
kockát.
7. Kattintson a Kiválasztás lehetőségre.
Megnyílik egy másik Kocka kiválasztása párbeszédablak.
8. Válassza ki a local:SalesCube kockát, majd kattintson az OK gombra.
Megjelenik a Kocka hivatkozásának szerkesztése párbeszédablak, a kockának
elküldendő érték (D1 cella) leképezési utasításainak nagy részével.
Az A3 cella az Actvsbud dimenzió egyik elemét adja meg.
v A B1 cella a Region dimenzió egyik elemét adja meg.
v A C1 cella a Model dimenzió egyik elemét adja meg.
v Az D3 cella a Month dimenzió egyik elemét adja meg.
A leképezés befejezéséhez azonosítania kell az Account1 dimenzió egy elemét. A
price.cma tartalmazza az ár értékeket, így minden DBS képletet le kell képezni az ár
elemre.
9. Kattintson az account1 elemre.
Megnyílik a Részhalmazszerkesztő.
10. Válassza a Price (ár) elemet, és kattintson az OK gombra.
A Kockahivatkozás szerkesztése párbeszédablak account1 mezője most a Kiválasztva
értéket jeleníti meg.
11. Kattintson az OK gombra.
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A Képlet szerkesztése sáv most megjeleníti az előállított DBS függvényt:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)
A képlet teljes magyarázatáért tekintse meg a következő részt: “DBS szintaxis”.
12. A képlet elhelyezéséhez a feldolgozási munkalapon, kattintson az OK gombra.
13. Másolja be a D3 cellában lévő képletet az E3:O3 tartományba.
14. Mentse a PriceProcessing munkalapot.

DBS szintaxis
A DBS függvény a következő szintaxist használja:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Argumentum

Leírás

value

A kockának küldendő numerikus érték.

server:cube

A küldött értéket fogadó kocka neve. A kockanévnek előtagként tartalmaznia kell annak a
szervernek a nevét, amelyen a kocka található, például sdata:SalesCube.

e1,...en

Az értéket fogadó kockában a cellahelyet azonosító elemek. Az elemargumentumokat a
dimenziók sorrendjében adja meg. Például az e1 a kocka első dimenziójában lévő elem, az e2 a
kocka második dimenziójában lévő elem.

Adatforrás feldolgozása egy kockába
Egy feldolgozási munkalap létrehozása után feldolgozhatja az adatokat egy kockába.
Ha elvégezte a jelen szakaszban leírt feladatokat, akkor tudja, hogy a PriceProcessing
munkalap az ár értékeket a SalesCube kockába dolgozza fel.
Az olyan kockacellákba, melyeknek értékét szabályok számítják ki, az értékek beírásához
nem használhat feldolgozási munkalapot, mivel a szabályokból származtatott cellaértékek
nem szerkeszthetők.
v Először ellenőriznie kell, hogy a SalesCube kockában lévő Price (ár) értékek értékek nem
szabályokból származnak.
v Ezután feldolgozhat egy adatforrást a kockába.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Kattintson duplán a SalesCube kockára.
3. Ellenőrizze, hogy a kockához tartoznak-e szabályok. Ha nem, akkor folytassa a 8.
lépéssel.
4. Ha a kockához tartozik szabály, akkor nyissa meg a szabályt Szabályszerkesztő
ablakban.
5. Vizsgálja meg a szabályt, és ellenőrizze, hogy a Price (Ár) értékét szabályok számítják-e
ki.
Megjegyzés: Figyelje meg, hogy a szabály a következő utasítást tartalmazza, ami a
Price értékét számítja ki, mind numerikus, mind konszolidált szinteken:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;
Ez az utasítás a Price értékét számítja ki, mind numerikus, mind konszolidált szinteken.
6. Szórjon be egy kettőskereszt (#) jelet mindkét utasítás elejére a Price számításainak
letiltásához.

7. fejezet Adatok importálása feldolgozási munkalapokkal
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#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Mentse a szabályt.
Most már használhatja a feldolgozási munkalapot a price.cma forrásfájl feldolgozásához
a SalesCube kockába.
8. Ha nincs csatolt szabály, akkor nyissa meg a DBS képleteket és leképezési utasításokat
tartalmazó feldolgozási munkalapot.
Ha a szakasz korábbi példáit követte, akkor nyissa meg a PriceProcessing feldolgozási
munkalapot.
9. Zárjon be minden más munkalapot.
10. Kattintson a TM1, Adatok feldolgozása, Feldolgozás lehetőségre.
Megjelenik a Kocka, ODBC vagy egyszerű fájl kiválasztása párbeszédablak.
11. Kattintson az Egyszerű fájl lehetőségre.
Megnyílik a Bemeneti fájl kiválasztása párbeszédablak.
12. Válassza ki a Price.cma forrásfájlt, majd kattintson az OK gombra.
A TM1 feldolgozza a forrásfájlt. A folyamat során megjelenik egy folyamatjelző.
A TM1 sorban beolvassa a forrásfájl minden egyes rekordját a feldolgozási munkalap
első sorába. A feldolgozási munkalap minden rekord beolvasása után újraszámítja az
értékeket, a DBS képletek pedig elküldik az első sorban lévő adatokat a kocka megfelelő
cellájába.
13. Tallózással keresse meg a SaleCube kockát, és figyelje meg, hogy a Price értékek
frissítve lettek a price.cma fájlban szereplő értékekre.
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8. fejezet TM1 objektumok elérésének szabályozása
Ez a szakasz az IBM Cognos TM1 server szerveren található objektumok hozzáférésének
korlátozását mutatja be, minden IBM Cognos TM1 telepítés esetén, a hitelesítési módszertől
függetlenül.

Biztonsági jogok hozzárendelése csoportokhoz
A TM1 alkalmazásban bármelyik nem rendszergazdai csoporthoz hozzárendelhet objektum
szintű biztonsági beállításokat. A biztonsági jogok csoportokhoz rendelésével szabályozhatja
a felhasználók hozzáférését a TM1 objektumokhoz.
Megjegyzés: Az ADMIN, DataAdmin vagy SecurityAdmin csoportokhoz nem rendelhet
hozzá biztonsági jogokat. Ezeknek a csoportoknak a jogosultságai előre meg vannak
határozva, és letiltottként jelennek meg a TM1 Biztonsági hozzárendelések
párbeszédpanelen.
Vegye figyelembe azt is, hogy a biztonsági szint bejegyzések esetén csak angol nyelvű
változat fogadható el. Ha kézzel adja meg a biztonsági szinteket a TM1 cellabiztonság
vezérlőkockában, akkor csak az alábbiakban felsorolt kulcsszavak használhatók.
A TM1 csoportok objektum szintű biztonsági jogai a következők:
Admin - A csoportnak teljes hozzáférése van a kockákhoz, elemekhez, dimenziókhoz és
más objektumokhoz.
v Lock - A csoport megtekintheti és szerkesztheti a kockákat, elemeket, dimenziókat és más
objektumokat, és tartósan zárolhat objektumokat, hogy megakadályozza azok frissítését
más felhasználók számára.
v

v

Read - A csoport megtekintheti a kockákat, elemeket, dimenziókat, folyamatokat vagy
chore folyamatokat, de nem hajthat végre műveleteket az objektumokon.

v

Reserve - A csoport megtekintheti és szerkesztheti a kockákat, elemeket, dimenziókat és
más objektumokat, és ideiglenesen lefoglalhat objektumokat, hogy azokat más
felhasználók ne frissíthessék.

Write - A csoport megtekintheti és frissítheti a kockákat, elemeket, dimenziókat,
folyamatokat és chore folyamatokat.
v None - A csoport nem láthatja a kockákat, elemeket, dimenziókat, folyamatokat és chore
folyamatokat, és nem hajthat végre műveleteket az objektumokon.

v

A következő táblázat a csoportokhoz hozzárendelhető biztonsági jogosultságokat írja le.
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Jogosultság

Objektum

Leírás

Admin

Kocka

A csoport tagjai olvashatják, írhatják, lefoglalhatják, zárolhatják és törölhetik a kockát.
Menthetnek nyilvános kockanézeteket. Adhatnak biztonsági jogokat más felhasználók
számára is az adott objektumhoz.

Elem

A csoport tagjai hozzáférhetnek az elemhez, frissíthetik, lefoglalhatják, zárolhatják és
törölhetik azt. Adhatnak biztonsági jogokat más felhasználók számára is az adott
objektumhoz.

Dimenzió

A csoport tagjai hozzáadhatnak elemeket a dimenzióhoz, eltávolíthatnak elemeket a
dimenzióból, átrendezhetik az elemeket a dimenzióban, és lefoglalhatják vagy
zárolhatják a dimenziót. Menthetnek nyilvános dimenzió-részhalmazokat. Adhatnak
biztonsági jogokat más felhasználók számára is az adott objektumhoz.

Alkalmazás

A csoport tagjai láthatják az alkalmazást, használhatják az alkalmazáson belüli
hivatkozásokat, valamint létrehozhatnak privát és nyilvános hivatkozásokat az
alkalmazásban.
Ha a csoport Admin jogosultsággal rendelkezik az alkalmazásra, a csoport tagjai
biztonsági jogokat állíthatnak be az alkalmazáson belüli minden hivatkozásra és
részalkalmazásra más csoportok számára, de a sajátjuk számára nem.

Lock

Hivatkozás

A csoport tagjai használhatják a hivatkozást, valamint frissíthetik vagy eltávolíthatják
azt. A privát hivatkozásokat közzétehetik, a nyilvános hivatkozásokat pedig priváttá
tehetik.

Kocka

A csoport tagjai rendelkeznek minden Write engedély által biztosított jogosultsággal és
zárolhatják is a kockát. Ha a kocka zárolva van, annak adatait senki sem frissítheti.
A zárolást csak olyan felhasználók távolíthatják el, akiknek Admin jogosultságok van a
kockához.
A zárolás a távoli szerver leállítása után is érvényben marad.

Elem

A csoport tagjai rendelkeznek minden Write engedély által biztosított jogosultsággal és
zárolhatják is az elemet. Ha az elem zárolva van, az elem által azonosított kockacellákat
senki sem frissítheti.
A zárolást csak olyan felhasználók távolíthatják el, akiknek Admin jogosultságok van az
elemhez.
A zárolás a távoli szerver leállítása után is érvényben marad.

Dimenzió

A csoport tagjai rendelkeznek minden Write engedély által biztosított jogosultsággal és
zárolhatják is a dimenziót. Ha a dimenzió zárolva van, senki sem szerkesztheti a
dimenziószerkezetet.
A zárolást csak olyan felhasználók távolíthatják el, akiknek Admin jogosultságok van a
dimenzióhoz.
A zárolás a távoli szerver leállítása után is érvényben marad.
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Jogosultság

Objektum

Leírás

Read

Kocka

A csoport tagjai láthatják a kockában lévő cellákat, de nem módosíthatják ezek adatait.

Elem

A csoport tagjai láthatják az elem által azonosított cellákat, de nem módosíthatják ezek
adatait.

Dimenzió

A csoport tagjai láthatják a dimenziókban lévő elemeket, de nem adhatnak hozzá,
távolíthatnak el vagy rendezhetnek át elemeket.

Folyamat

A csoport tagjai láthatják a folyamatot a Server Explorer ablakban és kézzel futtathatják
a folyamatot, de nem szerkeszthetik azt.
Megjegyzés: A folyamatokhoz hozzárendelt jogosultságok figyelmen kívül maradnak,
amikor a folyamatok chore folyamatból indulnak.

Chore

A csoport tagjai láthatják a chore folyamatot a Server Explorer ablakban és kézzel
futtathatják a chore folyamatot, de nem szerkeszthetik azt.

Alkalmazás

A csoport tagjai láthatják az alkalmazást és használhatják az alkalmazáson belüli
nyilvános hivatkozásokat, ha legalább Read jogosultsággal rendelkeznek.
Létrehozhatnak privát hivatkozásokat az alkalmazásban, valamint létrehozhatnak privát
részalkalmazásokat is.

Hivatkozás

A csoport tagjai megnyithatják a hivatkozást, de nem frissítheti a hivatkozást az
alkalmazásban. A csoport tagjai azonban végrehajthatnak "mentés másként" műveletet
és így menthetik a hivatkozás egy új privát változatát.

Kocka

A csoport tagjai rendelkeznek minden Write engedély által biztosított jogosultsággal és
lefoglalhatják a kockát, hogy azt más felhasználók ne szerkeszthessék. A foglalást csak a
lefoglaló felhasználó, valamint olyan felhasználók távolíthatják el, akiknek Admin
jogosultságok van a kockához.

Reserve

A foglalás automatikusan lejár, amikor a lefoglaló felhasználó megszakítja kapcsolatát a
távoli szerverrel, vagy amikor a szerver leáll.
Elem

A csoport tagjai rendelkeznek minden Write engedély által biztosított jogosultsággal és
lefoglalhatják az elemet, hogy az elem által azonosított kockacellákat más felhasználók
ne frissíthessék. A foglalást csak a lefoglaló felhasználó, valamint olyan felhasználók
távolíthatják el, akiknek Admin jogosultságok van az elemhez.
A foglalás automatikusan lejár, amikor a lefoglaló felhasználó megszakítja kapcsolatát a
távoli szerverrel, vagy amikor a szerver leáll.

Dimenzió

A csoport tagjai rendelkeznek minden Write engedély által biztosított jogosultsággal és
lefoglalhatják a dimenziót, hogy azt más felhasználók ne frissíthessék. A foglalást csak a
lefoglaló felhasználó, valamint olyan felhasználók távolíthatják el, akiknek Admin
jogosultságok van a dimenzióhoz.
A foglalás automatikusan lejár, amikor a lefoglaló felhasználó megszakítja kapcsolatát a
távoli szerverrel, vagy amikor a szerver leáll.
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Jogosultság

Objektum

Leírás

Write

Kocka

A csoport tagjai olvashatják és frissíthetik a cellákat. Menthetnek privát kockanézeteket.
A Write hozzáférési jogosultság nem érvényes a konszolidált elemek által azonosított
vagy szabályokból származtatott cellákra.

Elem

A csoport tagjai olvashatják és frissíthetik az elem által azonosított cellákat és
szerkeszthetik az elem attribútumait.

Dimenzió

A csoport tagjai szerkeszthetik az elemattribútumokat, az elemformátumokat és
létrehozhatnak privát részhalmazokat a dimenzió számára. A csoport tagjai
szerkeszthetik magának a dimenziónak az attribútumait is.

Kocka

A csoport tagjai nem láthatják a kockát a Server Explorer alkalmazásban, így nem is
tallózhatnak a kockában.

Elem

A csoport tagjai nem láthatják az elemet Részhalmazszerkesztőben vagy a
Dimenziószerkesztőben, és nem láthatják az elem által azonosított cellákat sem a kocka
tallózásakor.

Dimenzió

A csoport tagjai nem láthatják a dimenziót a Server Explorer alkalmazásban, és nem
tallózhatják a dimenziót tartalmazó kockákban.

Folyamat

A csoport tagjai nem láthatják a folyamatot a Server Explorer alkalmazásban, így nem is
hajthatják végre a folyamatot.
Megjegyzés: A folyamatokhoz hozzárendelt jogosultságok figyelmen kívül maradnak,
amikor a folyamatok chore folyamatból indulnak.

Chore

A csoport tagjai nem láthatják a chore folyamatot a Server Explorer alkalmazásban, így
nem is hajthatják végre a chore folyamatot.

Alkalmazás

A csoport tagjai nem látják az alkalmazást és annak tartalmát a Server Explorer
alkalmazásban.

Hivatkozás

A csoport tagjai nem látják a hivatkozást a Server Explorer alkalmazásban.

None

Különböző objektumbiztonsági jogok kölcsönhatásai
Ha egy adatcellát azonosító objektumra különböző biztonsági jogokat alkalmaz, akkor a TM1
a leginkább korlátozó biztonsági jogokat alkalmazza a cellára.

1. példahelyzet
Tegyük fel, hogy egy felhasználóhoz Read hozzáférést rendel hozzá a SalesCube kockához,
és Write hozzáférést a kockában lévő elemekhez. Ebben az esetben a kocka Read
hozzáférése felülbírálja az elemek Write hozzáférését, és a felhasználó megtekintheti ugyan a
kocka adatait, de nem frissítheti azokat.

2. példahelyzet
A SalesPriorCube kocka a következő dimenziókat tartalmazza:
v Actvsbud
v Régió
v Modell
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v Account1
v Month
Tegyük fel, hogy egy felhasználónak Write hozzáférése van a SalesPriorCube kockához,
Read hozzáférése van az Actvsbud dimenzióban lévő összes elemhez, és Write hozzáférése
van az összes többi dimenzióban lévő elemhez. Az Actvsbud dimenzióban lévő elemek a
kockában lévő összes elemet azonosítják, ezért a felhasználó nem frissíthet egyetlen
kockaadatot sem.

3. példahelyzet
A kockákhoz és a dimenziókhoz tartozó biztonsági jogokat egyaránt módosíthatja. Ha a
csoportnak vannak biztonsági jogai egy kockához, akkor ezek a jogok a kockában lévő összes
dimenzióra érvényesek, kivéve, ha tovább korlátozza adott dimenziók vagy elemek
hozzáférését.
Tegyük fel, hogy a felhasználók több regionális csoportjának engedélyezné szeretné a
SalesPriorCube kockában lévő összes adat olvasását. Azt is szeretné, hogy az egyes csoportok
frissíthessék a saját régiójuk adatait. Azt szeretné például, hogy a North America
(Észak-Amerika) csoportban lévő felhasználók frissíthessék az Észak-Amerikára vonatkozó
adatokat.
Ennek a biztonsági sémának a megvalósításához a következőket teheti:
v Létrehozhat értékesítési régiókat tükröző csoportokat.
v Hozzáadhatja a felhasználókat a megfelelő csoportokhoz.
v Minden egyes regionális csoportnak Write hozzáférést ad a SalesPriorCube kockához.
v A North America csoportnak Read hozzáférést ad azokhoz az elemekhez, amelyek nem az
észak-amerikai régió adatait tükrözik.
A TM1 mintaadatokban ez a biztonsági séma van megvalósítva. A Usr1 felhasználó a North
America (Észak-Amerika) csoportban van, amely Write hozzáféréssel rendelkezik a North
America régió területeihez tartozó, és Read hozzáféréssel a más régió területeihez tartozó
adatokhoz.

Kockák védelme
Az egyes csoportok hozzáférését egyéni kockákra is kibővítheti vagy korlátozhatja. Egy új
kocka létrehozásakor a többi csoportnak kezdetben None hozzáférése van az új kockához. A
többi csoport esetén hozzá kell rendelnie a biztonsági jogokat az új kockához.

Biztonsági jogok hozzárendelése kockákhoz
Egy kockához a következőképpen rendelhet hozzá biztonsági jogokat.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Kattintson a Kockák ikonra a szerver alatt, amellyel dolgozik.
3. Kattintson a Kockák, Biztonsági hozzárendelések lehetőségre.
Megnyílik a TM1 biztonsági hozzárendelések párbeszédablak.
4. Kattintson a kockanév és csoportnév metszetében lévő cellára, amelyhez hozzá szeretne
rendelni jogokat.
Egy cellatartomány kiválasztásával egyszerre több kockához vagy több csoporthoz is
hozzárendelhet jogosultságokat. Egy cellatartomány kiválasztásához kattintson egy cellára
8. fejezet TM1 objektumok elérésének szabályozása
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a tartomány első elemének kijelöléséhez, majd nyomja le a Shift billentyűt és kattintson a
sorban vagy oszlopban a tartomány utolsó elemének kijelöléséhez.
5. Válassza ki a hozzárendelni kívánt hozzáférési szintet.
A hozzárendelt hozzáférési jogosultság neve megjelenik a cellában.
6. Kattintson az OK gombra.

Kockák lefoglalása és felszabadítása
Amikor egy felhasználó lefoglal egy kockát, akkor a felhasználó kizárólagos jogosultságot
szerez a kockában lévő adatok frissítésére. Más felhasználók nem frissíthetik a kockát, míg az
fel nem lesz szabadítva. A kockát vagy az a felhasználó szabadíthatja fel, aki lefoglalta, vagy
egy másik felhasználó, akinek Admin jogosultságai vannak az adott kockához.
A kocka lefoglalása felfogható úgy is, mint a kocka adatainak ideiglenes befagyasztása. A
foglalás automatikusan lejár, amikor a lefoglaló felhasználó megszakítja kapcsolatát a távoli
szerverrel, vagy amikor a szerver leáll.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Válassza ki a lefoglalni kívánt kockát.
3. Kattintson a Kocka, Biztonság, Lefoglalás lehetőségre.
A kocka feloldásához:
4. Ismételje meg a kocka lefoglalásánál leírt 1. és 2. lépést.
5. Kattintson a Kocka, Biztonság, Feloldás lehetőségre.

Kocka zárolása és a zárolás feloldása
Amikor egy felhasználó zárol egy kockát, akkor csak az adott kockához Admin
jogosultsággal rendelkező felhasználók frissíthetik a kocka adatait vagy oldhatják fel a kocka
zárolását. Még a kockát zároló felhasználó se frissítheti a kockaadatokat vagy oldhatja fel a
kocka zárolását, kivéve, ha az adott Admin jogosultsággal rendelkezik.
A kocka zárolása felfogható úgy is, mint a kocka adatainak tartós archiválása. A zárolás a
távoli szerver leállítása után is érvényben marad.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Válassza ki a zárolni kívánt kockát.
3. Kattintson a Kocka, Biztonság, Zárolás lehetőségre.
A kocka zárolásának feloldásához:
4. Ismételje meg a kocka zárolásánál leírt 1. és 2. lépést.
5. Kattintson a Kocka, Biztonság, Zárolás feloldása lehetőségre.

Elemek védelme
Az Elem biztonsági hozzárendelései párbeszédablakban az egyes csoportok hozzáférését
egyéni elemekre is kibővítheti vagy korlátozhatja.

Biztonsági jogok hozzárendelése elemekhez
Egy elemhez a következőképpen rendelhet hozzá biztonsági jogokat.
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Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Válassza ki a kezelni kívánt dimenziót.
3. Kattintson a Dimenzió, Biztonság, Elemek biztonsági hozzárendelései lehetőségre.
Megjelenik a TM1 biztonsági hozzárendelések párbeszédablak.
4. Kattintson az elemnév és a csoportnév metszetében lévő cellára.
Egy cellatartomány kiválasztásával egyszerre több elemhez vagy több csoporthoz is
hozzárendelhet jogosultságokat. Egy cellatartomány kiválasztásához kattintson egy cellára
a tartomány első elemének kijelöléséhez, majd nyomja le a Shift billentyűt és kattintson a
sorban vagy oszlopban a tartomány utolsó elemének kijelöléséhez.
5. Válassza ki a hozzárendelni kívánt hozzáférési szintet.
A hozzárendelt hozzáférési jogosultság neve megjelenik a cellában.
6. Kattintson a Mentés vagy az OK gombra.
Megjegyzés: Ha a Mentés gombra kattint, akkor további elemekhez rendelhet hozzá
biztonsági jogosultságokat. Más dimenziókban lévő elemeket is elérhet, ehhez a
Dimenzió kiválasztása mezőben válasszon ki egy dimenziót.

Legalsó szintű és konszolidált elemek biztonsági jogainak
kölcsönhatásai
Egy konszolidált elemhez és a konszolidáláshoz tartozó legalsó szintű elemekhez különféle
biztonsági szinteket állíthat be.
Például a mintaadatokban szereplő Region dimenzió elemhierarchiája a következő:

Tegyük fel, hogy Usr4 felhasználónak Read hozzáférése van a Canada legalsó szintű
elemhez, és None hozzáférése a North America konszolidált elemhez. Usr4 felhasználó a
Canada elem által azonosított adatokat láthatja, de a North America elem által azonosított
konszolidált adatokat nem.

Elemek lefoglalása és felszabadítása
Amikor egy felhasználó lefoglal egy elemet, akkor a felhasználó kizárólagos jogosultságot
szerez az adott elem által azonosított adatok frissítésére. Más felhasználók nem frissíthetik az
elem adatait, míg az fel nem lesz szabadítva. Egy elemet vagy az a felhasználó szabadíthatja
fel, aki lefoglalta, vagy egy másik felhasználó, akinek Admin jogosultságai vannak az adott
elemhez.
Egy elem lefoglalása felfogható úgy, mint az általa azonosított adatok ideiglenes
befagyasztása. A foglalás automatikusan lejár, amikor a lefoglaló felhasználó megszakítja
kapcsolatát a távoli szerverrel, vagy amikor a szerver leáll.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Kattintson duplán a kezelni kívánt dimenzióra.
Megjelenik a Részhalmazszerkesztő.
3. Válassza ki a lefoglalni kívánt elemet.
4. Kattintson a Szerkesztés, Biztonság, Lefoglalás lehetőségre.
8. fejezet TM1 objektumok elérésének szabályozása
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Az elem feloldásához:
5. Ismételje meg az elem lefoglalásánál leírt 1-3. lépéseket.
6. Kattintson a Szerkesztés, Biztonság, Feloldás lehetőségre.

Elem zárolása és a zárolás feloldása
Amikor egy felhasználó zárol egy elemet, akkor csak az adott elemhez Admin jogosultsággal
rendelkező felhasználók frissíthetik az elem által azonosított adatokat. Még az elemet zároló
felhasználó sem frissítheti annak adatait, kivéve, ha Admin jogosultsággal rendelkezik az
adott elemhez.
Egy elem zárolása felfogható úgy, mint az általa azonosított adatok tartós archiválása. A
zárolás a távoli szerver leállítása után is érvényben marad.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Kattintson duplán a kezelni kívánt dimenzióra.
Megjelenik a Részhalmazszerkesztő.
3. Válassza ki a zárolni kívánt elemet.
4. Kattintson a Szerkesztés, Biztonság, Zárolás lehetőségre.
Az elem zárolásának feloldásához:
5. Ismételje meg az elem zárolásánál leírt 1-3. lépéseket.
6. Kattintson a Szerkesztés, Biztonság, Zárolás feloldása lehetőségre.

Cellák védelme
A cella szintű biztonság egy megadott cellára érvényes, és felülbírálja az összes többi TM1
biztonsági beállítást. A cella szintű biztonság beállításához a következőket kell tennie:
v Hozzon létre egy olyan cellaszintű jogosultságot kezelő kockát, amely tartalmazza azon
kocka dimenzióinak egy részét, amelynek a cellaszintű biztonságát be szeretné állítani.
v Meg kell adnia a megfelelő cellák biztonsági beállításait a vezérlőkockában úgy, hogy
biztonsági jogosultságokat rendel hozzá TM1 biztonsági csoportokhoz.
Megjegyzés: Ha elem szintű biztonságot szeretne alkalmazni egy cellára, akkor az adott cella
esetén nem rendelhető hozzá biztonsági jogosultság TM1 biztonsági csoportokhoz. A cella
szintű biztonság felülbírálja az elem szintű biztonságot, így a cellához a cella szintű
biztonságot nem szabad meghatározni.
A cella szintű biztonság a legalsó szintű elemekre érvényes, és általában nem alkalmazható
konszolidálásokra, habár a None és Read biztonsági jogosultságokat használhatja a
konszolidálások megjelenésének vagy szerkesztésének szabályozásához.

Cella szintű biztonsági vezérlőkocka létrehozása
Egy cella szintű biztonsági vezérlőkocka létrehozásához tegye a következőket.

Eljárás
1. A TM1 Architect vagy TM1 Perspectives alkalmazásban kattintson a jobb egérgombbal a
kockára, amelyhez cella szintű biztonságot szeretne meghatározni, majd válassza az
előugró menü Biztonság, Cella szintű biztonsági kocka létrehozása menüpontját.
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A TM1 automatikusan létrehoz egy biztonságbeállító kockát a }CellSecurity_Kockanév
névadási formátum használatával, ahol a Kockanév a kiválasztott kocka neve. Ha például
a SalesCube kockát választotta ki, akkor a TM1 egy }CellSecurity_SalesCube nevű
biztonsági vezérlőkockát hoz létre.
A TM1 hozzáadja az eredeti kocka biztonságbeállításhoz szükséges valamennyi
dimenzióját az újonnan létrehozott biztonságbeállító kockához, valamint a }Groups
dimenziót is hozzáadja utolsó dimenzióként az új kockához.
2. Ha a vezérlőkockák nem láthatók, akkor kattintson a Nézet, Vezérlőobjektumok
megjelenítése menüpontra.
A TM1 megjeleníti az új biztonsági vezérlőkockát, az eredeti kockával együtt.

A biztonsági vezérlőkockában lévő cellákra TM1 biztonsági csoportonként alkalmazhat
biztonsági jogokat:
3. Kattintson duplán az imént létrehozott biztonsági vezérlőkockára a kocka megnyitásához,
például

a biztonsági vezérlőcsoportok
4. Kattintson az Újraszámolás gombra
megjelenítéséhez, vagy kattintson a Beállítások, Automatikus újraszámolás lehetőségre.
5. Bontsa ki a sorokat a cellák megjelenítéséhez, amelyekhez biztonsági jogosultságokat
szeretne hozzárendelni.
Megjegyzés: Emlékezzen rá, hogy a cella szintű biztonság legalsó szintű elemekre
érvényes.
6. Adja meg a biztonsági szintet a kockacellákban a biztonsági jogosultságok
hozzárendeléséhez az egyes felhasználói csoportokhoz.
Részleteket itt talál: “Biztonsági jogok hozzárendelése csoportokhoz” oldalszám: 109.
8. fejezet TM1 objektumok elérésének szabályozása
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Például a második negyedév hónapjai az Inspectors (Ellenőrök) csoport esetén a None
hozzáférés van hozzárendelve.
7. Zárja be a biztonsági vezérlőkockát.
8. Mentse a nézetet.
9. Tesztelje a biztonsági szinteket úgy, hogy bejelentkezik egy olyan felhasználóként, aki az
érintett biztonsági csoport tagja, és tekintse meg a kockát, amelynek megadta a biztonsági
beállításait.

Szabályok használata cella szintű biztonság meghatározásához
A biztonsági vezérlőkockában használhat TM1 szabályokat is a cella szintű biztonság
alkalmazásához ahelyett, hogy a biztonsági jogosultságokat a biztonsági vezérlőkocka
celláiba írná be. Részleteket az IBM Cognos TM1 Üzemeltetési útmutató tartalmaz.
Tegyük fel, hogy létre szeretne hozni egy szabályt, amely a }CellSecurity_SalesCube kockára
alkalmaz cella szintű biztonsági beállításokat. A következő szabály megakadályozza, hogy az
Inspectors (Ellenőrök) csoportban lévő felhasználók megtekinthessék a Greece (Görögország)
elem által azonosított cellák bármelyikét.
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;
Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a biztonsági csoportok nevei egyediek, és más
dimenziók vagy elemek nem használják ugyanezt a nevet.
A szabályok használatának előnyei a biztonság megvalósításakor a következők:
v Nem a biztonsági vezérlőkocka celláiban kell megadnia a biztonsági jogosultságokat, ami
kevesebb adatbeviteli időt jelent.
v Mivel a TM1 nem tárolja a karakterlánc szabályértékeket a memóriában, és nem is menti
ezeket lemezre, mind memóriahasználatban, mind lemeztárterületben kevesebb szükséges.

Dimenziók védelme
Az egyes csoportok hozzáférését egyéni dimenziókra is kibővítheti vagy korlátozhatja.
Alapértelmezés szerint a TM1 biztonsági beállításai az IBM Cognos TM1 server kiszolgáló
dimenzióit az alábbiak szerint szabályozzák:
v Csak az ADMIN és DataAdmin csoport tagjai hozhatnak létre és törölhetnek dimenziókat a
TM1 szerveren.
v Egy dimenzióhoz Read hozzáféréssel rendelkező csoportok megtekinthetik a dimenziót és
elemattribútumait a Server Explorer ablakban, de az attribútumértékeket nem
szerkeszthetik.
v A többi csoportnak kezdetben None hozzáférése van az új dimenziókhoz.
v Ha a dimenzió egyik eleméhez sincsenek hozzárendelve biztonsági jogok, akkor a
csoportoknak Write hozzáférése van az adott dimenzióban létrehozott új elemekhez.
v Amikor a dimenziónak legalább egy eleméhez hozzárendel biztonsági jogokat, akkor a
csoportoknak None hozzáférése lesz az adott dimenzióban létrehozott új elemekhez. A
meglévő elemek megtartják az eredeti hozzáférésüket (Write), kivéve, ha módosítja ezt a
hozzáférést.
Megjegyzés: Ha módosítja a biztonságot egy dimenzióban, és vissza akarja állítani azt az
alapértelmezett beállításra (a csoportoknak Write hozzáférésük van a dimenzióhoz hozzáadott
új elemekhez), akkor állítsa le a TM1 szervert és kézzel törölje az
}ElementSecurity<dimenzió_neve> }ElementSecuritydimenziónév.cub fájlt.
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Biztonsági jogok hozzárendelése dimenziókhoz
Egy dimenzióhoz a következőképpen rendelhet hozzá biztonsági jogokat.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Kattintson a Dimenziók ikonra a szerver alatt, amellyel dolgozik.
3. Kattintson a Dimenziók, Biztonsági hozzárendelések lehetőségre.
Megjelenik a TM1 biztonsági hozzárendelések párbeszédablak.
4. Kattintson a dimenziónév és a csoportnév metszetében lévő cellára.
Egy cellatartomány kiválasztásával egyszerre több dimenzióhoz vagy több csoporthoz is
hozzárendelhet jogosultságokat. Egy cellatartomány kiválasztásához kattintson egy cellára
a tartomány első elemének kijelöléséhez, majd nyomja le a Shift billentyűt és kattintson a
sorban vagy oszlopban a tartomány utolsó elemének kijelöléséhez.
5. Válassza ki a hozzárendelni kívánt hozzáférési szintet.
A hozzárendelt hozzáférési jogosultság neve megjelenik a cellában.
6. Kattintson az OK gombra.

Dimenziók lefoglalása és felszabadítása
Amikor egy felhasználó lefoglal egy dimenziót, a felhasználó kizárólagos jogosultságot szerez
a a dimenzió elemeinek hozzáadására, eltávolítására és átrendezésére. Más felhasználók nem
módosíthatják a dimenziót, amíg az fel nem lesz szabadítva. A dimenziót vagy az a
felhasználó szabadíthatja fel, aki lefoglalta, vagy egy másik felhasználó, akinek Admin
jogosultságai vannak az adott dimenzióhoz.
Fontolja meg egy dimenzió lefoglalását, mielőtt újradefiniálná azt. A foglalás automatikusan
lejár, amikor a lefoglaló felhasználó megszakítja kapcsolatát a távoli szerverrel, vagy amikor a
szerver leáll.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Válassza ki a kezelni kívánt dimenziót.
3. Kattintson a Dimenzió, Biztonság, Lefoglalás lehetőségre.
A dimenzió feloldásához:
4. Ismételje meg a dimenzió lefoglalásánál leírt 1. és 2. lépést.
5. Kattintson a Dimenzió, Biztonság, Feloldás lehetőségre.

Dimenzió zárolása és a zárolás feloldása
Amikor egy felhasználó zárol egy dimenziót, akkor csak az adott kockához Admin
jogosultsággal rendelkező felhasználók adhatnak hozzá, távolíthatnak el vagy rendezhetnek át
elemeket az adott dimenzióban. Még a dimenziót zároló felhasználó sem módosíthatja a
dimenziót, kivéve, ha Admin jogosultsággal rendelkezik az adott dimenzióhoz.
Fontolja meg a dimenzió zárolását, ha a meghatározásának vezérlése felett kizárólagos
felügyeletet szeretne kapni.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Válassza ki a kezelni kívánt dimenziót.
3. Kattintson az előugró menü Dimenziók, Biztonság, Zárolás menüpontjára.
A dimenzió feloldásához:
8. fejezet TM1 objektumok elérésének szabályozása
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4. Ismételje meg a dimenzió zárolásánál leírt 1. és 2. lépést.
5. Kattintson a jobb egérgombbal, majd válassza az előugró menü Dimenzió, Biztonság,
Zárolás feloldása menüpontját.

Folyamatok védelme
Az egyes csoportok hozzáférését egyéni folyamatokra is kibővítheti vagy korlátozhatja.
Megjegyzés: A TM1 figyelmen kívül hagyja a TurboIntegrator folyamatokhoz hozzárendelt
biztonsági jogokat, ha a folyamatot egy chore folyamatból hajtja végre. A chore folyamathoz
hozzárendelt biztonsági jogok határozzák meg, hogy a csoport végrehajthat-e egy folyamatot
egy chore folyamatból. Ha például egy csoportnak None hozzáférése van a Process1
folyamathoz, de Read hozzáférése van a Process1 folyamatot tartalmazó chore folyamathoz,
akkor a csoport végrehajthatja a Process1 folyamatot a chore folyamatból.

Biztonsági jogok hozzárendelése folyamatokhoz
Egy folyamathoz a következőképpen rendelhet hozzá biztonsági jogokat.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Kattintson a Folyamatok ikonra a szerver alatt, amellyel dolgozik.
3. Kattintson a Folyamatok, Biztonsági hozzárendelések lehetőségre.
Megnyílik a TM1 biztonsági hozzárendelések párbeszédablak.
4. Kattintson a folyamat neve és a csoportnév metszetében lévő cellára.
Több cella kiválasztásával egyszerre több folyamathoz vagy több csoporthoz is
hozzárendelhet jogosultságokat.
Egymás mellett lévő cellák tartományának kiválasztásához kattintson egy cellára a
tartomány első elemének kijelöléséhez, majd nyomja le a Shift billentyűt és kattintson a
sorban vagy oszlopban a tartomány utolsó elemének kijelöléséhez.
Több nem szomszédos cella kiválasztásához tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt és úgy
kattintson az egyes cellákra.
5. Válassza ki a hozzárendelni kívánt hozzáférési szintet.
A hozzárendelt hozzáférési jogosultság neve megjelenik a cellá(k)ban.
6. Kattintson az OK gombra.

Biztonsági adatok módosításának engedélyezése folyamatok
számára
A TM1 Biztonsági hozzáférés beállítása szabályozza, hogy egy folyamat módosíthatja-e a
folyamat parancsfájljában lévő biztonsági adatokat. Csak az ADMIN és a SecurityAdmin
csoport tagjai számára engedélyezett a beállítás megadása. Ez a beállítás a Server Explorer
Folyamat menüjében állítható be az egyes folyamatokhoz.
Ha egy folyamathoz engedélyezve van a Biztonsági hozzáférés:
v A DataAdmin csoport tagjai nem szerkeszthetik a folyamatot, mivel az olyan
parancsfájlokat tartalmazhat, amelyek módosíthatják a TM1 biztonsági beállításokat.
v Csak a teljes ADMIN csoportban lévő tagok szerkeszthetnek egy folyamatot, miután a
Biztonsági hozzáférés beállítás engedélyezve lett.
v A SecurityAdmin csoport tagjai megtekinthetik a folyamatokat és be- vagy kikapcsolhatják
ezt a beállítást, de soha nem szerkeszthetik egy folyamat tartalmát.
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v A Folyamat menü Megtekintés menüpontja elérhetővé válik, hogy a DataAdmin és
SecurityAdmin csoportokban lévő felhasználók csak olvasható módban megtekinthessék a
folyamatokat.
Az ADMIN, SecurityAdmin és DataAdmin csoportokkal kapcsolatos további információkért
tekintse meg az IBM Cognos TM1 Üzemeltetési útmutatót.

Biztonsági hozzáférés beállítás engedélyezése folyamatokhoz
Alapértelmezés szerint a Biztonsági hozzáférés minden új folyamathoz le van tiltva. Ha
engedélyezni szeretné, hogy egy új folyamat módosítsa a TM1 biztonsági beállításokat, akkor
kézzel kell engedélyeznie a Biztonsági hozzáférés beállítást az adott folyamathoz.

Eljárás
1. A Server Explorer nézetben válasszon ki egy folyamatot.
2. Kattintson a Folyamat, Biztonsági hozzáférés lehetőségre.
A Biztonsági hozzáférés beállítás mellett egy pipa jelzi, hogy a TM1 engedélyezni fogja a
kiválasztott folyamat számára a biztonsági adatok módosítását.
Megjegyzés: Ha egy korábbi TM1 adatbázisról frissít egy 9.4-es vagy újabb TM1
változatra, akkor a Biztonsági hozzáférés beállítás automatikusan engedélyezve lesz
minden meglévő TM1 folyamathoz. Ez lehetővé teszi, hogy a meglévő folyamatok
továbbra is fussanak anélkül, hogy egyenként be kellene állítania az egyes folyamatokhoz
a Biztonsági hozzáférés beállítást.

Folyamat megtekintése csak olvasható módban
Ha egy folyamathoz engedélyezve van a Biztonsági hozzáférés beállítás, akkor a DataAdmin
és SecurityAdmin csoportokban lévő felhasználók csak írásvédett (csak olvasható) módban
tekinthetik meg a folyamatot.

Eljárás
1. A Server Explorer nézetben válasszon ki egy folyamatot.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a folyamatra, majd válassza az előugró menü Megtekintés
menüpontját.
A folyamat csak olvasható módban jelenik meg.

Chore folyamatok védelme
Az egyes csoportok hozzáférését egyéni chore folyamatokra is kibővítheti vagy korlátozhatja.

Biztonsági jogok hozzárendelése chore folyamatokhoz
Egy chore folyamathoz a következőképpen rendelhet hozzá biztonsági jogokat.

Eljárás
1. Nyissa meg a Server Explorer nézetet.
2. Kattintson a Chore folyamatok ikonra a szerver alatt, amellyel dolgozik.
3. Kattintson a Chore folyamatok, Biztonsági hozzárendelések lehetőségre.
Megnyílik a TM1 biztonsági hozzárendelések párbeszédablak.
4. Kattintson a chore folyamat neve és a csoportnév metszetében lévő cellára.
Több cella kiválasztásával egyszerre több chore folyamathoz vagy több csoporthoz is
hozzárendelhet jogosultságokat.

8. fejezet TM1 objektumok elérésének szabályozása
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Egymás mellett lévő cellák tartományának kiválasztásához kattintson egy cellára a
tartomány első elemének kijelöléséhez, majd nyomja le a Shift billentyűt és kattintson a
sorban vagy oszlopban a tartomány utolsó elemének kijelöléséhez.
Több nem szomszédos cella kiválasztásához tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt és úgy
kattintson az egyes cellákra.
5. Válassza ki a hozzárendelni kívánt hozzáférési szintet.
A hozzárendelt hozzáférési jogosultság neve megjelenik a cellá(k)ban.
6. Kattintson az OK gombra.

Alkalmazások és hivatkozások védelme
A nyilvános TM1 alkalmazásokon belüli nyilvános elemekhez (hivatkozásokhoz vagy
részalkalmazásokhoz) hozzárendelhet biztonsági jogosultságokat az IBM Cognos TM1 server
felhasználócsoportjai számára. Ahhoz, hogy az alkalmazáson belüli elemekhez biztonsági
jogokat rendeljen hozzá, Admin jogosultsággal kell rendelkeznie az alkalmazáshoz.
Privát alkalmazásokhoz és hivatkozásokhoz nem rendelhet hozzá biztonsági jogokat; ezt csak
a privát elemet létrehozó felhasználó végezheti el.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra, amely azokat
az elemeket tartalmazza, amikhez biztonsági jogosultságokat szeretne hozzárendelni.
2. Kattintson a Biztonság, Biztonsági hozzárendelések lehetőségre.
Megnyílik a TM1 biztonsági hozzárendelések ablak. A Név lista tartalmaz minden olyan
nyilvános elemet (TM1 objektumok, fájlok, URL címek és részalkalmazások), amelyek a
jelenlegi alkalmazásban találhatók.
3. Jelölje ki az elem és felhasználócsoport metszetében lévő cellát, amelyhez biztonsági
jogosultságokat szeretne meghatározni/hozzárendelni.
4. Kattintson az elérhető biztonsági jogosultságok egyikére.
Részleteket itt talál: “Biztonsági jogok hozzárendelése csoportokhoz” oldalszám: 109.
5. Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket minden elemhez, amelyhez biztonsági beállításokat
szeretne meghatározni.
6. Kattintson az OK gombra.
Bármely adott felhasználócsoport esetében hozzárendelheti a Read vagy Admin
jogosultságot egy hivatkozáshoz, amikor a None jogosultságot rendeli hozzá a
hivatkozáshoz társított forrásobjektumhoz. Ebben az esetben a felhasználócsoport tagjai
nem láthatják az alkalmazásokban lévő hivatkozást.
Ha például hozzárendeli a None jogosultságot egy felhasználócsoporthoz egy kocka
esetén, de a Read jogosultságot rendeli hozzá az ugyanarra a kockára mutató hivatkozás
esetén, a felhasználócsoport tagjai nem láthatják a kockára mutató hivatkozást az
alkalmazásokban.
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9. fejezet TM1 műveletgombok használata munkalapalkalmazások összeállításához
Ez a szakasz az IBM Cognos TM1 műveletgomb funkcióját mutatja be, amelyet folyamatok
futtatásához és a munkalapok és weblapok közötti navigációhoz használhat.

Áttekintés
A munkalapokba beszúrhat egy műveletgombot, hogy a felhasználók futtathassanak egy
TurboIntegrator folyamatot és/vagy egy másik munkalapra navigálhassanak. A felhasználók
ezeket a gombokat a TM1 Excel munkalapokon vagy a TM1 Web weblapokon érhetik el.
Egy műveletgombbal a következő feladatok bármelyike végrehajtható:
v TurboIntegrator folyamat futtatása.
v Navigálás egy másik munkalapra.
v TurboIntegrator folyamat futtatása, majd utána navigálás egy másik munkalapra.
v Munkalap újraszámítása vagy a munkalapon található TM1 aktív űrlap újraépítése.
A következő ábra egy munkalapon lévő műveletgombra mutat be példát.

Műveletgomb hozzáadása egy munkalaphoz
A munkalap egy üres cellájába a következőképpen szúrhat be egy műveletgombot.

Eljárás
1. Az Excel alkalmazásban válasszon ki egy üres cellát a munkalapon, ahová be szeretne
szúrni egy műveletgombot.
Megjegyzés: Az adatokat tartalmazó cellákba nem szúrható be műveletgomb.
2. A TM1 menüben kattintson a Műveletgomb beszúrása menüpontra, vagy a TM1
gombra.
eszközsávon kattintson a Műveletgomb beszúrása
A műveletgomb beszúrásra kerül a jelenleg kiválasztott cellába és megjelenik a
Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablak.
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3. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakban kattintson a TM1 Server listára az
adatokat tároló szerver kiválasztásához.
Ha az IBM Cognos TM1 server nevét a Művelet gomb minden futtatásakor dinamikusan
szeretné lekérni egy cellából vagy névvel ellátott tartományból, akkor jelölje be a
Hivatkozás használata jelölőnégyzetet, majd adja meg egy cella vagy névvel ellátott
tartomány hivatkozását.
, majd
v Cellahivatkozás kiválasztásához kattintson az Excel hivatkozás gombra
kattintson a jelenlegi munkalap szervernevet tartalmazó cellájára.
v A folyamatnév lekéréséhez egy névvel ellátott Excel tartomány hivatkozásával,
használja a következő formátumot:
=NameOfRange
A névvel ellátott tartománynak csak arra az egy cellára kell mutatnia, amely a
szervernév szövegét tartalmazza.
Ha jelenleg nem csatlakozik a használni kívánt szerverhez, akkor a bejelentkezéshez
kattintson a Csatlakozás lehetőségre.
4. Kattintson a Művelet beállításra, amelyet a műveletgombbal végre szeretne hajtani.
A műveletgombot a kiválasztott művelet típusától függően kell beállítania. A lépések
részletes leírásáért tekintse meg a következő szakaszokat:
Művelet

Lásd

TurboIntegrator folyamat futtatása

“Műveletgomb konfigurálása egy folyamat futtatásához”

Ugrás egy másik munkalapra

“Műveletgomb beállítása a navigáláshoz egy másik munkalapra”
oldalszám: 128

Folyamat futtatása, majd ugrás egy másik munkalapra

“Műveletgomb konfigurálása egy folyamat futtatásához és a
navigáláshoz egy munkalapra” oldalszám: 130

Újraszámítás / Újraépítés

“Műveletgomb konfigurálása egy munkalap újraszámításához
vagy újraépítéséhez” oldalszám: 131

5. Állítsa be a műveletgomb megjelenési tulajdonságait. Nézze meg az alábbi részt:
“Műveletgomb megjelenési tulajdonságainak beállítása” oldalszám: 132.
6. A műveletgomb befejezéséhez és a visszatéréshez a munkalaphoz, kattintson az OK
gombra a Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakban.

Eredmények
A műveletgomb frissül a munkalapon és most már használhatja azt.

Műveletgomb konfigurálása egy folyamat futtatásához
A következő lépések végrehajtásával beállíthat egy műveletgombot egy TurboIntegrator
folyamat futtatásához.

Eljárás
1. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakban válassza ki a TurboIntegrator
folyamat futtatása lehetőséget.
Megjelenik a Folyamat lap.
2. Válassza ki a futtatni kívánt folyamatot. Nézze meg az alábbi részt: “Futtatni kívánt
folyamat kiválasztása” oldalszám: 125.
3. Állítsa be a folyamat paramétereit. Nézze meg az alábbi részt: “Folyamat paramétereinek
beállítása” oldalszám: 126.
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4. Válassza ki a számítást, amelyet a TM1 alkalmazásnak alkalmaznia kell, mielőtt a
műveletgomb lefuttatja a folyamatot. Nézze meg az alábbi részt: “Műveletgomb
konfigurálása egy munkalap újraszámításához vagy újraépítéséhez” oldalszám: 131.
5. Válassza ki a számítási beállítást, amelyet a TM1 alkalmazásnak a folyamat végrehajtása
után kell alkalmaznia. Nézze meg az alábbi részt: “Számításokra vonatkozó
folyamatbeállítások megadása számításhoz” oldalszám: 127.
6. Állítsa be az üzeneteket, amelyeket a TM1 a folyamat futtatása előtt és után megjelenít.
Nézze meg az alábbi részt: “Üzenetek megjelenítésére vonatkozó folyamatbeállítások
megadása” oldalszám: 127.

Futtatni kívánt folyamat kiválasztása
A futtatni kívánt folyamatot kétféleképpen választhatja ki:
v A folyamatnév kiválasztásával a Folyamat listából.
v A folyamatnév dinamikus lekérésével egy Excel hivatkozás használatával.

Folyamatnév kiválasztása a Folyamat listából
Ha a folyamat a jelenlegi IBM Cognos TM1 server szerveren elérhető folyamatok listájából
szeretné kiválasztani, akkor tegye a következőket.

Eljárás
A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablak Folyamat lapján kattintson a Folyamat
listára és válasszon ki egy elérhető folyamatot a TM1 Server szerveren, amelyhez jelenleg
csatlakozik.
Megnyílik a Paraméterek rács és megjeleníti a kiválasztott folyamat paramétereit.

Eredmények
Ezután adja meg a kiválasztott folyamat paraméterértékeit a Paraméter rácsban. Nézze meg
az alábbi részt: “Paraméterértékek beírása a Paraméter rácsba” oldalszám: 126.

Excel hivatkozás használata a folyamatnév lekéréséhez
Ha a folyamatnevet dinamikusan kívánja lekérni a jelenlegi munkalap egyik cellájának vagy
névvel ellátott tartományának hivatkozásával, akkor tegye a következőket. A folyamatnév a
műveletgomb futtatásakor lesz lekérve.

Eljárás
1. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakban található Folyamat listából válassza
ki a Folyamatinformációk lekérése a munkalapról beállítást.
a Folyamat neve mező mellett a jelenlegi
2. Kattintson az Excel hivatkozás gombra
munkalap egy cellájának kiválasztásához.
Megnyílik a Cella kiválasztása párbeszédablak.
3. Kattintson a jelenlegi munkalap cellájára, amely a folyamatnevet tartalmazza.
A hely automatikusan be lesz írva a Cella kiválasztása párbeszédablakba.
4. A Cella kiválasztása párbeszédablak bezárásához kattintson az OK gombra.
A cellahivatkozás megjelenik a Folyamat neve párbeszédablakban.
5. A folyamatnév lekéréséhez egy névvel ellátott Excel tartomány hivatkozásával, használja
a következő formátumot:
=NameOfRange
A névvel ellátott tartománynak csak arra az egy cellára kell mutatnia, amely a
folyamatnév szövegét tartalmazza.
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Folyamat paramétereinek beállítása
A folyamatnév kiválasztási módjától függően a paraméterértékeket a következő módokon
adhatja meg.
v Írja be a paraméterértékeket a Paraméter rácsba.
v Hozzon létre egy Excel hivatkozást a paraméterértékek lekéréséhez

Paraméterértékek beírása a Paraméter rácsba
Ha a folyamatnevet közvetlenül a Folyamat listából választotta ki, akkor a
paraméterértékeket közvetlenül a Paraméter rácsba írhatja be. Ehhez a következőket kell
tennie. Az egyes paraméterek értékeit beírhatja a rácsba, vagy egy Excel hivatkozással
dinamikusan kérheti le a paraméterértékeket a jelenlegi munkalapról, amikor a
Műveletgombra kattint.

Eljárás
1. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablak Folyamat lapján adja meg a
paraméterértékeket a Paraméterek rácsban.
A paraméterértékek közvetlen megadásához gépelje be az egyes paraméterek értékeit a
rácsba.
2. Egy paraméter értékét a jelenlegi munkalapból dinamikusan lekérő hivatkozás
gombra.
létrehozásához jelölje ki az Érték cellát, majd kattintson a
Megnyílik a Cella kiválasztása párbeszédablak.
3. A Cella kiválasztása párbeszédablakban válassza ki a munkalapból a paraméterértéket
tartalmazó cellát.

Excel hivatkozás használata a paraméterértékek lekéréséhez
Ha a Folyamat listában a Folyamatinformációk lekérése a munkalapról beállítást
választotta, akkor létre kell hoznia egy Excel hivatkozást, amely dinamikusan kéri le a
folyamatparamétereket egy munkalapról.
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Eljárás
1. Kattintson az Excel hivatkozás gombra
a Paraméterek mező mellett egy hivatkozás
kiválasztásához a jelenlegi munkalapról.
Megnyílik a Tartomány kiválasztása párbeszédablak.
2. Válassza ki a paraméterértékeket tartalmazó cellatartományt a munkalapon. Minden cella
csak egy paraméter értékét tartalmazhatja.
Megjegyzés: A paramétereket ugyanabban a sorrendben és típussal (karakterlánc,
numerikus) kell megadni, ahogy a folyamatban.
3. A Tartomány kiválasztása párbeszédablak bezárásához kattintson az OK gombra.
A kiválasztott cellahivatkozás megjelenik a Paraméterek mezőben.
Ha egy névvel ellátott Excel tartományra szeretne hivatkozni, akkor használja a következő
formátumot:
=NameOfRange
A folyamathoz szükséges paraméterektől függően, a névvel ellátott tartománynak
egyetlen cellára vagy egy cellatartományra kell hivatkoznia.
Ha a folyamat paraméterei megváltoznak, akkor a műveletgombhoz tartozó folyamatnév
és paraméterek beállításait is módosítani kell, hogy a gomb megfelelően futtassa a
folyamatot.
Megjegyzés: A Microsoft Excel problémája miatt, a TurboIntegrator folyamatot
paraméter bemenettel futtató Művelet gomb létrehozásakor és mentésekor egy Excel 2007
munkalapon a Művelet gomb a fájl mentése és ismételt megnyitása után már nem
működik. Áthidaló megoldásként mentse a munkalapfájlt .xls formátumban, ha Excel
2007 alkalmazásban szeretne paramétereket igénylő TI folyamatokat futtató Művelet
gombot használni.

Számításokra vonatkozó folyamatbeállítások megadása
számításhoz
A Folyamat beállításai párbeszédablakban kiválaszthatja a folyamat futtatása után
végrehajtandó számítási műveletet.

Eljárás
1. Kattintson a Beállítások lehetőségre a Folyamat beállításai párbeszédablak
megjelenítéséhez.
2. Válassza ki a folyamat lefutása után végrehajtandó számítási műveletet. Az elérhető
számítások közé tartoznak:
v Lap automatikus újraszámítása - Újraszámítja a jelenlegi munkalapon szereplő
értékeket.
v Munkalap újraépítése - Újratölti az TM1 aktív űrlapot az eredeti
jelentésmeghatározási konfigurációra.
v Nincs - A műveletgomb nem hajt végre számítási vagy újraépítési műveletet a
munkalapon.

Üzenetek megjelenítésére vonatkozó folyamatbeállítások
megadása
A Folyamat beállításai párbeszédablakban szabályozhatja a TM1 alkalmazásban a folyamat
futtatása előtt és után megjelenített üzeneteket.
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Eljárás
1. AFolyamat lapon kattintson a Beállítások lehetőségre a Folyamat beállításai
párbeszédablak megnyitásához.
2. Válassza ki a megerősítést kérő és állapotüzeneteket, amelyeket a TM1 alkalmazásban
meg szeretne jeleníteni.
v Siker üzenet megjelenítés - Megjelenít egy üzenetet a folyamat sikeres futtatása után.
v Hibaüzenet megjelenítése - Megjelenít egy üzenetet, ha a folyamat futtatása
sikertelen.
v Megerősítési párbeszédablak megjelenítése - Megjelenít egy megerősítést kérő
üzenetet a folyamat futtatása előtt. A felhasználó egy Igen vagy egy Nem gombra
kattinthat.
3. Adja meg vagy szerkessze a kiválasztott üzenet szövegét. Az üzenet szövegének
dinamikus lekéréséhez megadhatja egy cella vagy névvel ellátott tartomány hivatkozását
is. Például:
v Az üzenet szövegének lekéréséhez a jelenlegi munkalap A1 cellájának tartalmából, az
Üzenet szövege mezőbe írja be az =A1 értéket.
v Egy névvel ellátott Excel tartomány hivatkozásához használja a következő formátumot:
=NameOfRange.
A névvel ellátott tartománynak csak arra az egy cellára kell mutatnia, amely az üzenet
szövegét tartalmazza.

Műveletgomb szervernév tulajdonságának használata
A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablak tartalmaz egy mezőt, ahol megadhatja egy
cella vagy névvel ellátott tartomány hivatkozását az IBM Cognos TM1 server nevének
lekéréséhez egy műveletgombhoz. A szolgáltatás használatához jelölje be a Műveletgomb
tulajdonságai párbeszédablak TM1 server szakaszában található Hivatkozás használata
jelölőnégyzetet, majd adja meg egy cella vagy névvel ellátott tartomány hivatkozását.

Műveletgomb beállítása a navigáláshoz egy másik munkalapra
Egy műveletgombot használhat arra is, hogy az azonos vagy egy másik munkafüzet egy
másik munkalapjára navigáljon.
A következő lépések végrehajtásával beállíthat egy műveletgombot, mellyel egy másik
munkalapra navigálhat.

Eljárás
1. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakban válassza ki az Ugrás egy másik
munkalapra lehetőséget.
Megjelenik a Munkalap lap.
2. Válassza ki a célmunkalapot. Nézze meg az alábbi részt: “Célmunkalap kiválasztása”
oldalszám: 129.
3. Adja meg a Címelemek keresése beállítást. Nézze meg az alábbi részt: “A Címelemek
keresése beállítás engedélyezése” oldalszám: 129.
4. Válassza ki a Jelenlegi munkalap cseréje beállítást. Nézze meg az alábbi részt:
“Jelenlegi munkafüzet cseréje beállítás kiválasztása” oldalszám: 130.
5. Válassza ki a számítást, amelyet a TM1 alkalmazásnak alkalmaznia kell, mielőtt a
műveletgomb egy másik munkalapra navigál. Nézze meg az alábbi részt: “Műveletgomb
konfigurálása egy munkalap újraszámításához vagy újraépítéséhez” oldalszám: 131.
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6. Válassza ki a számítási beállítást, amelyet a TM1 alkalmazásnak a navigáció végrehajtása
után kell alkalmaznia. Nézze meg az alábbi részt: “A munkalapra navigálás utáni
számítások beállítása” oldalszám: 130.

Célmunkalap kiválasztása
Egy munkalapot a listából vagy a munkalap nevének közvetlen megadásával választhat ki.

Eljárás
1. Kattintson a TM1 Alkalmazások lehetőségre, majd kattintson a Tallózás gombra.
Megnyílik a Munkalap kiválasztása párbeszédablak.
Megjegyzés: A célmunkafüzet kiválasztásához kattintson a Fájlok lehetősére, majd
kattintson a Tallózás gombra. Ezután válasszon ki egy munkalapfájlt a Megnyitás
párbeszédablakban, majd kattintson a Megnyitás gombra. A célmunkafüzetet
gombra kattint.
kiválaszthatja úgy is, hogy az Excel hivatkozás
2. Válasszon ki egy munkalapot, majd kattintson az OK gombra a visszatéréshez a
Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakba.
A kiválasztott munkalap alkalmazásmappájának útvonala és a munkalap neve megjelenik
a Munkafüzet mezőben.
3. A munkafüzet alkalmazásmappájának nevét kézzel is beírhatja az útvonal beírásával a
Munkafüzet mezőbe:
v Kezdje az Alkalmazások alatt található első mappanévvel és a mappák elválasztásához
használjon egy fordított törtvonal (\) karaktert. Az Alkalmazások mappát ne foglalja be
az útvonalba. Például:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input
v Az elérni kívánt munkalap és cellahely megadásához írja be a munkalap nevét és helyét
a Lap mezőbe a következő formátumban:
=SheetName!ColumnNameRowName
Megjegyzés: Ha egy szóközt tartalmazó munkalapnevet szeretne beírni, akkor a nevet
szimpla idézőjelek közé kell tenni a következő példában látható módon.
='Első munkalapom'!$A$2

A Címelemek keresése beállítás engedélyezése
A Címelemek keresése beállítással automatikusan megkeresheti és beállíthatja a
célmunkalapon lévő címdimenziók szövegét, amikor a felhasználó a műveletgombra kattint,
hogy a célmunkalapra navigáljon.
Ha engedélyezve van a Címelemek keresése beállítás, akkor a TM1 SUBNM és DBRW
függvények a forrás- és célmunkalapon lévő dimenziókat automatikusan egyeztetik, az
alábbiak szerint:
v A TM1 automatikusan a cellában lévő SUBNM képlet alapján automatikusan megfelelteti
a forrás- és célmunkalapok címdimenzióit.
Amikor például a forrás- és célmunkalapokon egyaránt létezik ugyanaz a dimenzió, a
forrásmunkalapon kiválasztott elem a célmunkalap ugyanazon dimenziójára lesz beállítva.
Amikor a forrásmunkalapon egy oszlopot választ ki, akkor a célmunkalap azonos
címdimenziójú oszlopának felelteti meg.
v A TM1 a forrásmunkalapon jelenleg kiválasztott DBRW cella sor- és oszlopdimenzióit
automatikusan megfelelteti a célmunkalapon lévő címdimenzióknak, ha vannak ilyenek.
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Ha például a forrásmunkalapon jelenleg kiválasztott elem sor- és oszlopdimenzió elemei a
Működési költség és a 2004 február elemek, akkor a navigálás során ezek a
dimenzióelemek a célmunkalap címdimenzióinak lesznek megfeleltetve. Ha a
forrásmunkalapon a a Működési költség sor és a 2004 február oszlop is ki van jelölve,
akkor a DBRW cella az a cella, amely a Működési költség sorban és a 2004 február
oszlopban egyaránt létezik. A DBRW cella sor- és oszlopdimenziói ezután egyeztetve
lesznek a célmunkalap címdimenzióival.

Jelenlegi munkafüzet cseréje beállítás kiválasztása
A Jelenlegi munkafüzet cseréje beállítás határozza meg, hogy a célmunkalap egy új
ablakban nyíljon meg, vagy ugyanabban az ablakban, a forrásmunkalap lecserélésével.
Például:
v Ha a Jelenlegi munkafüzet cseréje beállítás nincs kiválasztva (ez az alapértelmezett
beállítás), a TM1 Web használata esetén a forrásmunkalap nyitva marad és a célmunkalap
egy új lapon nyílik meg.
v Ha a Jelenlegi munkafüzet cseréje ki van választva, akkor a TM1 Web használata esetén
a célmunkafüzet ugyanazon a lapon nyílik meg lecserélve a forrásmunkalapot, és nem
nyílik meg egy új lap.
Fontos: Ha engedélyezi a Jelenlegi munkafüzet cseréje beállítást, akkor jusson eszébe
menteni a munkafüzetet az új gomb tesztelése előtt. A gombra kattintva elveszhetnek
változtatásai, és a jelenlegi munkalap bezárulhat.

A munkalapra navigálás utáni számítások beállítása
Beállíthatja a számításokat, amelyeket a navigálás után a célmunkalapra szeretne alkalmazni.

Eljárás
A Munkalap lapon válassza ki a használni kívánt Számítás beállításokat.
v Lap automatikus újraszámítása - Újraszámítja a jelenlegi munkalapon szereplő
értékeket.
v Munkalap újraépítése - Újratölti az TM1 aktív űrlapot az eredeti jelentésmeghatározási
konfigurációra.
v Nincs - A műveletgomb nem hajt végre számítási vagy újraépítési műveletet a
munkalapon.

Műveletgomb konfigurálása egy folyamat futtatásához és a
navigáláshoz egy munkalapra
Egy TurboIntegrator folyamatot futtató, majd ezután egy másik munkalapra navigáló
műveletgomb beállításához tegye a következőket.

Eljárás
1. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakban válassza ki a Folyamat futtatása,
majd ugrás egy másik munkalapra lehetőséget.
Megjelenik a Folyamat lap.
2. Válassza ki a folyamatot, amelyet a műveletgomb futtatni fog. Nézze meg az alábbi részt:
“Műveletgomb konfigurálása egy folyamat futtatásához” oldalszám: 124.
3. Válassza ki a munkalapot, amelyre a műveletgomb navigálni fog. Nézze meg az alábbi
részt: “Műveletgomb beállítása a navigáláshoz egy másik munkalapra” oldalszám: 128.
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Műveletgomb konfigurálása egy munkalap újraszámításához vagy
újraépítéséhez
Egy műveletgombot használhat arra is, hogy csak egy újraszámítási vagy újraépítési
műveletet végezzen el, egy TI folyamat futtatása vagy egy új munkalap megnyitása nélkül. Ez
akkor lehet hasznos, ha csak az aktuális lapot szeretné frissíteni, vagy újra szeretné tölteni az
aktív űrlap eredeti változatát.
A Számítás lap használatával is kiválaszthatja a TM1 által végrehajtott számítási műveletet, a
TI folyamat futtatása vagy másik munkalapra navigálás előtt.

Eljárás
1. Szúrjon be egy műveletgombot a munkalapba a következő helyen leírtak szerint:
“Műveletgomb hozzáadása egy munkalaphoz” oldalszám: 123.
2. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakban kattintson a Számítás lapra.
3. A Számítás lapon válassza ki a használni kívánt számítási beállítást.
v Lap automatikus újraszámítása - Újraszámítja a jelenlegi munkalapon szereplő
értékeket.
v Munkalap újraépítése - Újratölti az TM1 aktív űrlapot az eredeti
jelentésmeghatározási konfigurációra.
v Nincs - A műveletgomb nem hajt végre számítási vagy újraépítési műveletet a
munkalapon.
4. Állítsa be a gomb megjelenését a következő helyen leírtak szerint: “Műveletgomb
megjelenési tulajdonságainak beállítása” oldalszám: 132.
5. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakban kattintson az OK gombra a
párbeszédablak bezárásához és a műveletgomb beszúrásához a munkalapra.

Műveletgomb viselkedése a TM1 aktív űrlapokon
Ez a rész összefoglalja az aktív űrlapokkal használt műveletgombok viselkedését és a művelet
sorrendjét.

Műveletgombok alapvető viselkedése
Minden alkalommal, amikor egy műveletgombra kattint, a lépések a következő sorrendben
kerülnek végrehajtásra:
1. A program rögzíti a forrásmunkalapon jelenleg kiválasztott cella DBRW képletét.
A program a DBRW cella képletét még a következő Újraszámítás (F9) művelet előtt
rögzíti, mert az újraszámítás nullaelnyomások és/vagy MDX alapú sor-részhalmazok
miatt megváltoztathatja az aktív űrlap sorainak számát.
2. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablak Számítás lapján kiválasztott számítási
beállítástól függően a jelenlegi munkalapon végrehajtásra kerül egy Újraszámítás (F9)
vagy egy Újraépítés művelet.
3. A program rögzíti a frissített értékeket minden olyan cellához, amelyre speciális
leképezési beállítások hivatkoznak.

Műveletgombok további viselkedése
A fenti alap lépések végrehajtása után a következő további lépések kerülnek végrehajtásra
attól függően, hogy a műveletgomb egy TI folyamatot futtat-e és/vagy egy másik munkalapra
navigál.
Ha a műveletgomb csak egy TI folyamat futtatására szolgál:
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1. A TI folyamat lefut.
2. Végrehajtásra kerül a műveletgomb Folyamat beállításai párbeszédablakban kiválasztott
számítási művelete.
Ha a műveletgomb csak navigációra szolgál:
1. Megkezdődik a navigálási művelet.
2. A program a célmunkalapon beállítja a célértékeket.
3. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablak Munkalap oldalán kiválasztott számítási
művelet végrehajtásra kerül a célmunkalapon.
Ha a műveletgomb egy TI folyamat futtatására és navigálásra is szolgál:
1. A TI folyamat lefut.
2. Végrehajtásra kerül a műveletgomb Folyamat beállításai párbeszédablakban kiválasztott
számítási művelete.
3. Megkezdődik a navigálási művelet.
4. A program a célmunkalapon beállítja a célértékeket.
5. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablak Munkalap oldalán kiválasztott számítási
művelet végrehajtásra kerül a célmunkalapon.

Műveletgomb megjelenési tulajdonságainak beállítása
A műveletgomb feliratát, háttérképét és más vizuális beállításait a Megjelenés lapon adhatja
meg.
A műveletgomb megjelenési tulajdonságainak beállításához kattintson a Megjelenés lapra.
A Megjelenés lapon a következő beállítások érhetők el:
v Felirat - Beállítja a gombon megjelenő szöveget.
v Betűtípus - Megjelenít egy szabványos betűtípus párbeszédablakot, ahol módosíthatja a
gomb szövegének betűtípusát és betűméretét.
v Háttérkép megjelenítése - Lehetővé teszi egy bmp, gif vagy jpg formátumú képfájl
kiválasztását, amely gomb méretéhez lesz igazítva.
v Megjelenítés hiperhivatkozásként - A beállítás engedélyezése esetén a gombot kék
színnel, aláhúzva, hiperhivatkozásként jeleníti meg szabványos gomb helyett.
v Előnézet - Ez a terület egy példa gombot jelenít meg.
v Színek - Lehetővé teszi a gomb szöveg- és háttérszínének beállítását. A színmintára
kattintva megjelenik egy Szín párbeszédablak, ahol kiválaszthat egy szabványos színt, vagy
meghatározhat egy egyéni színt.

Speciális navigációs és leképezési beállítások használata
A Speciális beállítások párbeszédablakban manuális leképezéseket végezhet a
forrásmunkalap és célmunkalap mezői között, amikor az egyik munkalapról a másikra
navigáló műveletgombot szúr be. Ezzel az eszközzel dimenziókat, cellákat és értékeket
képezhet le a forrásmunkalapról a célmunkalapra.
Megjegyzés: A speciális leképezés a Címelemek keresése beállítás által végrehajtott
bármely automatikus leképezés elvégzése után kerül alkalmazásra.
A Speciális beállítások párbeszédablak megnyitásához kattintson a Munkalap lapon
található Speciális beállítások gombra.
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A Speciális beállítások párbeszédablak tartalmaz egy rácsot, ahol megadhatja a forrás- és
célmunkalap mezői közötti leképezéseket. A rács sorainak kezeléséhez használja a
Hozzáadás és Törlés gombokat.

Forrás-cél leképezések konfigurálása
A forrásmunkalap leképezését a célmunkalapra a Speciális leképezés rácsban található
Forrástípus, Forrásobjektum, Céltípus és Célobjektum mezőihez tartozó értékek
beállításával végezheti el.
A rács segítségével adhatja meg, hogy a forrás- és célmunkalapok elemeit a program hogyan
egyeztesse a célmunkalap megnyitásakor. A rács minden sora egy leképezésbeállítást határoz
meg.
A speciális leképezés beállításához tegye a következőket:
Lépés

Lásd

Adja meg a leképezni kívánt objektum típusát

“Forrástípus beállítása”

Határozza meg a használt objektum típusához tartozó értéket

“Forrásobjektum beállítása”

Adja meg a leképezni kívánt cella típusát

“Céltípus beállítása”

Adja meg a forrásobjektumból származó érték beszúrási helyét

“Célobjektum beállítása” oldalszám: 134

További leképezési konfigurációk létrehozásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

Forrástípus beállítása
A Forrástípus mező a leképezni kívánt értékhez tartozó objektum típusát ábrázolja.
A Forrástípus mező értékét a következők szerint állítsa be:
v SUBNM - Azt jelzi, hogy olyan cellából hoz létre leképezést, amely címdimenziót
tartalmaz a forrásmunkalapon.
v Kiválasztott DBRW - Azt jelzi, hogy olyan cellából hoz létre leképezést, amely DBRW
képletet tartalmaz a forrásmunkalapon.
v Érték - Azt jelzi, hogy a célnak küldendő értékként karakterláncot vagy numerikus értéket
fog megadni.

Forrásobjektum beállítása
A Forrásobjektum mező egy értéket vagy értékre kiértékelődő Excel kifejezés értékét veszi
fel attól függően, hogy a Forrástípus mezőben mit választott ki.
A Forrásobjektum értéke a következőképpen adható meg:
v Ha a Forrástípus SUBNM értékre van beállítva, akkor a forrásmunkalapon létező
címdimenzió nevét kell megadnia.
v Ha a Forrástípus Kiválasztott DBRW értékre van beállítva, akkor a forrásmunkalapon
létező sor- vagy oszlopcím-dimenzió nevét kell megadnia.
v Ha a Forrástípus Érték értékre van beállítva, akkor a célmunkalapnak küldött
karakterláncot vagy numerikus értéket kell megadnia.
Megjegyzés: Ezeket az értékeket beolvashatja a forrásmunkalapról is, az = jelet használva
Excel hivatkozás létrehozásához.

Céltípus beállítása
A Céltípus a célmunkalap azon cellájának típusa, ahová a Forrásobjektum mező értéke be
lesz szúrva.
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A Céltípus mező értékét a következők szerint állítsa be:
v SUBNM - Azt jelzi, hogy a cél címdimenzió a célmunkalapon.
v Névvel ellátott tartomány - Azt jelzi, hogy a cél névvel ellátott tartomány a
célmunkalapon.
v Tartomány - Azt jelzi, hogy a célhely cella a célmunkalapon.
Megjegyzés: Ha a Céltípus mezőt Névvel ellátott tartomány vagy Tartomány értékre
állítja be, akkor a műveletgombbal végzett navigáció használatakor a célcellában lévő
bármely korábban meglévő adat vagy képlet felül lesz írva. Ha a célcella DBRW függvényt
tartalmaz, akkor a függvény elveszik, és a cella nem lesz képes csatlakozni az IBM Cognos
TM1 server szerverhez, valamint oda írni vagy olvasni arról.

Célobjektum beállítása
A Célobjektum a célmunkalap azon helye, ahová a forrásobjektumból származó érték be lesz
szúrva. Ez a hely a Céltípus mezőben kiválasztott beállítástól függően a címdimenzió neve,
egy adott cellahely vagy a célmunkalap egy névvel ellátott tartománya lehet.
A Célobjektum értéke a következőképpen adható meg:
v Ha a Céltípus SUBNM értékre van beállítva, akkor a célmunkalapon lévő címdimenzió
nevét kell megadnia. Ha a Céltípus SUBNMértékre van beállítva, akkor a Részhalmaz és
Aliasmezőkben is meg kell adnia egy értéket.
v Ha a Céltípus Elnevezett tartomány értékre van beállítva, akkor a célmunkalap egyik
tartományának nevét kell megadnia.
v Ha a Céltípus Tartomány értékre van beállítva, akkor a célmunkalap egyik cellahelyét
kell megadnia.
A Célobjektum mező értékének megadásához közvetlenül beírhat egy hely értéket, vagy a
hely lekéréséhez használhat egy Excel hivatkozást.
v Érték közvetlen megadása
Azonosítson egy helyet a célmunkalapon, írjon be egy értéket közvetlenül a Célobjektum
mezőbe az = nélkül. Például a Célobjektum helyének megadásához beírt C3 érték a
célmunkalap C3 celláját azonosítja.
v Hivatkozás Excel cellára
A célobjektum helyét tartalmazó forrásmunkalap cella hivatkozásához használja az =
szimbólumot. Például a célmunkalapon a Célobjektum cellahelyének ábrázolásához a
forrásmunkalapon található A1 cella tartalmazhatja a C3 értéket.
További leképezési konfigurációk létrehozásához ismételje meg a fenti lépéseket.
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Forrásérték leképezése egy célcellára - Példa
Ez a példa egy programba kódolt érték leképezését mutatja be a célmunkalap egyik cellájára.

Forrás SUBNM leképezése egy célcellára - Példa
Megadhat egy forrásmunkalapon található SUBNM címdimenziót, amely a célmunkalap
megfelelő SUBNM képlet, névvel ellátott tartományára vagy tartományára (cella) lesz
leképezve.
A következő ábra például azt mutatja be, hogy az S Series 2.0 L Wagon címelem a
célmunkalap B2 cellájába lesz beszúrva formázott feliratként.
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Kiválasztott DBRW képlet leképezése a célmunkalapra - Példa
Ebben a példában a kiválasztott DBRW cella sor- és oszlopcím-dimenziói jelennek meg a
célmunkalapon.

Meglévő műveletgomb módosítása
A következő szakaszok leírják, hogy a műveletgomb beszúrása után hogyan szerkesztheti a
gomb tulajdonságait, méretét és helyét.

Meglévő műveletgomb feliratának, háttérképének és
tulajdonságainak szerkesztése
Egy műveletgomb tulajdonságainak szerkesztéséhez kattintson a gombra a jobb egérgombbal,
majd válassza ki az előugró menü egyik menüpontját.
Az előugró menüben a következő fő menüpontok érhetők el:
v Felirat - Megnyitja a Gombfelirat párbeszédablakot a gomb feliratának szerkesztéséhez.
v Háttérkép - Megnyit egy fájlválasztó párbeszédablakot, ahol tallózással kiválaszthatja a
gomb háttérképeként használni kívánt képfájlt.
v Tulajdonságok - Megnyitja a Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakot, ahol
megadhatja a műveleteket, amelyek végrehajtásra kerülnek, amikor a felhasználó a gombra
kattint.

Meglévő műveletgomb áthelyezése és átméretezése
Amikor elkattint egy új műveletgombról, a gomb aktív lesz és már nem tervezési módban
van. A gomb átméretezéséhez vagy áthelyezéséhez be kell kapcsolnia a tervezési módot az
Excelben. Ehhez tegye a következőket:
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Eljárás
1. Az Excelben kattintson a Nézet, Eszközsávok, Vezérlő eszközkészlet menüpontra.
Megnyílik az Excel vezérlő eszközkészlet.
.
2. Kattintson a Tervezés mód gombra
A jelenlegi munkalapon eltűnnek a műveletgombok szövegcímkéi.
3. Kattintson az áthelyezni vagy átméretezni kívánt Művelet gombra.
A gombon megjelenik egy fogantyú, amely jelzi, hogy a gomb átméretezhető vagy
áthelyezhető.
v A gomb átméretezéséhez kattintson és húzza az egyik fogantyút.
v A gomb áthelyezéséhez kattintson és vontassa a gombot az új helyére.
4. A kilépéshez a tervezés módból kattintson a Tervezés mód gombra
A műveletgombról eltűnnek a fogantyúk és a gomb ismét aktív lesz.

.
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10. fejezet Adatfoglalások használata
Ez a szakasz az IBM Cognos TM1 alkalmazásban elérhető adatfoglalási szolgáltatás
engedélyezésével és megvalósításával kapcsolatos rendszergazdai, modellezői, fejlesztői és
programozói feladatokat mutatja be.
Megjegyzés: Alapértelmezésben az adatfoglalás nincs engedélyezve. Ahhoz, hogy az
adatfoglalások kezeléséhez a kapcsolódó TurboIntegrator (TI) és API függvényeket
használhassa, egy adminisztrátornak engedélyeznie és konfigurálnia kell a szolgáltatást.

Adatfoglalás áttekintése
Az adatfoglalás (DR) egy szerverrel kapcsolatos TM1 szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy
kizárólagos írási hozzáférést állítson be egyéni felhasználók számára egy kocka régióihoz.
Miután lefoglalásra kerültek, az adott régióban lévő adatokat csak az adott felhasználó
módosíthatja, amíg a lefoglalás nem kerül feloldásra.
Az adatfoglalást adott üzleti folyamatok támogatásához vagy az adatbevitel szabályozásához
használhatja. Az adatfoglalásokat igény szerint vagy dinamikusan foganatosíthatja és oldhatja
fel. Például az adatfoglalás egy alternatív módszer a kockaadatok írási hozzáférésének
dinamikus szabályozásához ahelyett, hogy a hasonló írási hozzáférés-korlátozást dinamikus
TM1 biztonság-vezérléssel próbálná szabályozni.
Megjegyzés: Minden adatfoglalást egyéni alkalmazásokon keresztül kell kezelni, amelyeket
a rendelkezésre álló TurboIntegrator (TI) és API függvényekkel fejleszt. Az alkalmazásokat
úgy kell megterveznie, hogy az adatfoglalások foganatosítása, feloldása és kezelése a
szükséges üzleti folyamatokon alapuljon.

Mikor használható az adatfoglalás
Az adatfoglalás használata akkor célszerű, ha az TM1 adatok felhasználói írási hozzáférését manuálisan vagy dinamikusan - az üzleti folyamattal kapcsolatosan szeretné kezelni. A pontos
igényektől függően a szolgáltatást alkalmazhatja szükség szerint vagy dinamikusan,
TurboIntegrator és API függvények használatával.
Az adatfoglalást például a következőkre használhatja:
v Egyszeri TurboIntegrator folyamatok manuális futtatása, amelyek adatfoglalásokat
használnak ahhoz, hogy minden felhasználó számára megakadályozzák bizonyos adatok
szerkesztését egy adott projekt befejeződése vagy egy aktuális költségvetés lezárása után.
v Adatfoglalások alkalmazása TM1 műveletgombok és TurboIntegrator folyamatok
használatával egy Microsoft Excel táblázatban vagy TM1 weblapon az adatok írási
hozzáférésének dinamikus szabályozása érdekében, ahogy a felhasználók a szerepeik és a
vállalat üzleti folyamata alapján kezelik az adatokat.
v TM1 API-függvények használata egyéni külső alkalmazásokban az adatfoglalások
dinamikus foganatosításához és feloldásához.

Hogyan használható az adatfoglalás
Az adatfoglalás használatához először engedélyezni és konfigurálni kell a szolgáltatást az
egyes kockákhoz és felhasználócsoportokhoz, majd TurboIntegrator vagy API függvények
használatával programozási úton alkalmazhatja és kezelheti az adatfoglalásokat.
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Az adatfoglalás engedélyezéséhez a következő TM1 eszközöket használhatja:
v }CubeProperties vezérlőkocka - Adatfoglalás engedélyezése és konfigurálása egyes
kockák esetén. Részleteket itt talál: “Adatfoglalás engedélyezése kockákhoz” oldalszám:
145.
v Képességek hozzárendelése - Annak meghatározása, hogy egy felhasználócsoport tagjai
kezelhetik-e az adatfoglalásokat (foganatosítás és feloldás) saját maguk és más
felhasználók számára. Részleteket itt talál: “Adatfoglalások kezelésének engedélyezése
felhasználócsoportok számára” oldalszám: 146.
Adatfoglalások alkalmazásához és kezeléséhez TurboIntegrator- és TM1 API-függvényeket
kell használnia, amelyek lehetővé teszik a foglalások programozás útján történő megszerzését,
feloldását és kezelését. Részletekért tekintse meg a következő témaköröket:
v “Adatfoglalások kezelése TurboIntegrator függvényekkel” oldalszám: 149
v “Adatfoglalások kezelése TM1 API függvényekkel” oldalszám: 154

Az adatfoglalások együttműködése más TM1 szolgáltatásokkal
Az adatfoglalások és más TM1 szolgáltatások (mint például adatleosztás, TurboIntegrator
folyamatok és biztonság) kapcsolatát a következő rész írja le: “Adatfoglalási viselkedés más
TM1 szolgáltatásokkal” oldalszám: 142.
A Biztonsági átfedés az adatfoglalással is használható. További információk: 11. fejezet,
“Biztonsági átfedés”, oldalszám: 161.

Adatfoglalás megfigyelő eszközei
Az adatfoglalási tevékenységeket és hozzárendeléseket a Server Explorer, a TM1Top
segédprogram, a TM1 felülvizsgálati napló, illetve bizonyos TurboIntegrator- és
API-függvények használatával figyelheti meg. Részleteket itt talál: “Adatfoglalások
figyelése” oldalszám: 147.

Adatfoglalási módok
Az adatfoglalási módok az Adatfoglalás szolgáltatás beállítását teszik lehetővé attól függően,
hogyan szeretné szabályozni az adatokhoz való írási hozzáférést. Ha engedélyezi az
Adatfoglalás szolgáltatást a kockára, választania kell egyet az adatfoglalási módok közül.
Választható adatfoglalási módok:
v Off (Kikapcsolva) (OFF)
v Required (Szükséges) (REQUIRED)
v Required Shared (Megosztott szükséges) (REQUIREDSHARED)
v Allowed (Engedélyezett) (ALLOWED)
Alapértelmezés szerint az adatfoglalás minden kocka esetében ki van kapcsolva (OFF).
Az adatfoglalási módot minden kocka esetében egyedileg állíthatja be. Ehhez írja be az
adatfoglalási mód kulcsszavát a kocka DataReservationMode tulajdonságába a
}CubeProperties (Kockatulajdonságok) vezérlőkockában. További részletekért tekintse meg a
következő részt: “DataReservationMode tulajdonság” oldalszám: 145.
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Required mód
A REQUIRED (Szükséges) mód letiltja az összes felhasználó írási hozzáférését a teljes
kockához, és megköveteli, hogy egyértelműen hozzárendelje az adatfoglalásokat minden
olyan felhasználóhoz, akinek írnia kell ebbe a kockába.
Például egy felhasználónak rendelkeznie kell egy adatfoglalással egy cellához, ha írni akar az
adott cellába.
Ezt az üzemmódot a REQUIRED értéket az adott kocka }CubeProperties vezérlőkockájába
beírva beírva állíthatja be.

Required Shared mód
A REQUIREDSHARED (Megosztott szükséges) mód a REQUIRED mód egy változata,
amely engedélyezi, hogy a különböző felhasználók adatfoglalása átfedje egymást. A mód
minden egyéb tekintetben úgy viselkedik, mint a REQUIRED mód.
Ezt az üzemmódot a REQUIREDSHARED értéket az adott kocka }CubeProperties
vezérlőkockájába beírva beírva állíthatja be.
A REQUIREDSHARED mód azért lett kialakítva, hogy helyet adjon az egymást átfedő
kéréseknek, felhasználva az IBM Cognos TM1 Applications többcsomópontos szerkesztési
képességeit. Ez a mód az alapértelmezett kijelölt adatfoglalási mód a TM1 Applications
programban a Kockanézet vagy Kézi függőségek által jelképezett összes kocka esetében.
REQUIRED módban a TM1 szerver úgy korlátozza az írási hozzáférést a szeletekhez, hogy
egy időben csak egy felhasználónak engedélyezi a csomópont lefoglalását.
REQUIREDSHARED módban az alkalmazásnak kell kikényszerítenie ezt a korlátozást, ha
arra szükség van.
A REQUIREDSHARED mód például arra használható, hogy engedélyezze több felhasználó
hozzáférését ugyanahhoz a konszolidált csomóponthoz. Az alkalmazásnak azonban ekkor
korlátoznia kell a hozzáférést a konszolidáció legalsó szintű csomópontjaihoz úgy, hogy TM1
biztonsági jogosultságokat rendel a kapcsolódó elemekhez. Az alábbi hierarchia erre mutat
egy példát.
2. táblázat: Az adatfoglalásra a REQUIREDSHARED módot használó hierarchiaminta
Konszolidáció:

New England

A felhasználó

B felhasználó

Legalsó szintű
csomópontok:

MA

ÍRÁSI hozzáférés

OLVASÁSI hozzáférés

CT

ÍRÁSI hozzáférés

OLVASÁSI hozzáférés

VT

ÍRÁSI hozzáférés

OLVASÁSI hozzáférés

NH

OLVASÁSI
hozzáférés

ÍRÁSI hozzáférés

RI

OLVASÁSI
hozzáférés

ÍRÁSI hozzáférés

ME

OLVASÁSI
hozzáférés

ÍRÁSI hozzáférés

Az alkalmazás korlátozhatja az írási hozzáférést a MA, CT és VT legalsó szintű
csomóponthoz A felhasználó, valamint az NH, RI és ME legalsó szintű csomóponthoz B
felhasználó esetében. Ez a korlátozás elemszintű biztonság használatával kényszeríthető ki.
10. fejezet Adatfoglalások használata
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Az A és a B felhasználó egyaránt megosztott adatfoglalást tud elérni a New England nevű
konszolidáción. A foglalás mindkét felhasználónak írási hozzáférést tesz lehetővé a szelethez,
miközben az alapul szolgáló biztonság korlátozza az egyes felhasználók legalsó szintű
csomópontkészletéhez való hozzáférést.

Allowed mód
Az ALLOWED (Engedélyezett) mód fenntartja az írási hozzáférést a biztonság alapján a
teljes kocka minden felhasználója részére, de lehetővé teszi az írási hozzáférés szelektív
korlátozását a kocka adott területeihez úgy, hogy szükség szerinti adatfoglalásokat rendel az
egyes felhasználókhoz.
Például az ALLOWED mód lehetővé teszi, hogy az adatfoglalással félre tegye egy kocka egy
részét egy adott felhasználó számára, miközben a kocka többi részéhez minden más
felhasználónak továbbra is engedélyezi az írási hozzáférést.
Ezt az üzemmódot az ALLOWED értéket az adott kocka }CubeProperties vezérlőkockájába
beírva beírva állíthatja be.

Adatfoglalási viselkedés más TM1 szolgáltatásokkal
Ez a rész az adatfoglalások (DR) együttműködését mutatja be más TM1 szolgáltatásokkal,
mint például a biztonság, az adatleosztás, a TurboIntegrator (TI) folyamatok és homokozók.

Adatfoglalás és biztonság
Az adatfoglalás a TM1 biztonságtól a következőkben ér el.
v Az adatfoglalás nem bírálja felül a TM1 biztonsági hozzárendeléseket, csak egy
íráskorlátozásra vonatkozó további réteget ad hozzá a kockaobjektumok normál biztonsági
beállításaihoz.
v Az adatfoglalás egyéni felhasználókra vonatkozik, míg a TM1 biztonság felhasználói
csoportokra érvényes.
v Az adatfoglalás a korlátozásokat csak kockaadatokra és egyéni felhasználókra alkalmazza.
Más TM1 objektumokra nem vonatkozik.
Ez a viselkedés REQUIRED (kötelező) és ALLOWED (engedélyezett) adatfoglalási módban
ugyanaz.

Adatfoglalások és a TM1 felhasználói felület
Az adatfoglalások a különböző TM1 felhasználói felületek (például a Server Explorer, a TM1
Perspectives és a TM1 Web) mindegyikében hatással vannak a kockanézetben lévő cellák
megjelenésére.
A viselkedés az adatfoglalási módtól függően eltérő.

REQUIRED (kötelező) mód
Amikor egy kocka REQUIRED módú adatfoglalás használatára van beállítva, minden cella
szürke háttérrel jelenik meg és a DR régióban lévő cellákon kívül a cellák nem írhatók. Csak
az aktuális felhasználó DR cellái lesznek írhatók - ezek a cellák fehér háttérrel jelennek meg.
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ALLOWED (engedélyezett) mód
Amikor egy kocka ALLOWED módú adatfoglalás használatára van beállítva, minden cella
írható és a más felhasználók adatfoglalásában lévő cellák kivételével a cellák fehér háttérrel
jelennek meg. A más felhasználók által lefoglalt cellák szürke háttérrel jelennek meg - ezek a
cellák ne írhatók.
Annak ellenőrzéséhez, hogy egy cella egy adatfoglalás (DR) része-e, a következő részben
találhat útmutatásokat: “Cellák adatfoglalási állapotának megjelenítése a Server Explorer
ablakban” oldalszám: 147.

Adatfoglalás és adatleosztás
Az adatleosztás ugyanúgy viselkedik, mint korábban - a nem írható cellák, mint például a
számított vagy védett cellák, kimaradnak az adatleosztási folyamat során. Amikor a
felhasználónak van adatfoglalása, és adatleosztási műveletet hajt végre, csak az adott
felhasználó adatfoglalási régiójában lévő cellákat tekinti írhatónak a program, az összes többi
cellát kihagyja.
Ez a viselkedés REQUIRED (kötelező) és ALLOWED (engedélyezett) adatfoglalási módban
ugyanaz.

Adatfoglalás és TurboIntegrator folyamatok és chore
folyamatok
Ha adatfoglalást használ és ezzel egyidejűleg interaktív (nem ütemezett) és ütemezett
TurboIntegrator (TI) folyamatokat/chore folyamatokat is futtat, akkor fontos, hogy megértse a
következő szempontokat.
Néhány viselkedés attól függően különböző, hogy milyen adatfoglalási módot használ és
hogy interaktív vagy ütemezett chore folyamatot futtat.

Interaktív folyamatok és chore folyamatok
Amikor egy felhasználó interaktívan futtat egy folyamatot vagy chore folyamatot, például a
TM1 felhasználói felületről, akkor a folyamat/chore az adott felhasználó alatt fut.
v REQUIRED (kötelező) módban ez azt jelenti, hogy a folyamat/chore csak az adott
felhasználó által fenntartott adatfoglalásokban meghatározott adatokat írhatja.
v ALLOWED (engedélyezett) módban a folyamat/chore bármely cellába írhat, amelyek az
adott felhasználó adatfoglalásában szerepelnek, vagy amelyekhez az adott felhasználó a
megfelelő jogosultsággal rendelkezik, de a folyamat/chore nem írhat egy másik felhasználó
adatfoglalásában lévő cellákba.
A következő viselkedés REQUIRED és ALLOWED adatfoglalási módban ugyanaz.
v Ha egy interaktív folyamat/chore folyamat írási művelete ütközik egy másik felhasználó
adatfoglalásával, akkor a folyamat/chore meghiúsul és a felhasználó számára egy
hibaüzenet jelenik meg.
v Adatfoglalásokat foganatosító és feloldó folyamat futtatásához a folyamatot futtató
felhasználónak olyan felhasználócsoporthoz kell tartoznia, amelynek
ManageDataReservation képessége GRANT (megadás) értékre van beállítva.

Ütemezett chore folyamatok
Egy ütemezett chore automatikus futásakor a folyamat az Admin felhasználó alatt fut. Ezért
lehetséges, hogy a chore nem tud írni olyan cellákba, amelyek egy másik felhasználó
adatfoglalásában vannak.
10. fejezet Adatfoglalások használata
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Amikor egy ütemezett chore ütközik egy adatfoglalással, a viselkedés a kocka által használt
adatfoglalási módtól függően eltérő.
v Ha egy ütemezett chore írási művelete egy REQUIRED módú adatfoglalással ütközik,
akkor a chore meghiúsul.
Ha engedélyezni szeretné, hogy egy ütemezett chore REQUIRED módú adatfoglalás
használatával lefoglalt cellákba írjon, akkor ez programozási úton kell kezelnie a
TurboIntegrator folyamatban úgy, hogy engedélyezi az Admin felhasználó számára az írást
a lefoglalt cellákba. Módosíthatja a TurboIntegrator folyamatot, hogy az foganatosítsa és
feloldja a szükséges adatfoglalásokat az Admin felhasználó számára, vagy a folyamattal kiés bekapcsoltathatja az adatfoglalási szolgáltatást az adott kockákhoz.
v Ha egy ütemezett chore írási művelete egy ALLOWED módú adatfoglalással ütközik,
akkor a chore visszagörgeti az adatokat és megvárja, hogy a foglalás fel legyen oldva.
Amikor a foglalás fel van oldva, a chore újrapróbálkozik a művelettel.
Egy várakozó chore folyamatot nem szakíthat meg úgy, hogy az adatfoglalási módot
REQUIRED (kötelező) vagy OFF (kikapcsolt) módra változtatja. A chore mindaddig
várakozni fog, amíg a következő események egyike be nem következik.
– A chore folyamatot blokkoló adatfoglalás feloldása, hogy a chore folytatódhasson.
– A chore megszakítása a TM1 Top segédprogram használatával.
– A szerver leállítása a chore megszakítása érdekében.
– Az ütemezett chore deaktiválása.

Adatfoglalások és homokozók
Ha egy kockára adatfoglalást szeretne alkalmazni, miközben ugyanennek a kockának a
homokozó változatába adatokat is visz be, akkor ismernie kell az adatfoglalások
foganatosításával és feloldásával kapcsolatos alábbi szempontokat.
Az adatfoglalások egy kocka alapváltozatára és a kockából létrehozott bármely homokozóra
egyaránt érvényesek.
A homokozó következőkben leírt viselkedése csak a REQUIRED (kötelező) adatfoglalási
módra vonatkozik.
v Ha egy kockához engedélyezve van az adatfoglalási (DR) szolgáltatás, akkor a kockára
adatfoglalást kell alkalmazni ahhoz, hogy annak alapadatai vagy a kocka bármely
homokozó változata írható legyen.
Ha például egy felhasználó rendelkezik egy adatfoglalással a Sales kockára vonatkozóan,
akkor a felhasználó csak ugyanazt a cellakészletet írhatja a Sales kockából létrehozott
bármely homokozóban is.
v Ha egy kockára vonatkozó adatfoglalását feloldja, akkor már nem írhat az adott kocka
egyetlen homokozójába sem.
v Egy homokozó tartalmát az adatfoglalás feloldása után véglegesítheti az alapadatokba,
azonban a már nem lefoglalt cellák szerkesztett értékei hibákkal el lesznek dobva és a
módosítások elvesznek. Ahhoz, hogy a szerkesztett adatokat sikeresen véglegesítse az
alapadatokba, először újra foganatosítania kell a szükséges adatfoglalásokat az adott
kockára, mielőtt megkísérelné a homokozó adatainak véglegesítését.

Adatfoglalások, homokozók és a munka várakozási sor
Ha az adatfoglalást homokozókkal és a Munka várakozási sor szolgáltatással használja, akkor
a kocka által használt adatfoglalási módtól függően a homokozóadatok véglegesítésekor az
alapadatokba a következő viselkedés érvényes.
v REQUIRED (kötelező) módban minden szükséges adatfoglalást fenn kell tartani, amíg a
várakozási sorban lévő művelet befejeződik, hogy a homokozóadatok sikeresen mentve
legyenek az alapadatokba. Ha a szükséges adatfoglalást még az előtt fel van oldva, hogy a
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Munka várakozási sor az adatokat mentené, vagy ha egy adatfoglalási ütközés történik,
akkor az ütköző cellákban lévő értékek nem lesznek mentve.
v ALLOWED (engedélyezett) módban, ha a homokozó Munka várakozási sorban lévő
véglegesítési művelete ütközik egy adatfoglalással, akkor a Munka várakozási sor az adott
művelet esetén visszagörgeti az adatokat és megvárja, hogy az ütköző foglalás feloldásra
kerüljön. A Munka várakozási sorban lévő valamennyi munka blokkolva lesz, amíg a
várakozó munka nem folytatódhat. A Munka várakozási sor blokkolását csak az ütköző
adatfoglalások feloldásával lehet megszüntetni.

Adatfoglalás engedélyezése
Alapértelmezésben az adatfoglalás nincs engedélyezve. Ahhoz, hogy az adatfoglalások
kezeléséhez a kapcsolódó TurboIntegrator (TI) és API függvényeket használhassa, egy
adminisztrátornak engedélyeznie és konfigurálnia kell a szolgáltatást.
Az adatleosztások használata előtt az alábbiakat kell elvégeznie:
v Szolgáltatás engedélyezése az egyes kockákhoz (amit a }CubeProperties vezérlőkockában
állítható be).
A részleteket lásd: “Adatfoglalás engedélyezése kockákhoz”.
v Felhasználócsoportok számára az engedély megadása, hogy maguk és más felhasználók
adatfoglalási régióit kezeljék, lefoglalják és feloldják(a Képességek hozzárendelése
ablakban állítható be).
Részletek: “Adatfoglalások kezelésének engedélyezése felhasználócsoportok számára”
oldalszám: 146).
Miután az adatfoglalás engedélyezve van egy kockához, a szolgáltatás az adott kocka minden
felhasználója számára érvényes, de csak azoknak a felhasználócsoportoknak a tagjai
kezelhetik, amelyeknek engedélyt adott erre a Képességek hozzárendelése ablakban.

Adatfoglalás engedélyezése kockákhoz
Egy adott kockához az adatfoglalást a }CubeProperties vezérlőkocka DataReservationMode
tulajdonságának használatával engedélyezheti vagy tilthatja le.
A }CubeProperties vezérlőkockával kapcsolatos további részletekért lásd az IBM Cognos
TM1 használati utasítás Vezérlőkockák című fejezetét.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a Nézet menüre, majd válassza ki a
Vezérlőobjektumok megjelenítése elemet.
Minden TM1 -vezérlőkocka megjelenik a Server Explorer ablakban, jobb kapcsos zárójel
(}) előtaggal. Például }CubeProperties.
2. A Server Explorer fa paneljén kattintson a Kockák csomópontra a csomópont
kibontásához, majd kattintson duplán a }CubeProperties vezérlőkockára.
3. Adjon meg egy értéket az elérhető adatfoglalási módok egyikéhez a
DataReservationMode elem (tulajdonság) és a kockanév metszetében az adatfoglalási
szolgáltatás engedélyezéséhez az adott kockához.

DataReservationMode tulajdonság
A DataReservationMode (adatfoglalási mód) tulajdonság a }CubeProperties
(kockatulajdonságok) vezérlőkocka alábbi értékeit használja az egyes kockák adatfoglalási
szolgáltatásainak beállítására.
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Írja be az alábbi értékeket a }CubeProperties vezérlőkockába, csakis angol nyelven. A
kulcsszavak értékei nincsenek lefordítva.
Az adatfoglalási módok közti különbségekkel kapcsolatos részletekért tekintse meg a
következő fejezetet: “Adatfoglalási viselkedés más TM1 szolgáltatásokkal” oldalszám: 142.
Érték

Leírás

Off (Ki)

Kikapcsolja az adatfoglalási szolgáltatást az adott kockához.
Az alapértelmezett érték OFF (kikapcsolva).
Beállítja az adatfoglalási szolgáltatást REQUIRED módra egy adott kockához.

REQUIRED (kötelező)

Ez a mód letiltja az összes felhasználó írási hozzáférését a teljes kockához, és
megköveteli, hogy kifejezetten hozzárendelje az adatfoglalásokat bármely
felhasználóhoz, akinek írnia kell ebbe a kockába.
Például egy felhasználónak rendelkeznie kell egy adatfoglalással egy cellához, ha írni
akar az adott cellába.
REQUIREDSHARED (megosztott
szükséges)

REQUIREDSHARED módra állítja be egy adott kocka adatfoglalási szolgáltatását.
Ez a REQUIRED (szükséges) mód egy változata, amely engedélyezi, hogy a
különböző felhasználók adatfoglalása átfedje egymást. A mód minden egyéb
tekintetben úgy viselkedik, mint a REQUIRED mód.
A REQUIREDSHARED mód azért lett kialakítva, hogy helyet adjon az egymást
átfedő kéréseknek, felhasználva az IBM Cognos TM1 Applications többcsomópontos
szerkesztési képességeit. Ez a mód az alapértelmezett kijelölt adatfoglalási mód a TM1
Applications programban a Kockanézet vagy Kézi függőségek által jelképezett összes
kocka esetében.
REQUIRED módban a TM1 szerver úgy korlátozza az írási hozzáférést a szeletekhez,
hogy egy időben csak egy felhasználónak engedélyezi a csomópont lefoglalását.
REQUIREDSHARED módban az alkalmazásnak kell kikényszerítenie ezt a
korlátozást, ha arra szükség van.

ALLOWED (engedélyezett)

Beállítja az adatfoglalási szolgáltatást ALLOWED módra egy adott kockához.
Ez a mód a biztonsági beállítások alapján fenntartja az írási hozzáférést minden
felhasználó számára a teljes kockához, de lehetővé teszi, hogy a kocka egyes
területeihez szelektíven korlátozza az írási hozzáférést azzal, hogy szükség szerint
adatfoglalásokat rendel hozzá egyes felhasználókhoz.
Például az ALLOWED mód lehetővé teszi, hogy az adatfoglalással félre tegye egy
kocka egy részét egy adott felhasználó számára, miközben a kocka többi részéhez
minden más felhasználónak továbbra is engedélyezi az írási hozzáférést.

Adatfoglalások kezelésének engedélyezése
felhasználócsoportok számára
A TM1 Képessége hozzárendelése ablakban a következő képességek használatával
engedélyezheti egy felhasználócsoport tagjainak az adatfoglalások kezelését (foganatosítás és
feloldás) saját maguk és más felhasználók számára.
Ezek a képességek egy teljes felhasználócsoport számára vannak beállítva, nem egyéni
felhasználók számára. Egy felhasználónak a csoport tagjának kell lennie, hogy a képesség
érvényes legyen rá.
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Megjegyzés: Csak TM1 adminisztrátoroknak van hozzáférésük a Képességek hozzárendelése
ablakhoz.
A Képességek hozzárendelése funkcióval kapcsolatos részletekért tekintse meg az IBM
Cognos TM1 Üzemeltetési útmutató című kiadványt.
Képesség

Leírás

ManageDataReservation

Lehetővé teszi a tagok számára adatfoglalások foganatosítását és feloldását.
Ez a képesség a teljes szerverre kiterjed. A képesség nem alkalmazható adott
kockákra vagy felhasználókra.
A képesség mindig GRANT (megadás) értékre van beállítva a normál ADMIN,
DataAdmin és SecurityAdmin csoportok esetében, és ez nem módosítható.
A nem-adminisztrátori csoportok esetén az értékek a következők:
DENY - Minden nem-adminisztrátori csoport számára ez az alapértelmezett érték.
GRANT - Engedélyezi a képességet egy felhasználói csoport számára.
Lehetővé teszi a csoport tagjai számára más felhasználók által fenntartott foglalások
feloldását.

DataReservationOverride

A képesség mindig GRANT (megadás) értékre van beállítva a normál ADMIN,
DataAdmin és SecurityAdmin csoportok esetében, és ez nem módosítható.
A nem-adminisztrátori csoportok esetén az értékek a következők:
DENY - Minden nem-adminisztrátori csoport számára ez az alapértelmezett érték.
GRANT - Engedélyezi a képességet egy felhasználói csoport számára.

Eljárás
1. A Server Explorer ablakban kattintson a jobb egérgombbal egy szerverre, majd válassza
az előugró menü Képességek hozzárendelése menüpontját.
2. A Képességek hozzárendelése ablakban adja meg a ManageDataReservation és
DataReservationOverride képességek értékét a képesség és a beállítani kívánt
felhasználócsoport metszéspontján.

Adatfoglalások figyelése
Az adatfoglalási tevékenységet és az adatfoglalások állapotát a következő eszközökkel
figyelheti meg.
v Server Explorer
v TM1 Top segédprogram
v TM1 felülvizsgálati napló
v TurboIntegrator és API függvények

Cellák adatfoglalási állapotának megjelenítése a Server
Explorer ablakban
Egy kockanézet bármely cellájának állapotát a következőképpen ellenőrizheti a Server
Explorer ablakban:
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Eljárás
A Server Explorer ablakban nyissa meg a kockanézetet, kattintson a jobb egérgombbal egy
cellára, majd válassza az előugró menü Állapot szerkesztése menüpontját.
Megjelenik egy üzenetpanel, amely jelzi, hogy a cella értéke szerkeszthető-e, vagy azt, hogy a
cella egy adatfoglalás vagy más adathozzáférési korlátozás miatt nem szerkeszthető.

TM1 Top használata adatfoglalásokra váró szálak figyeléséhez
A TM1 Top segédprogrammal megfigyelheti az adatfoglalások felszabadítására váró szálakat.
Az ilyen állapotú szálak a TM1 Top segédprogramban az Állapot mezőben Adatfoglalás
feloldása (DDR) értékkel jelennek meg.
Wait:DRR
A TM1 TOP várakozási állapotokkal kapcsolatos további részletekért tekintse meg az IBM
Cognos TM1 Üzemeltetési útmutató "Rendszer- és teljesítményfigyelés" című fejezetének
"Szálfeldolgozási állapotok" című témakörét.

Felülvizsgálati napló használata az adatfoglalási események
figyeléséhez
Ha a TM1 Server szerveren engedélyezve van a felülvizsgálati naplózás, akkor a Cognos TM1
rögzíteni fogja az adatfoglalási eseményeket. Ezután a TM1 felülvizsgálati napló
használatával lekérdezheti és megtekintheti az adatfoglalási hozzárendelések előzményeit.
A TM1 felülvizsgálati napló használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd az IBM
Cognos TM1 használati utasítás Rendszer- és teljesítményfigyelés című fejezetét.
A következő táblázat az adatfoglalásokra jellemző öt felülvizsgálati napló eseményt sorolja
fel.
Felülvizsgálati napló esemény

Esemény leírása

Beállított tulajdonság: CubeDataReservationEnable

Akkor lesz rögzítve, amikor egy kocka
CubeDataReservationEnable tulajdonsága megváltozik.

Adatfoglalás: Lefoglalva

Akkor lesz rögzítve, amikor egy adatfoglalás megtörténik.

Adatfoglalás: Feloldva

Akkor lesz rögzítve, amikor egy adatfoglalás feloldásra kerül.

Adatfoglalás: Foglalás visszagörgetése

Akkor lesz rögzítve, amikor egy adatfoglalás foganatosítása
visszagörgetésre kerül.

Adatfoglalás: Feloldás visszagörgetése

Akkor lesz rögzítve, amikor egy adatfoglalás feloldása
visszagörgetésre kerül.

Megjegyzések a visszagörgetési eseményekkel kapcsolatban
v Az adatfoglalás foganatosítási műveletének visszagörgetése a foglalás feloldását jelenti.
v Az adatfoglalás feloldási műveletének visszagörgetése a foglalás ismételt foganatosítását
jelenti.
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Adatfoglalási események lekérdezése
Minden adatfoglalási esemény a Cognos TM1 -kockaobjektumhoz van társítva, ezért a
felülvizsgálati naplóban ezek az események kockaeseményekként vannak csoportosítva. Az
eseményeket a Felülvizsgálati napló ablakban a következőképpen kérdezheti le.

Eljárás
1.
2.
3.
4.

A Server Explorer ablakban nyissa meg a Felülvizsgálati napló ablakot.
Az Esemény típusa szakaszban válassza ki az Objektum beállítást.
Állítsa be az Objektum típusa mezőt Kocka értékre.
Az Esemény legördülő listában válassza ki az egyik adatfoglalási eseménytípust.

5. Futtassa a lekérdezést.

TurboIntegrator és API függvények használata adatfoglalások
figyeléséhez
Egyéni megoldásként használhatja a következő Cognos TM1 TurboIntegrator- és
API-függvényeket is ahhoz, hogy programozás útján végiglépkedjen a kockaobjektumokon,
és lekérje az egyes kockákra vonatkozó adatfoglalások adatait.
v TurboIntegrator - “CubeDataReservationGet” oldalszám: 152.
v TM1 API - “TM1DataReservationGetAll” oldalszám: 157.

Adatfoglalások kezelése TurboIntegrator függvényekkel
Az adatfoglalások programozási úton történő megszerzéséhez, feloldásához és kezeléséhez a
következő TurboIntegrator (TI) függvényeket használhatja.
v
v
v
v
v

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGetConflicts

Az adatfoglalásokat egy adott kocka, felhasználó és vektor (elemek rendezett listája)
határozza meg.

CubeDataReservationAcquire
A CubeDataReservationAcquire adatfoglalást biztosít az adott kockához, felhasználóhoz vagy
rendezett többeshez.
Ez egy olyan TurboIntegrator-függvény, amely csak TurboIntegrator-folyamatokban
használható.

Szintaxis
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Argumentum

Leírás

Cube (kocka)

A kocka neve.
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Argumentum

Leírás

User (felhasználó)

Az új foglalás tulajdonosának neve.
A megadott felhasználónevet a rendszer érvényesíti annak ellenőrzése érdekében, hogy az létező
felhasználó.

bForce (kényszerítés)

Logikai érték, amely meghatározza a viselkedést, ha egy kért foglalás ütközik egy meglévő
foglalással.
Ha 0 (hamis) értékre van beállítva, akkor a kérelem vissza lesz utasítva, ha ütközik egy meglévő
foglalással.
Ha 1 (igaz) értékre van beállítva és a TurboIntegrator folyamatot futtató felhasználó rendelkezik a
DataReservationOverride képességgel, az ütköző lefoglalásokat feloldja a rendszer és a kért
lefoglalást a felhasználó megkapja.

Address (cím)

A vektor meghatározó elemnevek jelsorokra bontott karakterlánc-sorozata. A sorrendnek
egyeznie kell a kocka eredeti dimenziósorrendjével.
A lefoglalt régiót a vektorban lévő kocka összes cellája alkotja. Kiválaszthat minden dimenzióból
egyetlen elemet, vagy a teljes dimenzió kiválasztásához használhat két határoló között egy üres
karakterláncot. Az elem hierarchiában elfoglalt helyzetétől függően, a kérés egyetlen cellát, egy
szeletet, vagy a teljes kockát foglalja le.

AddressDelimiter

Elhagyható karakterlánc, amelyet a Cím paraméterben az elemnevek elválasztására használnak.
Az alapértelmezett érték '|'.

Visszaadott érték
Logikai érték, amely akkor ad vissza true értéket, ha a foglalás sikeres volt.

Példa
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User1’,0,’ElemX|ElemY|ElemZ’);
Az alábbi példa beállítja a bForce paramétert az 1 értékre, és így kényszeríti a DR kérelmet
ütközés esetén, valamint eltérő határolókaraktert használ az AddressDelimiter paraméterhez.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
A CubeDataReservationRelease feloldja a megadott adatfoglalást.
Ez egy olyan TurboIntegrator-függvény, amely csak TurboIntegrator-folyamatokban
használható.
Ha a megadott felhasználó nem egyezik meg a foglalás tulajdonosával, akkor a feloldás csak
akkor sikerül, ha a megadott felhasználó számára engedélyezve van a
DataReservationOverride képesség.
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Szintaxis
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Argumentum

Leírás

Cube (kocka)

A kocka neve.

User (felhasználó)

A foglalás tulajdonosának neve.
A megadott felhasználónevet a rendszer érvényesíti annak ellenőrzése érdekében, hogy az
létező felhasználó.

Address (cím)

A vektor meghatározó elemnevek jelsorokra bontott karakterlánc-sorozata. A sorrendnek
egyeznie kell a kocka eredeti dimenziósorrendjével.

AddressDelimiter

Elhagyható karakterlánc, amelyet a Cím paraméterben az elemnevek elválasztására
használnak.
Az alapértelmezett érték '|'.

Visszaadott érték
Logikai érték, amely akkor ad vissza true értéket, ha a feloldás sikeres volt.

Példa
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);
A következő példa egy eltérő karaktert használ az AddressDelimiter paraméterben.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
A CubeDataReservationReleaseAll több meglévő adatfoglalást old fel.
Ez egy olyan TurboIntegrator-függvény, amely csak TurboIntegrator-folyamatokban
használható.
A megadott címben teljesen tartalmazott összes foglalás, amely megfelel a
felhasználószűrőnek, fel lesz oldva. Az üres felhasználószűrő az összes felhasználót jelenti.
Ha a megadott felhasználószűrő nem egyezik a TurboIntegrator folyamatot futtató
felhasználóval, akkor engedélyezni kell a DataReservationOverride képességet.
Üres felhasználószűrő és minden helyettesítő használata a címmezőben az összes lefoglalás
feloldását eredményezi.

Szintaxis
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Argumentum

Leírás

Cube (kocka)

A kocka neve.

UserFilter

A felhasználónév-szűrő, amellyel össze kell hasonlítani a meglévő foglalásokat.
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Argumentum

Leírás

Address (cím)

A vektor meghatározó elemnevek jelsorokra bontott karakterlánc-sorozata. A sorrendnek
egyeznie kell a kocka eredeti dimenziósorrendjével.

AddressDelimiter

Elhagyható karakterlánc, amelyet a Cím paraméterben az elemnevek elválasztására használnak.
Az alapértelmezett érték '|'.

Visszaadott érték
Logikai érték, amely akkor ad vissza true értéket, ha nincsenek hibák.

Példa
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);
A következő példa feloldja a megadott kockában lévő összes foglalást minden felhasználó
számára.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
A CubeDataReservationGet megkeresi az egy adott kockán az összes vagy egy adott
felhasználóhoz foganatosított meglévő foglalásokat.
Ez egy olyan TurboIntegrator-függvény, amely csak TurboIntegrator-folyamatokban
használható.

Szintaxis
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns Address;
Argumentum

Leírás

Index

Egyalapú hurokindex a megadott kocka foglalásain történő végigléptetéshez.

Cube (kocka)

A keresendő kocka neve.

User (felhasználó)

A szűrőként használandó foglalástulajdonos neve.
Ha üresen hagyja, akkor a függvény bármely tulajdonos foglalásait adja vissza.
Ha megad egy nevet, akkor a függvény csak az adott tulajdonosra szűri az eredményeket.

AddressDelimiter

Elhagyható karakterlánc, amelyet a visszaadott Cím paraméterben az elemnevek elválasztására
használnak.
Az alapértelmezett érték '|'.

152

IBM Cognos TM1 10.2.2-es változat: Fejlesztői útmutató

Visszaadott érték
Cím - A foglaláslétrehozás ideje, a foglalás tulajdonosának neve, valamint a foglalás
elemcíme. Az első a létrehozási idő, amelyet egy határoló követ, majd a felhasználóazonosító,
egy határoló, utána pedig a határolóval elválasztott elemazonosítók a kockában lévő
dimenziók sorrendjében (eredeti sorrend).
Ha a megadott indexhez nem tartozik bejegyzés, akkor egy üres karakterláncot ad vissza.
A visszaadott érték formátuma:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Például:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Megjegyzés: A foglalások változhatnak, miközben a függvény végiglépked a foglalások
listáján, így az index használata nem garantálja a foglalások teljes listájának visszaadását. A
foglalások a lista bármely helyére beszúrhatók, és a listából bárhonnan eltávolíthatók, így a
foglalások kimaradhatnak vagy megismételhetők az indexértékeken történő végighaladáskor.
Ha meg van adva a tulajdonosszűrő, akkor az index csak a szűrt lista tagjaira vonatkozik. Ha a
foglalások listájának tulajdonosai User1, User1, User2 és a kérelem a User2 tulajdonost adja
meg, akkor az 1 index a lista harmadik tagját fogja lekérni.

Példa
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’User1’,’*’);
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’’);
A következő példa Fred Bloggs felhasználó összes foglalását keresi meg az Expense Input
kockában és tesz "valami hasznosat" ezekkel:
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
A CubeDataReservationGetConflicts megkeresi egy adott kocka olyan meglévő foglalásait,
amelyek ütközhetnek a megadott felhasználóval, címmel vagy rendezett többessel.
Ez egy olyan TurboIntegrator-függvény, amely csak TurboIntegrator-folyamatokban
használható.
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Szintaxis
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
Argumentum

Leírás

Index

Egyalapú hurokindex a kérelmet teljesítő ütközéseken történő végigléptetéshez.

Cube (kocka)

A keresendő kocka neve.

User (felhasználó)

A lekérdezés azokat a foglalásokat keresi, amelyek ezzel a felhasználóval ütköznek.

Address (cím)

A vektor meghatározó elemnevek jelsorokra bontott karakterlánc-sorozata. A sorrendnek
egyeznie kell a kocka eredeti dimenziósorrendjével.

AddressDelimiter

Elhagyható karakterlánc, amelyet a Cím paraméterben az elemnevek elválasztására
használnak.
Az alapértelmezett érték '|'.

Visszaadott érték
ConflictAddress - A foglalás létrehozási ideje, a foglalás tulajdonosának neve és a foglalás
elemcíme. Az első a létrehozási idő, amelyet egy határoló követ, majd a felhasználóazonosító,
egy határoló, utána pedig a határolóval elválasztott elemazonosítók a kockában lévő
dimenziók sorrendjében (eredeti sorrend).
Ha a megadott indexhez nem tartozik bejegyzés, akkor egy üres karakterláncot ad vissza.
A visszaadott érték formátuma:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]
Például:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Megjegyzés: A foglalások változhatnak, miközben a függvény végiglépked az ütköző
foglalások listáján, így az index használata nem garantálja a foglalások teljes listájának
visszaadását. A lista bármely pozíciójában lehetnek hozzáadva vagy eltávolítva foglalások,
így az indexértékeken történő iterálás során egyes foglalások kimaradhatnak vagy
ismétlődhetnek.

Adatfoglalások kezelése TM1 API függvényekkel
Az adatfoglalások programozási úton történő megszerzéséhez, feloldásához és kezeléséhez a
következő TM1 C API függvényeket használhatja.
v
v
v
v
v
v
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TM1DataReservationRelease
TM1DataReservationReleaseAll
TM1DataReservationGetAll
TM1DataReservationGetConflicts
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TM1DataReservationAcquire
Adatfoglalást kér egy adott IBM Cognos TM1 kockához, felhasználóhoz vagy vektorhoz.
Ha létezik egy meglévő foglalás, melynek tulajdonosa egy másik felhasználó, akinek a régiója
átfedi a kért foglalást, akkor a foglalási kérelem vissza lesz utasítva, kivéve a bForce kapcsoló
használata esetén. Ha a bForce kapcsoló értéke true (igaz), és az API-t futtató felhasználó
rendelkezik a DataReservationOverride képességgel, akkor az ütköző foglalások fel lesznek
oldva és az új foglalás kerül megadásra.

Szintaxis
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V
bForce, TM1V elementArray);
Paraméter

Leírás

hPool

Az összes API parancs által használt szabványos memóriakészlet.

hCube

Az elérni kívánt kocka leírója.

hClient

A foglaláshoz használandó tulajdonos.

bForce

Logikai érték, amely meghatározza a viselkedést, ha egy kért foglalás ütközik egy meglévő
foglalással.
Ha 0 (hamis) értékre van beállítva, akkor a kérelem vissza lesz utasítva, ha ütközik egy meglévő
foglalással.
Ha 1 (igaz) értékre van beállítva, akkor a függvény lecseréli az ütköző foglalásokat.

elementArray

A vektort meghatározó elemleírók tömbje. A sorrendnek meg kell egyeznie a dimenziósorrenddel.

Visszaadott érték
Logikai érték, ha a kérés meg lett adva, akkor értéke true (igaz), máskülönben false (hamis).

Lehetséges hibák
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Feloldja egy adott IBM Cognos TM1 kocka, felhasználó vagy rendezett többes meglévő
adatfoglalását.
A parancs sikeres végrehajtásához a hClient paraméterben használt tulajdonosnak meg kell
felelnie az adatfoglalás fenntartójának, kivéve, ha az API-t meghívó felhasználó számára
engedélyezve van a DataReservationOverride képesség.
A megadott címeknek pontosan meg kell egyezniük.

10. fejezet Adatfoglalások használata
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Szintaxis
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Paraméter

Leírás

hPool

Az összes API parancs által használt szabványos memóriakészlet.

hCube

Az elérni kívánt kocka leírója.

hClient

A foglalás tulajdonosa.

elementArray

A vektort meghatározó elemleírók tömbje. A sorrendnek meg kell felelnie a dimenzió-sorrendnek.

Visszaadott érték
Logikai érték; ha a kérés sikeres volt, akkor értéke true (igaz), máskülönben false (hamis). Ha
a foglalás nem található, akkor az hibának minősül és false értéket eredményez. Ha nem
elegendő a jogosultság, akkor azt a program hibaként kezeli.

Lehetséges hibák
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Feloldja egy meghatározott IBM Cognos TM1 -felhasználó több adatfoglalását.
A megadott címvektor határozza meg a keresés kiindulópontját. A cím által meghatározott
tartományon belül minden teljesen tartalmazott foglalás feloldásra kerül, amelynek a
tulajdonosa a megadott felhasználó. A címet átfedő, de nem teljesen tartalmazott foglalások
nem lesznek feloldva.
NULL kliens megadása minden felhasználó minden foglalását eltávolítja. Ha a tulajdonos
nem egyezik meg a parancsot végrehajtó felhasználóval, akkor a felhasználónak rendelkeznie
kell a DataReservationOverride képességgel. Ha egy felhasználó úgy tesz kísérletet a parancs
végrehajtására egy másik felhasználó vagy minden felhasználó esetében, hogy nem
rendelkezik a felülbírálási képességgel, akkor az vissza lesz utasítva a meglévő foglalások
keresése nélkül.
Egy adminisztrátor egy kockára vonatkozó minden foglalást feloldhat egy NULL kliens és a
címben lévő minden elem esetén helyettesítő karakterek megadásával.

Szintaxis
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
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Paraméter

Leírás

hPool

Az összes API parancs által használt szabványos memóriakészlet.

hCube

Az elérni kívánt kocka leírója.

hClient

A foglalás tulajdonosa.

elementArray

A feloldási művelet kiindulópontját meghatározó elemleírók tömbje. A sorrendnek meg kell felelnie a
dimenzió-sorrendnek.

Visszaadott érték
Logikai érték; akkor true (igaz), ha nem voltak hibák.

Lehetséges hibák
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Meghatározza, mely adatfoglalások vannak jelenleg fenntartva az IBM Cognos TM1
kockában.
A client (kliens) paraméter elhagyható. Ha nincs megadva (a paraméter TM1ObjectNull
értékre van beállítva), akkor a kockára érvényes összes adatfoglalást adja vissza.
Ha a client paraméter meg van adva, akkor csak az adott felhasználó által fenntartott
adatfoglalásokat adja vissza.

Szintaxis
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Paraméter

Leírás

hPool

Az összes API parancs által használt szabványos memóriakészlet.

hCube

Az elérni kívánt kocka leírója.

hClient

A lekérdezni kívánt felhasználó leírója (elhagyható).

Visszaadott érték
Az adatfoglalás adatainak tömbje, a következő formátumban:
v [1] Kocka neve (TM1ValTypeString)
v [2-n] Adatfoglalási információk tömbje (TM1ValTypeArray)
– [1] Létrehozási idő
10. fejezet Adatfoglalások használata
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– [2] Felhasználónév (TM1ValTypeString)
– [3-n] A vektort meghatározó elemnevek tömbje (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Elemnév (TM1ValTypeString)

Lehetséges hibák
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Meghatározza, hogy az IBM Cognos TM1 kockához jelenleg fenntartott foglalások közül
melyek ütköznek a megadott klienssel (felhasználóval) és címmel.
Ez a parancs arra használható, hogy összegyűjt a szükséges információkat annak
megállapításához, hogy egy foglalás foganatosítására tett kísérlet miért hiúsult meg, feltéve,
hogy a megtagadást okozó foglalás még mindig érvényben van.

Szintaxis
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Paraméter

Leírás

hPool

Az összes API parancs által használt szabványos memóriakészlet.

hCube

Az elérni kívánt kocka leírója.

hClient

A jelenlegi foglalás tulajdonosával összehasonlítandó kliens (felhasználó).

elementArray

Az összehasonlítandó vektort meghatározó elemleírók tömbje. A sorrendnek meg kell felelnie a
dimenzió-sorrendnek.

Visszaadott érték
Az adatfoglalás adatainak tömbje, a következő formátumban:
v [1] Kocka neve (TM1ValTypeString)
v [2-n] Adatfoglalási információk tömbje (TM1ValTypeArray)
– [1] Létrehozási idő
– [2] Felhasználónév (TM1ValTypeString)
– [3-n] A vektort meghatározó elemnevek tömbje (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Elemnév (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Érvényesíti egy IBM Cognos TM1 kocka összes adatfoglalását.
Minden olyan foglalás, amelyet egy már nem létező kliens (felhasználó) birtokol, el lesz
távolítva.
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Szintaxis
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Paraméter

Leírás

hPool

Az összes API parancs által használt szabványos memóriakészlet.

hCube

Az elérni kívánt kocka leírója.

Visszaadott érték
A true (igaz) logikai érték.

Lehetséges hibák
TM1ErrorObjectNotFound (érvénytelen kocka)

API hibakódok adatfoglalások esetén
Az alábbi táblázat az IBM Cognos TM1 C API függvények által az adatfoglalásokhoz
visszaadott hibakódokat írja le.
Hiba

Leírás

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Az elemek száma nem egyezik a kocka dimenzióinak számával.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

A kocka-, kliens- vagy elemleíró nem képezhető le egy meglévő
objektumra.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

A megadott elem nem egyezik meg a dimenzió adott
pozíciójában lévő elemmel. A megadott elem egy UDC.

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

A foglalás használatára vonatkozó képesség nincs megadva.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Egy foglalás feloldását egy olyan felhasználó kísérelte meg, aki
nem a foglalás tulajdonosa és nem rendelkezik a felülbírálási
képességgel.

10. fejezet Adatfoglalások használata
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11. fejezet Biztonsági átfedés
A biztonsági átfedés olyan mechanizmust biztosít, amellyel korlátozhatja a felhasználók
jogosultságát a kockába való írásra anélkül, hogy versenyhelyzetet idézne elő a kocka
dimenzióiban és módosítania kellene az alapul szolgáló TM1 biztonságot. A biztonsági
átfedés megakadályozza, hogy a cellaadatokat az adminisztrátorokon kívül más felhasználó
frissítse. A cellaszintű biztonsághoz hasonlóan a biztonsági átfedéssel is meghatározhat
korlátozást az adatkocka csupán néhány dimenziójára.
A biztonsági átfedés nem vonatkozik az adminisztrátori felhasználókra. A biztonsági átfedési
kocka biztonsági kockának számít, így a TurboIntegrator folyamatoknak GrantSecurityAccess
jogosultságra van szükségük a módosításához. A biztonsági átfedés korlátozásai nem
vonatkoznak az adminisztrátori felhasználókra. Ez a szolgáltatás nem azonos a jogosultsági
állapottal, (ZÁROLÁS és LEFOGLALÁS), amely az adminisztrátorokra is vonatkozik.
A biztonsági átfedési kocka létrehozása egy karakterlánc-előtag használatával történik, amely
biztonsági átfedési kockaként azonosítja azt, a cellabiztonsági kockák azonosításához
hasonlóan. }SecurityOverlayGlobal_<Data Cube Name>
Az első N dimenzió az adatkockából származó leképezett dimenzió. Az utolsó dimenzió a
}SecurityOverlay dimenzió. Az utolsó dimenzió határozza meg az átfedési kockában tárolt
adatokat. csak egy elemmel rendelkezik. Az OverlayData elem azon adatokat tárolja,
amelyeket a rendszer az átfedés megvalósításához használ. Az OverlayData a hozzáférést
korlátozó értékeket tartalmazza. Az elem egy karakterláncelem. A }SecurityOverlay
dimenzió azért szükséges, mert a TM1 nem támogatja a csupán egyetlen dimenzióval
rendelkező kockákat.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Ez a függvény egy biztonsági átfedési kocka létrehozására vagy megsemmisítésére
használható, valamint a segítségével beállítható egy adatkocka adott területének átfedése.
Ne feledje, hogy egy átfedési kockát jelölő adatkocka létrehozása esetén az adatkockát
átfedéssé alakítja a rendszer a szerver újraindításakor. A kocka a betöltéskor átfedésként lesz
konfigurálva, ha létezik egyező adatkocka
Ez a TM1 TurboIntegrator függvény csak TurboIntegrator folyamatokban használható.

Szintaxis
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Argumentum

Leírás

Cube

A kocka neve.

DimensionMap

Ez a karakterlánc azt adja meg, hogy minden egyes pozícióban
lévő dimenziót kell-e használni az átfedésben. A dimenziók
sorrendje azonos az eredeti kockában lévővel. Az 1 érték azt
jelenti, hogy a dimenzió bekerül a biztonsági kockába, a 0 azt,
hogy nem. Az egyes értékeket kettőspont választja el.
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Argumentum

Leírás

Visszaadott logikai változó

True (igaz), ha a művelet sikerült. Egyéb esetben nagyobb hiba
történt.

További tudnivalók

A GrantSecurityAccess tulajdonságot be kell állítani ahhoz,
hogy a TurboIntegrator folyamat végrehajtása sikeres legyen.
Létrehozza az alapértelmezett globális biztonsági átfedési
kockát. A globális átfedések az összes felhasználóra érvényesek

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

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Ez a függvény egy biztonsági átfedési kocka megsemmisítésére használható, valamint a
segítségével beállítható egy adatkocka adott területének átfedése.
Ne feledje, hogy egy átfedési kockát jelölő adatkocka létrehozása esetén az adatkockát
átfedéssé alakítja a rendszer a szerver újraindításakor. A kocka a betöltéskor átfedésként lesz
konfigurálva, ha létezik egyező adatkocka
Ez a TM1 TurboIntegrator függvény csak TurboIntegrator folyamatokban használható.

Szintaxis
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
Argumentum

Leírás

Cube

A kocka neve.

Visszaadott logikai változó

True (igaz), ha a művelet sikerült. Egyéb esetben nagyobb hiba
történt.

További tudnivalók

A GrantSecurityAccess tulajdonságot be kell állítani ahhoz,
hogy a TurboIntegrator folyamat végrehajtása sikeres legyen.
Létrehozza az alapértelmezett globális biztonsági átfedési
kockát. A globális átfedések az összes felhasználóra érvényesek.

Példa
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');

SecurityOverlayGlobalLockNode
A függvény használatával írásvédettre korlátozhatja egy csomópont hozzáférési jogosultságait
annak zárolásával. A globális átfedést használja, így ez minden felhasználót érint. Az átfedési
kockát a parancs használata előtt létre kell hozni. A címben megadott elemek csak az
átfedésben használt dimenziókban használhatók.
Ez a TM1 TurboIntegrator függvény csak TurboIntegrator folyamatokban használható.
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Szintaxis
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter]))
Argumentum

Leírás
1 érték esetén zárolja. 0 érték esetén feloldja a zárolást

bLock
Cube
A kocka neve.
Address (cím)
A vektort meghatározó átfedési elemnevek tokenekre bontott
karakterlánc-sorozata. A sorrendnek egyeznie kell a kocka
eredeti dimenziósorrendjével.
Address return
Elhagyható karakterlánc, amely az elemnevek elválasztására
szolgál
az Address paraméterben. Az alapértelmezett érték '|'.

Visszaadott logikai változó

True (igaz), ha a művelet sikerült. Egyéb esetben nagyobb hiba
történt.

További tudnivalók

A GrantSecurityAccess tulajdonságot be kell állítani ahhoz,
hogy a TurboIntegrator folyamat végrehajtása sikeres legyen.
Létrehozza az alapértelmezett globális biztonsági átfedési
kockát. A globális átfedések az összes felhasználóra érvényesek.

Példák
SecurityOverlayGlobalLockNode(1,'Sales','MA');
SecurityOverlayGlobalLockNode(0,'Products','MA | 2011');
SecurityOverlayGlobalLockNode(0,'Products', 'MA : 2011', ':');
Az első példában csak egy dimenzió használatával történik az átfedés. A másik két példa két
dimenzió használatát mutatja be.
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12. fejezet Cognos TM1 Web API
Az IBMCognosTM1 Web önálló alkalmazásként, valamint a saját egyéni
webalkalmazásaiban is használható. A webprogramozók és a TM1 alkalmazásfejlesztők a
CognosTM1 Web alkalmazásprogramozási felületet (API-t) TM1 Web objektumok egyéni
weboldalakra, alkalmazásokba és irányítópultokra történő felvételéhez használhatják.
A Cognos TM1 Web API két különálló API-készletet tartalmaz. Ezek az API felületek
ugyanazt a munkamenet-azonosítón alapuló bejelentkezési módszert használják.
A speciális fejlesztési követelményei alapján kétféle API közül választhat, és mindkettő
esetében ugyanazt a bejelentkezési módszert használhatja.
Cognos TM1 Web API munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés
A Cognos TM1 Web API felületek azonos bejelentkezési módszert használnak,
amely munkamenet-azonosítók segítségével azonosítja egyedileg és különíti el az
egyes Cognos TM1 Web munkameneteket. Ez a bejelentkezési módszer mindkét API
esetében használható.
További információkért lásd: “Cognos TM1 Web API munkamenet-azonosítóval
történő bejelentkezés”.
Cognos TM1 Web URL API
Az URL API URL-címek és paraméterek speciális készletével biztosít hozzáférést a
weblap- és CubeViewer objektumokhoz. A legegyszerűbb példák a webböngésző
címsorában is végrehajthatók. Megoldás az URL API segítségével történő
létrehozásához szüksége lesz HTML- és esetlegesen JavaScript-ismeretekre.
Nézze meg az alábbi részt: “Cognos TM1 Web URL API” oldalszám: 168.
Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár
A JavaScript könyvtár segítségével programozás útján férhet hozzá a TM1 Web
weblap- és CubeViewer objektumokhoz kombinált HTML, JavaScript és Dojo
weblapfejlesztési környezetben. A JavaScript könyvtár használatához HTML-,
JavaScript-, Dojo- és HTML Document Object Model (DOM)-ismeretek
szükségesek.
Nézze meg az alábbi részt: “Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár” oldalszám: 191.

Cognos TM1 Web API munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés
A munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezési módszerrel egyedileg azonosíthatja a
Cognos TM1 Web munkamenetet. Ezen bejelentkezési módszer használata ajánlott az URL
API felületek esetében, és kötelező a JavaScript könyvtár esetében.
A munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés egy olyan egyedi munkamenet-azonosítót
ad vissza, amely egy adott felhasználó, adminisztrátorgép és TM1 szerver kombinációjához
tartozó bejelentkezési munkamenetet jelöl.
A JavaScript XMLHttpRequest API segítségével HTTP bejelentkezési kérelmet küldhet a
Cognos TM1 Web szerver számára. A munkamenet-azonosító ezután JavaScript
objektumjelrendszer (JSON) formátumban tér vissza a kérelemtől. Miután megkapta a
munkamenet-azonosítót, TM1 Web objektumok megnyitásakor használhatja azt.
Ha tétlenség miatti időtúllépés történt a HTTP munkamenetben, a Cognos TM1 Web
munkamenet és a kapcsolódó azonosító már nem érvényes.
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Munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés folyamata
A munkamenet-azonosító segítségével történő bejelentkezés átfogó folyamata a következő
lépésekből áll.
1. Ha az URL API felületet használja, állítsa be a tm1web_config.xml fájlban található
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled konfigurációs paramétert.

2.
3.
4.
5.

Megjegyzés: Erre a konfigurációs paraméterre nincs szükség, ha a JavaScript könyvtárat
használja.
Gyűjtsön össze olyan paramétereket a bejelentkezési kérelemhez, amelyek a Cognos TM1
által használt hitelesítési típuson alapulnak.
Tegye közzé a bejelentkezési kérelmet a Cognos TM1 Web szerveren a JavaScript
XMLHttpRequest API vagy hasonló módszer használatával.
Dolgozza fel a JSON-választ a visszaadott munkamenet-azonosító megszerzéséhez.
Weblap- és CubeViewer objektumok megnyitásakor használja a munkamenet-azonosítót.

Munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés konfigurációs
paramétere
Ha az URL API felületen a munkamenet-azonosító segítségével történő bejelentkezést
használja, a tm1web_config.xml fájlban található
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled konfigurációs paramétert False értékűre kell
beállítania.
Ez a paraméter lehetővé teszi az URL API munkamenetek újrafelhasználását a megadott
adminisztrátorgép, TM1 szerver és (opcionális) felhasználónév alapján.
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Bejelentkezési kérelem paraméterei
A munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés használatához gyűjtsön össze olyan
paramétereket a kérelemhez, amelyek a Cognos TM1 által használt hitelesítési típushoz
tartoznak.
TM1 szabványos hitelesítés és integrált bejelentkezés esetén használja a következő
paraméter-formátumot:
v
v
v
v

param0=TM1_Admin_host
param1=TM1_server_name
param2=username
param3=password

Például:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
Ha IBM Cognos Business Intelligence biztonsági hitelesítést használ, a következő formátum
segítségével foglalhatja bele a camPassport értékét:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport
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Munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés JSON-válasza
A bejelentkezési kérelem eredményét JSON formátumú karakterláncként adja vissza a
rendszer.
Ha a bejelentkezési kérelem sikeres, a választ a következő formátumban adja vissza a
rendszer.
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}
Például:
{
"reply":{
"adminHost":"localhost",
"sessionToken":"06974cbd-ff2d-408b-8181-87bddd3f9048",
"tm1Server":"Planning Sample",
"username":"admin"
}
}
Ha a bejelentkezési kérelem sikertelen, a következő választ adja vissza a rendszer.
{ "reply":null}

Példa
A következő példa a JavaScript XMLHttpRequest API segítségével küld bejelentkezési
kérelmet a TM1 Web szervernek és kéri le a megfelelő munkamenet-azonosítót.
<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";
xhr.send(params);
};
</script>

12. fejezet Cognos TM1 Web API
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LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled konfigurációs
paraméter
A LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled konfigurációs paraméterrel azt vezérelheti,
hogy a TM1 Web URL API hogyan kezelje a bejelentkezési munkameneteket. A paraméter
konfigurálásával megadhatja, hogy az URL API nyomon kövesse-e az önálló egyedi
bejelentkezési munkameneteket.
Ez a paraméter lehetővé teszi az URL API munkamenetek újrafelhasználását a megadott
adminisztrátorgép, TM1 szerver és (opcionális) felhasználónév alapján.
Ha az URL API felületen a munkamenet-azonosító segítségével történő bejelentkezést
használja, a tm1web_config.xml fájlban található
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled konfigurációs paramétert False értékűre kell
beállítania. A munkamenet-azonosító segítségével történő bejelentkezéssel kapcsolatos
információkért lásd: “Cognos TM1 Web API munkamenet-azonosítóval történő
bejelentkezés” oldalszám: 165.

Formátum
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
Például:
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Értékek
Az alapértelmezett érték True.
True (Igaz)
A TM1 Web megpróbálja az új bejelentkezési kérelmet egy meglévő bejelentkezési
munkamenettel egyeztetni a megadott információk alapján (TM1 adminisztrátorgép,
TM1 szerver, felhasználónév).
A paraméter beállítása csak True lehet, ha egyetlen bejelentkezés történik egy egyedi
TM1 adminisztrátorgép, TM1 szerver és felhasználónév kombinációhoz.
False (Hamis)
Megadja, hogy munkamenet-azonosítót kell megadni minden alkalommal, amikor
megnyit egy TM1 Web objektumot a TM1 Web URL API segítségével. Egyéb
esetben a rendszer rákérdez.
A paraméter értéke False legyen, ha több bejelentkezési munkamenetet kíván
használni a TM1 Web URL API felületen. Akkor is ezt a konfigurációt használja, ha
több bejelentkezési munkamenetet használ az URL API felületen és egyéb TM1 Web
kliensek, például a TM1 Web és a TM1 Application Web esetében. Ez a konfiguráció
a munkamenet-azonosítót a felhasználói munkamenetek elkülönítésére és egyedi
azonosítására használja.

Cognos TM1 Web URL API
A Cognos TM1 Web URL API segítségével bármely HTML-alapú dokumentumba vagy
weboldalmegoldásba Cognos TM1 Web weblap- és CubeViewer objektumokat foglalhat.

A Cognos TM1 Web URL API áttekintése
Az URL API olyan URL-címek készítésére szolgáló keretrendszert biztosít, amelyek Cognos
TM1 Web weblap- és CubeViewer objektumokat jelenítenek meg az egyéni weboldalain.
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Az URL API segítségével bármely HTML-alapú megoldásba, például weboldalakba,
webalkalmazásokba és irányítópultokba is belefoglalhat weblap- és CubeViewer
objektumokat. Az URL API URL-címek és paraméterek speciális készletével biztosít
hozzáférést a weblap- és CubeViewer objektumokhoz.

Fejlesztési eszközök
Megoldás az URL API segítségével történő létrehozásához szüksége lesz HTML- és
esetlegesen JavaScript-ismeretekre.
Tesztelési célokra és egyszerűbb példákhoz a webböngészője címsorában található URL API
is használható. Megoldás az URL API segítségével történő létrehozásához egyszerű
szövegszerkesztőt vagy bármely HTML- és JavaScript-kompatibilis fejlesztői környezetet is
használhat.
Az URL API elsődlegesen beágyazott HTML kereteket (<iframe> címke) használ a
CubeViewer és weblapobjektumok az egyéni weboldalain történő megjelenítéséhez.

Szolgáltatások
Összeállíthat olyan URL-címeket, amelyek a következő képességeket biztosítják az egyéni
weboldalai számára:
v Weblap és CubeViewer
– CubeViewer és weblapobjektumok elérése és megjelenítése
– Címdimenzió-elemek beállítása
– Tulajdonságok vezérlése, például az eszközsáv be- és kikapcsolása
v CubeViewer
– Megjelenítés rács, diagram vagy rács és diagram módban
– Diagramtípus módosítása
– Automatikus újraszámítás engedélyezése/letiltása
– Kockanézet elrendezésének mentése
– Nézet újraszámítása
v Weblap
– Aktív űrlapok újraépítése

Cognos TM1 Web URL API – Első lépések
Hozzon létre egy URL-címet egy alapvető URL és a TM1 rendszerre jellemző paraméterek
segítségével, majd adja át a létrehozott URL-címet a TM1 Web szervernek. A létrehozott
URL-cím megnyit és megjelenít egy weblap- vagy CubeViewer objektumot. Az URL API
alkalmazható az ilyen objektumokon végzett különböző műveletekhez is.
Az alapvető URL és a paraméterek kettős kereszt szimbólummal (#) vannak elválasztva, és a
következő formátumban vannak összeállítva:
BaseUrl#Parameters
Ha több paramétert is bele kíván foglalni egyetlen URL-címbe, és-jellel (&) válassza el őket.
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
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Példa webböngésző címsorára
Másolja és illessze be a következő URL-címet a webböngészője címsorába egy egyszerű
példa URL API megtekintéséhez.
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

Az URL API használata weboldalakon
Az URL API beágyazott HTML kereteket (<iframe> címke) használ a CubeViewer és
weblapobjektumok az egyéni weboldalain történő megjelenítéséhez. Az <iframe> címke a
CubeViewer és weblapobjektumok elsődleges megjelenítési módja az URL API segítségével.
A TM1 Web objektumok az iframe elemben történő megjelenítése után különféle műveleteket
alkalmazhat az objektumokra az iframe src (forrás) tulajdonságának egy új URL
használatával való frissítésével.
További információkért lásd: “HTML <iframe> címkék használata Cognos TM1 Web
objektumok megjelenítéséhez” oldalszám: 172.

Cognos TM1 Web URL API alapvető URL
Az alapvető URL-címet a kérések a Cognos TM1 Web URL API segítségével történő
létrehozásának alapjaként használhatja.
A következő mintában egy példa alapvető URL látható:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Az alapvető URL-címet egy vagy több paraméterrel kombinálhatja egy teljes kérés
létrehozásához.
Az alapvető URL az alábbi formátumot használja:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
A Cognos TM1 Web szervert futtató számítógép tartományneve vagy IP-címe.
Ha például a Cognos TM1 Web szervert futtató számítógépet használja, a következőt
használhatja WebServerName paraméterként: localhost.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Ha a TM1 Web szerver egy távoli számítógépen fut, használja a rendszer nevét a
következőknek megfelelően:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
Az a portszám, ahol a webalkalmazás-szerver fut.
A szabványos TM1 telepítés a 9510-es portszámot használja.
UrlApi.jsp
A Cognos TM1 Web URL API képességei az UrlApi.jsp fájlon keresztül vannak
biztosítva.
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A Cognos TM1 Web URL API paraméterei
A paraméterek meghatározzák a megnyitni kívánt Cognos TM1 Web objektumokat és az
azokra alkalmazandó műveleteket. Egy teljes URL karakterláncot úgy állíthat össze, hogy
paramétereket ad az alapvető URL-címhez.
Az alapvető URL és a paraméterek kettős kereszt szimbólummal (#) vannak elválasztva, és a
következő formátumban vannak összeállítva:
BaseUrl#Parameters
Például:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Ha több paramétert is belefoglal, és-jellel (&) válassza el őket.
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Megjegyzés: A paraméterek nem tesznek különbséget a kis- és nagybetűk között. Az
“Action” és az “action” ugyanúgy működik, de a jobb olvashatóság érdekében nagybetűk
használata ajánlott.
A legáltalánosabb paraméterek többek között az Action és a Type, amelyek munkafüzet- és
CubeViewer objektumok megnyitására szolgálnak. A következő URL például a paraméterek
egy CubeViewer objektum megnyitására való használatára mutat példát.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Weblap- és CubeViewer objektumok a weboldalán történő megnyitása után a paraméterek
segítségével további műveleteket alkalmazhat azokra. A következő URL-címek például az
AutoRecalc és a HideDimensionBar paramétert használják.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
A paraméterek használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a következő témaköröket:
v “Az Action paraméter használata TM1 Web objektumokkal” oldalszám: 175.
v “Az Open paraméter használata egy TM1 Web objektum megnyitásához” oldalszám: 176.
v “Paraméterek és műveletek alkalmazása meglévő TM1 Web objektumon” oldalszám: 176.

URL váltókarakterek használata az URL API felületen
Amikor szóközöket vagy más speciális karaktereket tartalmazó URL-címeket hoz létre,
használjon URL váltókaraktereket.
A következő elemek általános példák URL váltókarakterekre:
Karakter

Váltókarakter

Szóköz

%20

$

%24

%

%25

&

%26
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Karakter

Váltókarakter

=

%3D

Cognos TM1 Web URL API alapelvek
Az URL API használatának alapelvei közé tartozik az objektumok megjelenítése HTML
iframe elemekben, a bejelentkezési hitelesítő adatok megadása, objektumok megnyitása és
műveletek alkalmazása.

HTML <iframe> címkék használata Cognos TM1 Web objektumok
megjelenítéséhez
Beágyazott HTML kereteket (<iframe> címke) használhat a CubeViewer és
weblapobjektumok az egyéni weboldalain az URL API segítségével történő megjelenítéséhez.
Az <iframe> címke a CubeViewer és weblapobjektumok elsődleges megjelenítési módja az
URL API segítségével az egyéni weboldalain.
A TM1 Web objektumok az iframe elemben történő megjelenítése után különféle műveleteket
alkalmazhat az objektumokra az iframe src (forrás) tulajdonságának egy új URL
használatával való frissítésével.

Példa
A következő példa egy weblap egy iframe elembe való betöltését mutatja be egy szabványos
HTML-gomb és egy JavaScript függvény használatával.
<!-- 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>

A TM1 adminisztrátorgép és a TM1 szerver paraméter megadása
az URL API segítségével
A Cognos TM1 adminisztrátorgép és a szerver nevét az URL karakterláncban az
AdminHost és a TM1Server paraméter használatával adhatja meg.
Az AdminHost és a TM1Server paramétert tartalmazhatja az URL-cím az #Action=Open
paranccsal, vagy egy munkamenet-azonosító segítségével implicit módon is meg lehetnek
adva.
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Ezek az értékek opcionálisak az URL-címben, de meg kell adni őket a TM1 számára a
következő módokon:
v A tm1web_config.xml fájlban
v Munkamenet-azonosító segítségével
v Az URL karakterláncban
v A TM1 Web szerveren közzétéve az űrlapalapú bejelentkezés használatával
v A felhasználó által megadva, amikor a TM1 Web kéri
Ha az értékek nem találhatók, a TM1 egy kis méretű előugró ablakban felszólítja a
felhasználót, hogy adja meg ezeket az információkat.
Az adminisztrátorgép és a szerver nevét a következő sorrendben határozza meg:
1. Ha meg van adva munkamenet-azonosító, az közvetlenül meghatározza az
adminisztrátorgépet és a TM1 szervert, mivel egy adott munkamenetre mutat.
2. Ha az AdminHost és a TM1Server paraméter be van állítva az URL-címben, azok
felülbírálják a tm1web_config.xml fájlban megadott értékeket.
3. Ha az értékek nem szerepelnek az URL karakterláncban, a TM1 Web megpróbálja
megállapítani, hogy a tm1web_config.xml fájlban be vannak-e állítva.
4. Ha az AdminHost és a TM1Server paraméter hiányzik az URL karakterláncból és a
tm1web_config.xml fájlból is, a rendszer egy előugró ablakban felszólítja a felhasználót,
hogy adja meg ezeket az információkat.

Példa
Ezek a paraméterek a következő formátumot használják:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
ahol:
AdminHostName
Annak a rendszernek a neve, ahol a TM1 adminisztrátorgép fut.
TM1ServerName
Azon TM1 szerver neve, ahová be kell jelentkezni.
A következő mintakód például a helyi rendszert és a TM1 Planning Sample adatbázist
használja.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Felhasználói bejelentkezés és kijelentkezés kezelése az URL API
segítségével
TM1 Web objektumok az URL API segítségével történő megtekintéséhez be kell jelentkeznie
az IBM Cognos TM1 szerverre.
A felhasználói bejelentkezési folyamatot a következő módszerekkel kezelheti.
Munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés
A munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés nyomon követi az egyedi
felhasználói munkameneteket több TM1 Web példányon, TM1 adminisztrátorgépen
és TM1 szerveren.
A munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés az ajánlott bejelentkezési
módszer. Akkor használja ezt a bejelentkezési módszert, ha a felhasználók a TM1
Web több példányába és/vagy külön TM1 szerverekre jelentkeznek be egyszerre.
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További információkért lásd: “Cognos TM1 Web API munkamenet-azonosítóval
történő bejelentkezés” oldalszám: 165
Felhasználói hitelesítő adatok belefoglalása az URL-címbe
A bejelentkezési információkat az URL-címben adhatja meg a TM1 Web
objektumok elérésekor. Az URL-címnek tartalmaznia kell az AdminHost, a
TM1Server, a UserName és/vagy a Password paraméterek értékeit.
FIGYELMEZTETÉS: A jelszó az URL-címben való megadása nem biztonságos.
Előugró bejelentkezési ablak
Ha a bejelentkezési információk vagy azok egy része nincs megadva másképpen,
akkor egy előugró ablak megjelenít egy adatkérést a felhasználó számára, hogy
jelentkezzen be a Cognos TM1 Web objektumok megjelenítéséhez.
Űrlapalapú bejelentkezés
Egy szabványos HTML-űrlapon megjelenő beviteli mezők segítségével
összegyűjtheti a felhasználók bejelentkezési hitelesítő adatait, és elküldheti az
információkat a Cognos TM1 Web szerver számára. További információkért lásd:
“Cognos TM1 Web URL API űrlapalapú bejelentkezés”.
Ha IBM Cognos Business Intelligence biztonsági hitelesítést használ, meghatározhat egy
CamPassport paramétert.
Cognos TM1 Web URL API űrlapalapú bejelentkezés:
Egy szabványos HTML-űrlapon megjelenő beviteli mezők segítségével összegyűjtheti a
felhasználók bejelentkezési hitelesítő adatait, és elküldheti az információkat a Cognos TM1
Web szerver számára.
Győződjön meg arról, hogy az űrlap tartalmazza az <input> mezőket a következő nevekkel.
A mezők neveit és a kapcsolódó értékeket a rendszer elküldi a Cognos TM1 Web szerver
számára az űrlap közzétételekor.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
v Password
Példa
<!-- 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";
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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>

Kijelentkezés a Cognos TM1 Web URL API felületről:
Az Action=Logout paraméter segítségével befejezheti az aktuális munkamenetét az URL API
felületen.
Alkalmazza a kijelentkezési műveletet egy TM1 Web objektumot megjelenítő iframe elemre.
A kijelentkezési művelet befejezi az adott TM1 Web objektumot megnyitó munkamenetet, és
befejezi a munkamenetet bármely egyéb URL API példány számára is ugyanazon
munkamenetben.
A Logout művelet a következő formátumot használja:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Példa
A következő példa befejezi az iframe elemhez és a kapcsolódó TM1 Web objektumhoz
tartozó munkamenetet.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

Az Action paraméter használata TM1 Web objektumokkal
Az Action paraméter megadja a TM1 Web objektumon végrehajtandó művelet típusát.
A legáltalánosabb művelettípus az #Action=Open parancs, amely segítségével megnyithat
CubeViewer vagy weblapobjektumokat.
Az Action paramétert az URL karakterláncban a következőképpen használhatja:
#Action=TypeOfAction
A TypeOfAction értéke a támogatott műveletek egyike lehet, például Open, Recalc vagy
Close.
Az elérhető művelettípusok teljes listáját itt találja: “URL API – Action paraméter”
oldalszám: 185.

Példa
A következő URL például megnyit egy TM1 Web CubeViewer objektumot.
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Az Open paraméter használata egy TM1 Web objektum
megnyitásához
TM1 Web objektumok megnyitásához és megjelenítéséhez az Action=Open parancsot és a
Type paramétert használhatja.
Az Open paraméter megadja, hogy szeretne megnyitni és megjeleníteni egy TM1 Web
objektumot, a Type paraméter pedig azt adja meg, hogy milyen típusú ez az objektum.
Action=Open&Type=object_type
Az object_type WebSheet vagy CubeViewer lehet. Az objektumtípustól függően további
paraméterek lehetnek szükségesek a megnyitni kívánt objektum pontos megadásához. Az
Open parancs használatakor egyazon URL-címben beállíthatja a címválasztást és más
megjelenítési tulajdonságokat is.
A következő URL például egy CubeViewer objektum megnyitását mutatja be az Open és a
Type paraméter használatával.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Az objektumok megnyitásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a következő
témaköröket:
v “Weblapobjektumok megjelenítése az URL API segítségével” oldalszám: 177.
v “CubeViewer objektumok megjelenítése az URL API segítségével” oldalszám: 179.
Weblap- és CubeViewer objektumok a weboldalán történő megnyitása után a paraméterek
segítségével további műveleteket alkalmazhat azokra. További információkért lásd:
“Paraméterek és műveletek alkalmazása meglévő TM1 Web objektumon”.

Paraméterek és műveletek alkalmazása meglévő TM1 Web
objektumon
Cognos TM1 Web objektumok a weboldalán történő megjelenítése után a paraméterek
segítségével további műveleteket alkalmazhat az adott objektumokra az objektumok
URL-címének frissítésével.
Több művelet egy már megjelenített weblap- vagy CubeViewer objektumra történő
alkalmazásához hozzon létre egy új URL-címet a kívánt paraméterekkel. Ezután alkalmazza
az új URL-címet azon iframe src (forrás) tulajdonságára, ahol az objektum megjelenik.
Ha az objektum megjelenik egy iframe elemben, az új URL létrehozásához csak a művelet
paramétereit kell hozzáfűznie az alapvető URL-címhez.
A következő URL-címek például az AutoRecalc és a HideDimensionBar paramétert
fűzik hozzá az alapvető URL-címhez.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
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Példa
A következő példa egy JavaScript függvényt mutat, amely egy frissített URL-címet alkalmaz
azon iframe src tulajdonságára, amely már megjelenít egy CubeViewer objektumot.
<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Weblapobjektumok megjelenítése az URL API segítségével
A weblap egy Cognos TM1 adatokat tartalmazó Microsoft Excel táblázatfájl, amelyet egy
webböngészőben tekinthet meg. Az URL API használatával megjeleníthet
weblapobjektumokat HTML iframe elemekben, majd igény szerint további műveleteket és
paramétereket alkalmazhat a weblapokra.

Weblapobjektumok megnyitása
Weblapobjektumok az URL API segítségével történő megnyitásához használja a weblap
elérési útvonalát, ahogyan az a TM1 alkalmazásmappájában rendezve van.

Eljárás
1. Nyissa meg a Cognos TM1 Web alkalmazást, és bontsa ki az Alkalmazások csomópontot
a megnyitni kívánt weblap megkereséséhez.
2. Állítson össze egy szöveges karakterláncot, amely a weblap útvonalát jelöli.
Az útvonalat az Applications/ karakterlánccal kezdje, és az almappákat perjellel /
válassza el egymástól.
Például: Applications/My Reports/Report_2014.xls
3. Az URL-címben állítsa be a Workbookparaméter értékét az összeállított útvonalra.
#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My
Reports/Report_2014
4. A paramétereket az alapvető URL-címmel kombinálhatja egy teljes kérés létrehozásához.

Példa
Másolja és illessze be a következő URL-címet közvetlenül a webböngészője címsorába a
példa megtekintéséhez.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
A következő JavaScript függvény segítségével betölthet egy weblapot egy iframe elembe.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
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// 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";
};

Weblapobjektumok megjelenítési tulajdonságainak beállítása
A weblapobjektumok megjelenítési tulajdonságait úgy állíthatja be, hogy belefoglalja az
URL-címbe valamelyik kapcsolódó paramétert.
A következő paraméterek segítségével módosíthatja a weblapobjektumok megjelenítését:
HideToolbar
Be- vagy kikapcsolja az eszközsávot. Az alapbeállítás a bekapcsolt állapot.
AutoRecalc
Be- vagy kikapcsolja az automatikus újraszámítást. Az alapértelmezés a kikapcsolás.

Példák
Az URL-címben a következő formátum használatával szabályozhatja a weblapobjektum
megjelenítési tulajdonságait.
property=value
Például az eszközsáv megjelenítésének kikapcsolásához adja hozzá a következő sort az URL
címhez:
HideToolbar=True
A következő példa bemutatja az automatikus újraszámítás bekapcsolását.
AutoRecalc=True

Dimenziócím-elemek kiválasztása weblapobjektumokhoz
A weblapobjektumok címdimenziójának aktuális elemeit a SUBNM függvényt tartalmazó
cellák esetén állíthatja be.
A dimenziót a lap számával, a sor számával és az oszlop számával vagy a dimenzió nevével
adhatja meg.
Az új elemet az elemnév vagy az elemindex alapján választhatja ki.

Formátum és értékek
A következő formátum használatával adhatja meg a dimenziót a lap, sor és oszlop száma
alapján:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
A következő formátum használatával adhatja meg a dimenziót dimenziónév alapján.
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
A következő paramétereket használja:
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Title_S#-R#-C#
A címdimenziót adja meg a lap száma, a sor száma és az oszlop száma alapján.
A # szimbólumok helyére írja be a dimenzió SUBNM cellájának lap-, sor- és
oszlophelyértékeit a weblapon.
Title_dimensionName
A címdimenziót adja meg dimenziónév alapján.
elementNameOrIndex
A kiválasztani kívánt új címelem nevének karakterláncértéke vagy indexének
numerikus értéke.
Ha elemnév helyett elemindex alapján szeretné kiválasztani az új címelemet, akkor
az URL-címbe foglalja be a UseIndex paramétert is, az alábbiak szerint:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Példa
A következő példa segítségével először nyissa meg a weblapot, és módosítsa a címelemet.
1. Másolja és illessze be a következő URL-címet közvetlenül a webböngészője címsorába a
weblap megnyitásához.
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. A címelem módosításához másolja és illessze be a következő URL-címet a webböngésző
ugyanazon munkamenetébe.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada
3. Azonos eredményekhez a Title_S#-R#-C# paramétert másolja és illessze be az alapvető
URL végére.
Tipp: Csak az URL paraméter szakaszát kell frissítenie a paraméterek használatával
történő módosítások során. Az alapvető URL változatlan maradhat.
Title_S0-R11-C2=US
4. A UseIndex paraméter következő mintája használatával választhat ki új címet elemindex
alapján.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true

CubeViewer objektumok megjelenítése az URL API
segítségével
A CubeViewer objektum a TM1 kockanézetet egy egyéni weboldalon jeleníti meg. Az URL
API használatával megjeleníthet CubeViewer objektumokat HTML iframe elemekben, majd
igény szerint további műveleteket és paramétereket alkalmazhat az objektumra.

CubeViewer objektum megnyitása
Cognos TM1 Web CubeViewer objektum azonosításához és megnyitásához kombinálja az
Action=Open parancsot a Type, Cube, View és AccessType paraméterekkel az
URL-címben.
CubeViewer objektum megnyitásához használja a következő formátumot:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName
&AccessType=Status
ahol:
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v
v
v

a CubeName a kocka neve, amelyhez a nézet tartozik.
ViewName a kockanézet neve.
Status a kockanézet nyilvános vagy privát állapota. A Public vagy a Private értéket bele
kell foglalnia, hogy a megnyitni kívánt kockanézet megfelelően azonosítható legyen.

Másolja és illessze be a következő URL-címet közvetlenül a webböngészője címsorába a
példa megtekintéséhez.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
A következő JavaScript függvény segítségével betölthet egy CubeViewer objektumot egy
iframe elembe.
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";
};

CubeViewer objektumok megjelenítési tulajdonságainak beállítása
A CubeViewer objektumok megjelenítési tulajdonságait úgy állíthatja be, hogy belefoglalja az
URL-címbe valamelyik kapcsolódó paramétert.
A következő formátum és paraméterek segítségével módosíthatja a CubeViewer objektumok
megjelenítését:
&tulajdonság=érték
HideToolbar
Be- vagy kikapcsolja az eszközsávot. Az alapbeállítás a bekapcsolt állapot.
AutoRecalc
Be- vagy kikapcsolja az automatikus újraszámítást. Az alapbeállítás a kikapcsolt
állapot.
HideDimensionBar
Be- vagy kikapcsolja a címsávot. Az alapbeállítás a bekapcsolt állapot.
Megjegyzés: Ez a beállítás csak CubeViewer objektumokra érvényes.

Példa
A CubeViewer objektum megjelenítési tulajdonságainak módosításához például adja hozzá a
következő sorokat az URL-címhez.
HideToolbar=True
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True
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Címelemek kiválasztása a CubeViewer objektumhoz
A CubeViewer objektumban lévő címelemeket úgy állíthatja be, hogy az URL-címhez
hozzáadja a title paramétert a dimenzió és az elem nevének megadásához.
A következő formátumot és paramétereket használja:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Paraméterek:
DimensionName
A módosítani kívánt címdimenzió neve.
ElementNameOrIndex
A kiválasztani kívánt új címelem elemneve vagy elemindexe.
Ha elemnév helyett elemindex alapján szeretné kiválasztani az új címelemet, akkor
az URL-címbe foglalja be a UseIndex paramétert is, az alábbiak szerint:
&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Példa
A következő példa bemutatja, hogyan nyithat meg egy CubeViewer objektumot és
módosíthatja a címelemet.
1. Másolja és illessze be a következő URL-t közvetlenül a webböngészője címsorába a
CubeViewer megnyitásához.
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. A címelem módosításához másolja és illessze be a következő URL-címet a webböngésző
ugyanazon munkamenetének címsorába.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget
3. A címelem frissítéséhez a paramétert másolja és illessze be az alapvető URL-cím végére.
Title_plan_business_unit=Canada
Tipp: Csak az URL paraméter szakaszát kell frissítenie a paraméterek használatával
történő módosítások során. Az alapvető URL változatlan maradhat.
4. A UseIndex paraméter használatával választhat ki új címet elemindex alapján.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Diagramok megjelenítése CubeViewer objektummal
A TM1 Web rendszerhez hasonlóan a CubeViewer objektum is csak rács, csak diagram vagy
kombinált, rács és diagram módban tudja megjeleníteni a TM1 adatokat. A DisplayMode és
a ChartType paramétert használhatja a rács és diagram megjelenítési beállítások vezérlésére.
Rács és diagram megjelenítési beállítások megadása:
A DisplayMode paraméter segítségével beállíthatja a CubeViewer objektumok megjelenítési
módját csak rács, csak diagram vagy kombinált rács és diagram módra.
A DisplayMode paraméter az alábbi formátumot használja:
DisplayMode=value
Az elérhető beállítások többek között a következők:
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v Grid
v Chart
v GridAndChart
Példa
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
Diagramtípus beállítása az URL API segítségével:
A megjeleníteni kívánt diagram típusát egy CubeViewer objektum esetében a ChartType
paraméterrel adhatja meg.
A ChartType paraméter az alábbi formátumot használja:
ChartType=ChartName
ahol a ChartName az elérhető diagramtípusok egyikének karakterláncértéke lehet, például
Column vagy Pie. Az elérhető diagramtípusok teljes listáját itt találja: “URL API –
ChartType paraméter” oldalszám: 187.
URL példa
Másolja és illessze be a következő URL-címet közvetlenül a webböngészője címsorába a
példa megtekintéséhez.
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 példa
<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>
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<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>

Régebbi URL API projektek frissítése az új Cognos TM1 Web
10.2.2 URL API felületre
A következő információk segítségével frissítheti a .NET-alapú Cognos TM1 Web URL API
felületet használó egyéni weboldalait az új Java-alapú Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API
felületre.
Az IBM Cognos TM1 10.2.0-s változatától kezdve a Cognos TM1 Web Java™-alapú
webalkalmazás-szerveren fut, ilyen például az Apache Tomcat. A Cognos TM1 Web 10.2.0-s
változata nem követeli meg a Microsoft .NET keretrendszer használatát, és nem használja azt.
Ezen változások miatt az URL API szintaxisa és szolgáltatásai frissültek.

Változások a Cognos TM1 Web 10.2.0 környezetben
A Cognos TM1 Web rendszeren történt főbb változásokat a következő lista foglalja össze. A
telepítéssel, a konfigurációval és az architektúrával kapcsolatos további információkért lásd:
IBM Cognos TM1 10.2.0 telepítési és beállítási útmutató. Tekintse át a következőt: “A
Cognos TM1 telepítésének és konfigurációjának újdonságai a 10.2.0-s változatban” > “A
Cognos TM1 Web most Java-alapú webalkalmazás-szervert használ”.
Új alapértelmezett telepítési könyvtár a TM1 Web rendszerhez
A 10.2.0-s változattól kezdve a Cognos TM1 Web alapértelmezett telepítési
könyvtára a következő:
<TM1_telepítés>\webapps\tm1web\
Új alapértelmezett URL a TM1 Web indításához
Az új alapértelmezett URL-t használhatja a Cognos TM1 Web 10.2.0-s változatának
megnyitásához:
http://localhost:9510/tm1web/
Új TM1 Web konfigurációs fájl és paraméterek
A Cognos TM1 Web 10.2.0-s változata új, tm1web_config.xml nevű konfigurációs
fájlt használ. Ez a fájl veszi át a Cognos TM1 Web korábbi változataiban található
web.config fájl helyét.
Az új konfigurációs fájl helye:
<TM1_telepítés>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Változások a Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API felületen
A Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API felületen a következő változások és frissítések
történtek:
12. fejezet Cognos TM1 Web API
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Objektumok
v A Cognos TM1 Web navigációs fa objektum nem támogatott a 10.2.2 URL API
felületen.
v A 10.2.2 URL API nem használja az ObjectId paramétert a weboldalán meglévő
objektumok nyomkövetésére és azokkal kapcsolatos műveletek
alkalmazására.Ehelyett az új URL API belsőleg megőrzi az objektum aktuális
állapotát a továbbfejlesztett tartományközi használatra. Most már további
műveleteket is alkalmazhat a TM1 Web objektumokra az iframe használatával,
ahol az objektumok megjelennek.
Paraméterek
v A paramétereket mostantól kettős kereszt szimbólum (#) választja el az alapvető
URL-címtől kérdőjel (?) helyett.
Például: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v Az OpenObject paraméter új neve Open.
v A Yes és No paraméterértékeket a True és a False váltotta fel.A 0 és az 1 értékek
még működnek.
v Az Action=Save paraméter működése a 10.2.2-es változatban az eddigiektől
eltérő, és csak a CubeViewer objektumokra érvényes. Ez a művelet csak a nézet
elrendezését menti, és nem menti az adatmódosításokat. A Recalc művelet
segítségével mentheti az adatokat egy CubeViewer objektumban.
v A HideTitlebar paraméter új neveHideDimensionBar.
v A HideTabs paraméter már nem használható.
v A ChartType paraméter mostantól karakterláncértékeket használ numerikus
értékek helyett.

Szükséges kódmódosítások a 10.2.2 URL API felületre való
frissítéshez
Projektek az új URL API felületre történő frissítéséhez a következő kódmódosításokat
tekintse át és alkalmazza.
Az alapvető URL módosítása
Módosítsa a meglévő alapvető URL-címeit, hogy a Cognos TM1 Web 10.2.2 új
formátumát használják.
v Cserélje le ezt az URL-címet: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v Erre az URL-címre: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Az UrlApi.jsp fájl átveszi a TM1WebMain.aspx kezelőfájl helyét.
Az URL paraméterek frissítése
A következőkben áttekintheti a Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API felületen történt
változásokat.
A paramétereket például mostantól kettős kereszt szimbólum (#) választja el az
alapvető URL-címtől, és néhány paraméter át lett nevezve.
A bejelentkezés folyamat frissítése
A 10.2.2 URL új, munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezési módszert használ
a bejelentkezési munkamenetek egyedi azonosítására. Egy új, űrlapalapú
bejelentkezés is elérhető.
Az ObjectId paraméter lecserélése
Frissítse a kódját azokon a helyeken, ahol az ObjectId paramétert használta a
megnyitott objektumok nyomkövetéséhez.
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Ehelyett az új URL API belsőleg megőrzi az objektum aktuális állapotát a
továbbfejlesztett tartományközi használatra. Ezen szolgáltatás segítségével több
műveletet is alkalmazhat az egyes TM1 Web objektumokra az iframe src
tulajdonságának az objektumok minden egyes frissítésekor történő frissítésével.

Cognos TM1 Web URL API paraméterreferencia
A paraméterek használata meghatározza, mely IBM Cognos TM1 Web objektumot kívánja
megnyitni, valamint mely műveleteket szeretné az objektumon végrehajtani. Egy teljes URL
karakterláncot úgy állíthat össze, hogy paramétereket ad az alapvető URL-címhez.

URL API – AccessType paraméter
Az AccessType paraméter megadja, hogy a megjeleníteni kívánt kockanézet nyilvános vagy
privát állapotú.
Ezt a paramétert a rendszer az Action paraméterrel együtt használhatja CubeViewer
objektumok megnyitásakor.

Formátum
&AccessType=Value

Értékek
Érték

Leírás

Private

Megadja, hogy a kockanézet állapota privát.

Public

Megadja, hogy a kockanézet állapota nyilvános.

Példa
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 paraméter
Az Action paraméterrel megadhatja az IBM CognosTM1 Web objektumon végrehajtandó
művelet típusát.

Formátum
#Action=Type_Of_Action

Értékek
Érték

Leírás

Close

Bezár egy meglévő objektumot.

Logout

Befejezi a munkamenetet bármely egyéb URL API példány számára ugyanazon munkamenetben.

Open

Megnyit egy Cognos TM1 Web objektumot.
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Érték

Leírás

Rebuild

Újraszámít minden értéket, és újraépít minden részhalmazt a weblapon található Cognos TM1
aktív űrlapokon.
Ez a művelet ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint a Cognos TM1 Web eszközsávon lévő
Újraépítés gomb.

Recalc

Újraszámít egy meglévő weblap- vagy CubeViewer objektumot.

Reload

Csak a CubeViewer objektumot tölti újra.

Save

Menti egy kockanézet elrendezését. Csak CubeViewer objektumok esetében alkalmazható.
Megjegyzés: A Save művelet nem menti a nézetben szereplő adatok módosításait. A Recalc
művelettel mentheti a módosított adatokat.

URL példa
A következő URL példák olyan műveleteket mutatnak be, amelyek egy weboldalon már
megjelenített CubeViewer vagy weblapobjektumon hajthatók végre.
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 példa
A következő példa JavaScript függvényeket mutat be, amelyek különféle műveletek
végrehajtására használhatók egy CubeViewer vagy weblapobjektumon.
<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";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
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function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

URL API – AdminHost paraméter
Az AdminHost paraméter meghatározza azon rendszer nevét, amelyen az IBM Cognos TM1
adminisztrátorgép fut. Az alapértelmezett érték localhost.

Formátum
&AdminHost=admin_host_name

Értékek
Az AdminHost paraméter értéke azon rendszer neve, amelyen a Cognos TM1
adminisztrátorszerver fut.

Példa
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 paraméter
Az AutoRecalc paraméter segítségével be- vagy kikapcsolhatja az automatikus
újraszámítást.Az alapbeállítás a kikapcsolt állapot.

Formátum
#AutoRecalc=value

Értékek
Érték

Leírás

0, false

Letiltja az automatikus újraszámítást.

1, true

Engedélyezi az automatikus újraszámítást.

Példa
function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#AutoRecalc=" + enabled;
};

URL API – ChartType paraméter
A ChartType paraméter segítségével beállíthatja a megjeleníteni kívánt diagram típusát.
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Formátum
ChartType=chart_type

Értékek
Érték

Diagramtípus

Point

Pont

Bubble

Buborékdiagram

Line

Vonaldiagram

Spline

Spline

Stepline

Lépcsőzetes vonal

Bar

Sávdiagram

Stackedbar

Halmozott sáv

Column

Oszlopdiagram

Stackedcolumn

Halmozott oszlop

Area

Területdiagram

Splinearea

Spline terület

Stackedarea

Halmozott terület

Pie

Tortadiagram

Doughnut

Fánk

Range

Tartomány

Splinerange

Spline tartomány

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

URL API – Cube paraméter
A Cube paraméterrel meghatározhatja azon kocka nevét, amelyhez a nézet tartozik.

Formátum
&Cube=cube_name

Értékek
A Cube paraméter értéke a megnyitni kívánt nézetet tartalmazó kocka neve.

Példa
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie
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URL API – DisplayMode paraméter
A DisplayMode paraméter segítségével megjeleníthet egy CubeViewer objektumot rács,
diagram vagy rács és diagram módban.

Formátum
#DisplayMode=display_type

Értékek
Érték

Leírás

Chart

A CubeViewer objektumot csak diagram módban jeleníti meg.

Grid

A CubeViewer objektumot csak rács módban jeleníti meg.

GridAndChart

A CubeViewer objektumot rács és diagram módban jeleníti meg.

Példa
A következő példa egy URL-címet mutat, amely egy már megjelenített CubeViewer
objektumra alkalmazható.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart
A következő példa egy JavaScript függvényt használ a megjelenítési mód módosítására.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};

URL API – HideDimensionBar paraméter
A HideDimensionBar paraméterrel a CubeViewer objektum dimenziócímsávjának
megjelenítését szabályozhatja. Ez a beállítás csak CubeViewer objektumokra érvényes.

Formátum
#HideDimensionBar=value

Értékek
Érték

Leírás

1, true

Elrejti a dimenziósávot.

0, false

Megjeleníti a dimenziósávot.

Példa
#HideDimensionBar=true

URL API – HideToolbar paraméter
A HideToolbar paraméterrel a CubeViewer és weblapobjektumok eszközsávjának
megjelenítését szabályozhatja.
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Formátum
#HideToolbar=value

Értékek
Érték

Leírás

1, false

Elrejti az eszközsávot.

0, true

Megjeleníti az eszközsávot.

Példa
#HideToolbar=1

URL API – TM1Server paraméter
A TM1Server paraméter megadja azt az IBM Cognos TM1 szervert, ahová be kíván
jelentkezni.

Formátum
&TM1Server=TM1_server_name

Értékek
A TM1Server paraméter értéke annak a Cognos TM1 szervernek a neve, ahová be kíván
jelentkezni.

Példa
&TM1Server=Planning Sample

URL API – Type paraméter
A Type az Action paraméterrel együtt használható a megnyitni kívánt objektum típusának
megadásához.

Formátum
&Type=object_type

Értékek
Érték

Leírás

CubeViewer

Az objektumot CubeViewer objektumként határozza meg.

Websheet

Az objektumot weblapobjektumként határozza meg.

Példa
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 paraméter
A View paraméter segítségével megadhatja a megnyitni kívánt kockanézet nevét.
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Formátum
View=view_name

Értékek
A View paraméter értéke a kockanézet neve.

Példa
View=Budget%20Input%20Detailed
A következő példában egy teljes URL-cím látható.
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 paraméter
A Workbook paraméter megadja a betöltendő munkafüzet elérési útját az IBM Cognos TM1
szerverfában.

Formátum
&Workbook=path_to_workbook

Értékek
A Workbook paraméter értéke a Cognos TM1 weblap elérési útvonala, ahogyan az a TM1
alkalmazásmappájában rendezve van.

Példa
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
A következő példában egy teljes URL-cím látható.
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 JavaScript könyvtár
A Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár segítségével programozás útján férhet hozzá a TM1
Web weblap- és CubeViewer objektumokhoz kombinált HTML, JavaScript és Dojo
weblapfejlesztési környezetben. JavaScript-, Dojo Toolkit- és HTML Document Object
Model (DOM)-ismeretek szükségesek a JavaScript könyvtár használatához.

Áttekintés
A Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár a következő fő osztályokból áll:
Munkafüzetosztály
Egy TM1 Web weblapot jelöl.
CubeViewer osztály
Egy TM1 Web CubeViewer objektumot jelöl.
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Ezek a fő osztályok kiterjesztik a dijit._WidgetBase nevű Dojo Toolkit
eszközelemosztályt.Ez a kiterjesztés lehetővé teszi a munkafüzet- és CubeViewer objektumok
számára, hogy más Dojo objektumok, például Dojo laptárolók vagy egyéb tárolók
gyerekeiként legyenek hozzárendelve.
A Dojo eszközzel kapcsolatos további információkért lásd a Dojo dokumentációt:
http://dojotoolkit.org/documentation/.
A weblap- és CubeViewer objektumok kapcsolódó tulajdonságokkal és metódusokkal
rendelkeznek, amelyek programozás útján érhetők el. Ezen objektumok betöltése aszinkron
módon történik, és a betöltésnek be kell fejeződnie, mielőtt a kód használhatná az
objektumokat.

Konfiguráció
A következő konfiguráció számára kötelező a Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár
használata.
1. Telepítse a Cognos TM1 Web alkalmazást, és ellenőrizze, hogy be tud-e jelentkezni a
normál felhasználói felületre egy webböngésző segítségével.
2. Adja hozzá a kötelező hivatkozásokat azon egyéni weboldalfájlok head szakaszához,
amelyek a JavaScript könyvtárat használják.
További részletekért lásd: “Kötelező <head> és <body> HTML-címkék a JavaScript
könyvtár használatához”.

JavaScript könyvtár – Első lépések
Miután konfigurálta a Cognos TM1 Web környezetet, megkezdheti a weboldalak kódolását az
objektumok a JavaScript könyvtáron keresztüli eléréséhez. További tudnivalókért és példákért
lásd a következő témaköröket:
v “Weblapobjektumok betöltése a JavaScript könyvtárral” oldalszám: 193.
v “CubeViewer objektumok betöltése a JavaScript könyvtárral” oldalszám: 195.

Kötelező <head> és <body> HTML-címkék a JavaScript
könyvtár használatához
Bármely olyan egyéni weboldal HTML <head> és <body> szakaszának, amely a Cognos
TM1 JavaScript könyvtárat használja, tartalmaznia kell kötelező címkéket és hivatkozásokat.
Adja hozzá a következő hivatkozásokat minden olyan HTML-dokumentumhoz, amely a
JavaScript könyvtárat használja.
v Adja hozzá a meta, link és script hivatkozásokat a <head> szakaszhoz.
v Adja hozzá a class hivatkozást a <body> szakaszhoz.
Ezek a hivatkozások a Cognos TM1 Web telepítési könyvtárában tárolt fájlokra mutatnak.
TM1_telepítési_helye\webapps\tm1web\...
Ha a Cognos TM1 Web szerver és egyéni weboldalai nem ugyanabban a tartományban
helyezkednek el, a tartományközi elérési példa segítségével adhat meg teljes URL-címeket,
amelyek a szükséges hivatkozásokra mutatnak.
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Példa
Ha a TM1 Web szerver és az egyéni weboldalai ugyanabban a tartományban helyezkednek el,
használja a következő címkéket és hivatkozásokat.
<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>

Példa tartományközi elérésre
Ha a TM1 Web tartományközi elérésére van szüksége, használja a következő címkéket és
hivatkozásokat. Módosítsa a gazdagép és port értékét az adott környezethez.
<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>

Weblapobjektumok betöltése a JavaScript könyvtárral
A JavaScript és a Dojo szintaxis kombinációját egy weblapobjektum példányosításához
használhatja. Az objektumot annak betöltése után hozzárendelheti egy Dojo laptároló vagy
más tároló gyerekeként a weboldalon történő megjelenítéséhez.
Weblapobjektumokat a következő formátum használatával tölthet be az objektumot
meghatározó kötelező tulajdonságok és opcionális függvények megadásával.
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new Workbook({properties ..., functions ...});
A tulajdonságok olyan értékeket tartalmaznak, amelyek megadják a bejelentkezési hitelesítő
adatokat és a megnyitni kívánt weblapobjektumot.
A függvények tartalmazhatnak egy opcionális kódot, amely az objektum onLoad és
onTitleDimensionElementChange eseményeiről tájékoztatja Önt.
További információkért lásd: “Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár – Munkafüzetosztály”
oldalszám: 201.

Példa
A következő példa egy JavaScript függvényt mutat, amely a JavaScript és a Dojo szintaxis
kombinációját használja egy weblapobjektum betöltéséhez.
Az objektum példányosításához használt kódnak az adott Dojo szintaxist kell használnia, és
tartalmaznia kell a require Dojo kulcsszót. Miután az objektum betöltődött, a függvény
hozzárendeli azt egy Dojo laptároló objektum (dijit.layout.TabContainer) gyerekeként.
// 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();
});
});
};

A következő példában a weblapobjektum betöltése egy, a bejelentkezéshez használt
munkamenet-azonosító segítségével történik.
// 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.");
},
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});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

CubeViewer objektumok betöltése a JavaScript könyvtárral
A JavaScript és a Dojo szintaxis kombinációját egy CubeViewer objektum példányosításához
használhatja. Az objektumot annak betöltése után hozzárendelheti egy Dojo laptároló vagy
más tároló gyerekeként a weboldalon történő megjelenítéséhez.
CubeViewer objektumokat a következő formátum használatával tölthet be az objektumot
meghatározó kötelező tulajdonságok és opcionális függvények megadásával.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
A tulajdonságok olyan értékeket tartalmaznak, amelyek megadják a bejelentkezési hitelesítő
adatokat és a megnyitni kívánt CubeViewer objektumot.
A függvények tartalmazhatnak egy opcionális kódot, amely az objektum onLoad és
onTitleDimensionElementChange eseményeiről tájékoztatja Önt.
További információkért lásd: “Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár – CubeViewer osztály”
oldalszám: 207.

Példa
A következő példa egy JavaScript függvényt mutat, amely a JavaScript és a Dojo szintaxis
kombinációját használja egy CubeViewer objektum betöltéséhez.
Az objektum példányosításához használt kódnak az adott Dojo szintaxist kell használnia, és
tartalmaznia kell a require Dojo kulcsszót. Miután az objektum betöltődött, a függvény
hozzárendeli azt egy Dojo laptároló objektum (dijit.layout.TabContainer) gyerekeként.
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);
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loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};
A következő példában a CubeViewer objektum betöltése egy, a bejelentkezéshez használt
munkamenet-azonosító segítségével történik.
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 könyvtár visszahívó függvényei
Meghatározhat egy visszahívó függvényt weblap- és CubeViewer objektumok
példányosításakor. A visszahívó függvény a kapcsolódó objektum címdimenzióin végrehajtott
módosításokról trapüzenetet küld, így feldolgozhatja az eseményt.
A weblap- és a CubeViewer objektumok ugyanazt a formátumot használják a visszahívó
függvények meghatározásához. Hozzáadhatja a visszahívó függvényt közvetlenül a TM1 Web
objektumot példányosító függvényen belül. Az eseményt kezelő kód ebbe a függvénybe kerül.

Formátum
A visszahívó függvény a következő formátummal határozható meg:
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}
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Ha a rendszer módosítást észlel egy címdimenzión, az elementInfo objektumot átadja a
visszahívó függvénynek. Az elementInfo tartalma eltérő weblap- és CubeViewer objektumok
esetében. A következő információk segítségével tekintheti meg, melyik dimenziócím
módosult.
Weblap elementInfo objektum:
sheetIndex
Típus: egész szám
A módosított SUBNM cellát tartalmazó lap nullaalapú indexe.
rowIndex
Típus: egész szám
A módosított SUBNM cellát tartalmazó sor nullaalapú indexe.
columnIndex
Típus: egész szám
A módosított SUBNM cellát tartalmazó oszlop nullaalapú indexe.
dimension
Típus: karakterlánc
A dimenzió neve.
element
Típus: karakterlánc
Az elem neve.
elementIndex
Típus: egész szám
A dimenzióelem egyalapú indexe.
CubeViewer elementInfo objektum:
dimension
Típus: karakterlánc
A dimenzió neve.
element
Típus: karakterlánc
Az elem neve.
elementIndex
Típus: egész szám
A dimenzióelem egyalapú indexe.

Példa weblap visszahívó függvényre
A következő példa egy visszahívó függvényt mutat be, amely a weblapobjektumot betöltő
függvényen belül van meghatározva.
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() {
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console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Példa CubeViewer visszahívó függvényre
A következő példa egy visszahívó függvényt mutat be, amely a CubeViewer objektumot
betöltő függvényen belül van meghatározva.
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 könyvtár-mintakód tulajdonságokhoz és
metódusokhoz
Miután betöltötte a weblap- és CubeViewer objektumokat a Cognos TM1 Web JavaScript
könyvtár segítségével, alkalmazhatja azokra az elérhető tulajdonságokat és metódusokat az
objektumközpontú módszer használatával.
A következő kódminták bemutatják, hogyan alkalmazhatók különböző tulajdonságok és
metódusok.
Weblapobjektum
v Az aktív űrlapok újraépítése weblapokon
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v Weblap újraszámítása
CubeViewer objektum
v Automatikus újraszámítási mód ki-/bekapcsolása
v Dimenziócímsáv ki-/bekapcsolása
v CubeViewer objektum visszaállítása az eredeti nézetre
v Nézet mentése
v Megjelenítési mód és diagramtípus beállítása
Weblap- és CubeViewer objektumok
v Weblap- vagy CubeViewer objektum bezárása
v Kijelentkezés

Példa
<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);
},
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function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Turn on/off the dimension title bar for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleDimensionBar(visible) {
loadedCubeview.set("dimensionBarVisible", visible);
};
// Reset a CubeViewer object to it’s original view
// ---------------------function resetView() {
loadedCubeview.reset().then(
function() {
console.debug("View reset completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Save a view for a CubeViewer object
// ---------------------function saveView() {
loadedCubeview.save().then(
function() {
console.debug("Saving view completed successfully.");
},
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);
}
);

200

IBM Cognos TM1 10.2.2-es változat: Fejlesztői útmutató

});
};
// 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(
function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
</script>

Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár – Munkafüzetosztály
A munkafüzetosztály egy Cognos TM1 Web weblapobjektumot jelöl.
A munkafüzet-objektumok kiterjesztik a Dojo eszközelem-objektumot (dijit._WidgetBase),
és hozzárendelhetők egy Dojo laptároló (dijit.layout.TabContainer) vagy más tároló gyerek
objektumaként. További információkért lásd a Dojo dokumentációt (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
A Dojo eszközelem-objektum elérhető tulajdonságain és metódusai mellett a
munkafüzet-objektumok a TM1 rendszerhez kapcsolódó tulajdonságokkal és metódusokkal is
rendelkeznek, amelyek programozás útján érhetők el.
A munkafüzet-objektumok betöltése aszinkron módon történik, és a betöltésnek be kell
fejeződnie, mielőtt a kód használhatná az objektumokat.

Formátum
Weblapobjektumokat a következő formátum használatával tölthet be az objektumot
meghatározó kötelező tulajdonságok és opcionális függvények megadásával.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Tulajdonságok
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A tulajdonságok a következő, a weblapobjektumot meghatározó értékeket
tartalmazzák.
v adminHost
v tm1Server
v username
v password
v camPassport
v sessionToken
v path
Megjegyzés: A bejelentkezési hitelesítő adatokat megadhatja
munkamenet-azonosítóként, vagy külön értékek megadásával a TM1
adminisztrátorgép, a TM1 szerver, a felhasználónév, a jelszó vagy a camPassport
számára.
Függvények
A függvények a következő opcionális kódokat tartalmazhatják:
v Az onLoad függvény segítségével értesítést kaphat, ha az objektum betöltődött,
és készen áll a használatra.
v Az onTitleDimensionElementChange deklaráció segítségével feldolgozhatja az
eseményt, ha egy felhasználó módosít egy dimenziócímet a kapcsolódó
objektumban.

Példa
A következő példa egy JavaScript függvényt mutat, amely a JavaScript és a Dojo szintaxis
kombinációját használja egy weblapobjektum betöltéséhez.
A bejelentkezési hitelesítő adatokat egy munkamenet-azonosító biztosítja.
// 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();
});
});
};

Munkafüzet tulajdonságai
Ez a munkafüzetosztály a következő tulajdonságokkal rendelkezik.
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CubeViewer vagy munkafüzet példányosításakor a következő tulajdonságok közösek a két
objektumban.
sessionToken
Típus: karakterlánc
A TM1 Web munkamenetet adja meg az objektummal való használatra. Ne használja
ezt a tulajdonságot a következők tulajdonságaival: adminHost, tm1Server,
username, password és camPassport.Ha a tulajdonság nincs megadva, és nem
érhetők el további hitelesítő adatok, a felhasználó számára megjelenik egy
bejelentkezési párbeszédpanel indításkor.
adminHost
Típus: karakterlánc
Alapértelmezett: localhost
Az objektum betöltéséhez használt adminisztrátorgép. Ne használja ezt a
tulajdonságot a sessionToken tulajdonsággal.
tm1Server
Típus: karakterlánc
Az objektum betöltéséhez használt TM1 szerver. Ne használja ezt a tulajdonságot a
sessionToken tulajdonsággal. Ha nincs megadva, és nem érhető el sessionToken,
a felhasználó számára megjelenik egy bejelentkezési párbeszédpanel indításkor.
username
Típus: karakterlánc
Az objektum betöltéséhez használt felhasználónév. Ne használja ezt a tulajdonságot a
következő tulajdonságokkal: camPassport vagy sessionToken. Ha nincs megadva,
és nem érhető el sessionToken vagy camPassport, a felhasználó számára
megjelenik egy bejelentkezési párbeszédpanel indításkor.
password
Típus: karakterlánc
Az objektum betöltéséhez használt jelszó. Ha nincs megadva, és nem érhető el
sessionToken, a felhasználó számára megjelenik egy bejelentkezési párbeszédpanel
indításkor.
camPassport
Típus: karakterlánc
Objektumok betöltéséhez használt Cognos BI hitelesítési jogosítvány (CAM
jogosítvány). Ne használja ezt a tulajdonságot a következőkkel: sessionToken és
username.
A következő tulajdonság csak a Munkafüzet példányosítására szolgál.
path

Típus: karakterlánc
A betöltendő munkafüzet elérési útja a TM1 szerver alkalmazásmappa-fájában.
Például: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input"

Értéket lekérő tulajdonságok
Az értéket lekérő tulajdonságok a következő formátumban hívhatók meg:
get("property_Name").
Például: get("sandboxes");
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sandboxes
Lekéri az összes elérhető homokozót.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – a homokozók lekérése után
feloldandó ígéret. Ha az ígéret fel lett oldva, az elérhető homokozókat jelölő
objektumtömböt a rendszer az ígérethez regisztrált egyik visszahívás számára adja át.
Az egyes objektumok az alábbi formátumot használják:
v name: (karakterlánc) – A homokozó neve.
v active: (logikai) – True értékű, ha a homokozó az aktív homokozó az objektum
számára, egyéb esetben false.
v baseSandbox: (logikai) – True értékű, ha a homokozó az alaphomokozó, egyéb
esetben false.
v defaultSandbox: (logikai) – True értékű, ha a homokozó az alapértelmezett
homokozó, egyéb esetben false.

Értéket beállító tulajdonságok
Az értéket beállító tulajdonságok a következő formátumban hívhatók meg:
set("property_Name", value)
Például: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
A megadott homokozót aktívra állítja.
Paraméter: (karakterlánc) homokozó. Az aktívra állítandó homokozó neve.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – az aktív homokozó beállítása
után feloldandó ígéret.
titleDimensionElement
Beállít egy címdimenzió-elemet.
Paraméter: (Objektum) elem A beállítandó címdimenzió-elemet jelölő objektum. Az
objektum a következő formátumot használja:
sheetIndex
Típus: egész szám
Azon SUBNM cellát tartalmazó lap nullaalapú indexe, amely
dimenzióelemeit módosítani kívánja.
rowIndex
Típus: egész szám
Azon SUBNM cellát tartalmazó sor nullaalapú indexe, amely
dimenzióelemeit módosítani kívánja.
columnIndex
Típus: egész szám
Azon SUBNM cellát tartalmazó oszlop nullaalapú indexe, amely
dimenzióelemeit módosítani kívánja.
element
Típus: karakterlánc
Az elem neve. Nem használható együtt a következővel: elementIndex.
elementIndex
Típus: egész szám
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A beállítandó dimenzióelem egyalapú indexe. Nem használható együtt a
következővel: element.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – a címdimenzió-elem beállítása
után feloldandó ígéret. Az ígérethez regisztrált összes visszahívás számára átad a
rendszer egy objektumot, amelynek formátuma egyezik a metódus számára átadott
elem formátumával. Ha az elem nem módosult, nullértéket kap.
titleDimensionElements
Beállít több címdimenzió-elemet.
Paraméter: (Objektum[]) elemek A beállítandó címdimenzió-elemek tömbje. Az
egyes objektumok a következő formátumot használják:
sheetIndex
Típus: egész szám
A módosítani kívánt dimenzióelem SUBNM celláját tartalmazó lap
nullaalapú indexe. Opcionális a következővel együtt használva: dimension,
de kötelező a következőkkel együtt használva: rowIndex és columnIndex.
rowIndex
Típus: egész szám
A módosítani kívánt dimenzióelem SUBNM celláját tartalmazó sor
nullaalapú indexe. Ne használja ezt a paramétert a dimension paraméterrel.
columnIndex
Típus: egész szám
A módosítani kívánt dimenzióelem SUBNM celláját tartalmazó oszlop
nullaalapú indexe. Ne használja ezt a paramétert a dimension paraméterrel.
dimension
Típus: karakterlánc
A dimenzió neve. Ne használja ezt a paramétert a következőkkel: rowIndex
és columnIndex.
element
Típus: karakterlánc
Az elem neve. Nem használható együtt a következővel: elementIndex.
elementIndex
Típus: egész szám
A beállítandó dimenzióelem egyalapú indexe. Nem használható együtt a
következővel: element.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – a címdimenzió-elemek
beállítása után feloldandó ígéret. Az ígérethez regisztrált összes visszahívás számára
átad a rendszer egy objektumtömböt, amelynek formátuma egyezik a metódus
számára átadott elemobjektumok formátumával a sikeresen beállított elemek
esetében.

Munkafüzetek metódusai
A munkafüzetosztály a következő metódusokkal rendelkezik.
startup
Megkezdi az objektum indítási folyamatát. Ezt a függvényt az objektum a
dokumentumhoz adása után hívja meg. Az onLoad metódus az indítási folyamat
befejeződése után fut.
CubeViewer és munkafüzet-objektumokra is érvényes.
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Szintaxis: startup()
Példa:
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
onLoad
Az objektum betöltésének befejeződése után fut.
copy

A kiválasztott cellákat a vágólapra másolja, ha létezik kiválasztás.

paste

Beilleszti a vágólap tartalmát a jelenlegi kiválasztott területre, ha van kiválasztott
terület.

commitActiveSandbox
Véglegesíti az aktív homokozóban módosított adatokat az alaphomokozóba.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise. A homokozóvéglegesítési
kísérlet befejeződése után feloldandó ígéret. Az összes, az ígérethez regisztrált
visszahívás true logikai értéket kap, ha a homokozó véglegesítése sikeres volt, vagy
false értéket, ha a véglegesítés sikertelen volt.
destroy
Megsemmisíti az objektumot, és előkészíti azt szemétgyűjtésre.
Lásd a Dojo dokumentációt a következőhöz: dijit._WidgetBase#destroy.
rebuildActiveForms
Újraépíti az aktív űrlapokat a munkafüzetben.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – az aktív űrlapok újraépítése
után feloldandó ígéret.
undo

Visszavonási műveletet hajt végre.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – a visszavonási művelet
befejeződése után feloldandó ígéret.

redo

Ismétlési műveletet hajt végre.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – az ismétlési művelet
befejeződése után feloldandó ígéret.

logout Megsemmisíti az objektum sessionToken azonosítójához tartozó TM1 Web
munkamenetet.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – a kijelentkezés befejeződése
után feloldandó ígéret.
onTitleDimensionElementChange
Címdimenzió-elemek módosításakor hajtja végre a rendszer. Az objektum
összeállítása során felülírható, vagy a dojo/aspect modullal melléklet is csatolható
hozzá.
Szintaxis: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Paraméterek: a következő formátumot használó elementInfo objektum.
sheetIndex
Típus: egész szám
A módosított SUBNM cellát tartalmazó lap nullaalapú indexe.
rowIndex
Típus: egész szám
A módosított SUBNM cellát tartalmazó sor nullaalapú indexe.
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columnIndex
Típus: egész szám
A módosított SUBNM cellát tartalmazó oszlop nullaalapú indexe.
dimension
Típus: karakterlánc
A dimenzió neve.
element
Típus: karakterlánc
Az elem neve.
elementIndex
Típus: egész szám
A dimenzióelem egyalapú indexe.

Cognos TM1 Web JavaScript könyvtár – CubeViewer osztály
A CubeViewer osztály egy Cognos TM1 Web CubeViewer objektumot jelöl.
A CubeViewer objektumok kiterjesztik a Dojo eszközelem-objektumot (dijit._WidgetBase),
és hozzárendelhetők egy Dojo laptároló (dijit.layout.TabContainer) vagy más tároló gyerek
objektumaként. További információkért lásd a Dojo dokumentációt (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
A Dojo eszközelem-objektum elérhető tulajdonságain és metódusai mellett a CubeViewer
objektumok a TM1 rendszerhez kapcsolódó tulajdonságokkal és metódusokkal is
rendelkeznek, amelyek programozás útján érhetők el.
A CubeViewer objektumok betöltése aszinkron módon történik, és a betöltésnek be kell
fejeződnie, mielőtt a kód használhatná az objektumokat.

Formátum
CubeViewer objektumokat a következő formátum használatával tölthet be az objektumot
meghatározó kötelező tulajdonságok és opcionális függvények megadásával.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Tulajdonságok
A tulajdonságok a következő, a CubeViewer objektumot meghatározó értékeket
tartalmazzák.
v adminHost
v
v
v
v
v
v
v

tm1Server
username
password
camPassport
sessionToken
view
cube

v isPublic
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Megjegyzés: A bejelentkezési hitelesítő adatokat megadhatja
munkamenet-azonosítóként, vagy külön értékek megadásával a TM1
adminisztrátorgép, a TM1 szerver, a felhasználónév, a jelszó vagy a camPassport
számára.
Függvények
A függvények a következő opcionális kódokat tartalmazhatják:
v Az onLoad függvény segítségével értesítést kaphat, ha az objektum betöltődött,
és készen áll a használatra.
v Az onTitleDimensionElementChange deklaráció segítségével feldolgozhatja az
eseményt, ha egy felhasználó módosít egy dimenziócímet a kapcsolódó
objektumban.

Példa
A következő példa egy JavaScript függvényt mutat, amely a JavaScript és a Dojo szintaxis
kombinációját használja egy CubeViewer objektum betöltéséhez.
A bejelentkezési hitelesítő adatokat egy munkamenet-azonosító biztosítja.
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();
});
});
};

CubeViewer tulajdonságok
A CubeViewer osztály a következő tulajdonságokkal rendelkezik.
CubeViewer vagy munkafüzet-objektum példányosításakor a következő tulajdonságok
közösek a két objektumtípusban:
sessionToken
Típus: karakterlánc
A TM1 Web munkamenetet adja meg az objektummal való használatra. Ne használja
ezt a tulajdonságot a következők tulajdonságaival: adminHost, tm1Server,
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username, password és camPassport. Ha a tulajdonság nincs megadva, és nem
érhetők el további hitelesítő adatok, a felhasználó számára megjelenik egy
bejelentkezési párbeszédpanel indításkor.
adminHost
Típus: karakterlánc
Alapértelmezett: localhost
Az objektum betöltéséhez használt adminisztrátorgép. Ne használja ezt a
tulajdonságot a sessionToken tulajdonsággal.
tm1Server
Típus: karakterlánc
Az objektum betöltéséhez használt TM1 szerver. Ne használja ezt a tulajdonságot a
sessionToken tulajdonsággal. Ha nincs megadva, és nem érhető el sessionToken,
a felhasználó számára megjelenik egy bejelentkezési párbeszédpanel indításkor.
username
Típus: karakterlánc
Az objektum betöltéséhez használt felhasználónév. Ne használja ezt a tulajdonságot a
következő tulajdonságokkal: camPassport vagy sessionToken. Ha nincs megadva,
és nem érhető el sessionToken vagy camPassport, a felhasználó számára
megjelenik egy bejelentkezési párbeszédpanel indításkor.
password
Típus: karakterlánc
Az objektum betöltéséhez használt jelszó. Ha nincs megadva, és nem érhető el
sessionToken, a felhasználó számára megjelenik egy bejelentkezési párbeszédpanel
indításkor.
camPassport
Típus: karakterlánc
Objektumok betöltéséhez használt Cognos BI hitelesítési jogosítvány (CAM
jogosítvány). Ne használja ezt a tulajdonságot a következőkkel: sessionToken és
username.
CubeViewer objektumok példányosítására a következő tulajdonságok használhatóak:
view

Típus: karakterlánc
A betöltendő kockanézet neve.

cube

Típus: karakterlánc
A betöltendő nézetet tartalmazó kocka neve.

isPublic
Típus: logikai
Alapértelmezett: true
A betöltendő kockanézet hozzáférési típusa.
A true érték azt jelzi, hogy nyilvános kockanézetet kíván betölteni.
A false érték azt jelzi, hogy privát kockanézetet kíván betölteni.
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Értéket lekérő tulajdonságok
Az értéket lekérő tulajdonságok a következő formátumban hívhatók meg:
get("property_Name").
Például: get("sandboxes");
sandboxes
Lekéri az összes elérhető homokozót.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – a homokozók lekérése után
feloldandó ígéret. Ha az ígéret fel lett oldva, az elérhető homokozókat jelölő
objektumtömböt a rendszer az ígérethez regisztrált egyik visszahívás számára adja át.
Az egyes objektumok az alábbi formátumot használják:
v name: (karakterlánc) – A homokozó neve.
v active: (logikai) – True értékű, ha a homokozó az aktív homokozó az objektum
számára, egyéb esetben false.
v baseSandbox: (logikai) – True értékű, ha a homokozó az alaphomokozó, egyéb
esetben false.
v defaultSandbox: (logikai) – True értékű, ha a homokozó az alapértelmezett
homokozó, egyéb esetben false.

Értéket beállító tulajdonságok
Az értéket beállító tulajdonságok a következő formátumban hívhatók meg:
set("property_Name", value)
Például: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
A megadott homokozót aktívra állítja.
Paraméter: (karakterlánc) homokozó. Az aktívra állítandó homokozó neve.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – az aktív homokozó beállítása
után feloldandó ígéret.
A következő metódusok csak CubeViewer objektumok esetében alkalmazhatók.
dimensionBarVisible
Beállítja a dimenziósáv láthatóságát.
Paraméterek: logikai.
v True bekapcsolja a dimenziósáv láthatóságát.
v False kikapcsolja a dimenziósáv láthatóságát.
automaticRecalculation
Be- vagy kikapcsolja az automatikus újraszámítást.
Paraméterek: logikai.
v True bekapcsolja az automatikus újraszámítást.
v False kikapcsolja az automatikus újraszámítást.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise.Az automatikus újraszámítás
engedélyezése vagy letiltása után feloldandó ígéret.
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displayMode
Beállítja a CubeViewer objektum megjelenítési módját.
Paraméterek: tm1web.cubeview.DisplayMode.A beállítani kívánt megjelenítési
mód.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise.A megjelenítési mód beállítása
után feloldandó ígéret.
chartType
Beállítja a CubeViewer objektum diagramtípusát.
Paraméterek: tm1web.cubeview.ChartType.A beállítandó diagramtípus.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise.A diagramtípus beállítása után
feloldandó ígéret.
titleDimensionElement
Beállít egy címdimenzió-elemet.
Paraméter: elemobjektum. A beállítandó címdimenzió-elem. Az objektum a
következő formátumot használja:
dimension
Karakterlánc
A dimenzió neve.
element
Karakterlánc
Az elem neve. Ne használja ezt a paramétert a következővel:
elementIndex.
elementIndex
Egész szám
A beállítandó dimenzióelem egyalapú indexe. Ne használja ezt a paramétert
az element paraméterrel.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise.A címdimenzió-elem beállítása
után feloldandó ígéret. Az ígérethez regisztrált összes visszahívás számára átad a
rendszer egy objektumot, amelynek formátuma egyezik a metódus számára átadott
elem formátumával. Ha az elem nem módosult, nullértéket kap.
titleDimensionElements
Beállít több címdimenzió-elemet.
Paraméter: objektum[] elemek. A beállítandó címdimenzió-elemek tömbje. Az egyes
objektumok az alábbi formátumot használják:
dimension
Karakterlánc
A dimenzió neve.
element
Karakterlánc
Az elem neve. Ne használja ezt a paramétert a következővel:
elementIndex.
elementIndex
Egész szám
A beállítandó dimenzióelem egyalapú indexe. Ne használja ezt a paramétert
az element paraméterrel.
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Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise.A címdimenzió-elemek beállítása
után feloldandó ígéret. Az ígérethez regisztrált összes visszahívás számára átad a
rendszer egy objektumtömböt, amelynek formátuma egyezik a metódus számára
átadott elemobjektumok formátumával. Az átadott tömb jelentést küld vissza a
sikeresen beállított elemekről.

CubeViewer metódusok
A CubeViewer osztály a következő metódusokkal rendelkezik.
startup
Megkezdi az objektum indítási folyamatát. Ezt a függvényt az objektum a
dokumentumhoz adása után hívja meg. Az onLoad metódus az indítási folyamat
befejeződése után fut.
CubeViewer és munkafüzet-objektumokra is érvényes.
Szintaxis: startup()
Példa:
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeViewer);
loadedCubeViewer.startup();
onLoad
Az objektum betöltésének befejeződése után fut.
copy

A kiválasztott cellákat a vágólapra másolja, ha létezik kiválasztás.

paste

Beilleszti a vágólap tartalmát a jelenlegi kiválasztott területre, ha van kiválasztott
terület.

commitActiveSandbox
Véglegesíti az aktív homokozóban módosított adatokat az alaphomokozóba.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise. A homokozóvéglegesítési
kísérlet után feloldandó ígéret. Az összes, az ígérethez regisztrált visszahívás true
logikai értéket kap, ha a homokozó véglegesítése sikeres volt. False értéket kapnak,
ha a homokozó véglegesítése sikertelen volt.
destroy
Megsemmisíti az objektumot, és előkészíti azt szemétgyűjtésre.
Lásd a Dojo dokumentációt a következőhöz: dijit._WidgetBase#destroy.
save
Menti a kockanézet elrendezését, és felülírja a meglévő elrendezést.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise. A kockanézet mentése után
feloldandó ígéret.
reset
Visszaállítja a kockanézetet annak eredeti mentett állapotába.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise. A kockanézet alaphelyzetbe
állítása után feloldandó ígéret.
undo

Visszavonási műveletet hajt végre.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – a visszavonási művelet
befejeződése után feloldandó ígéret.

redo

Ismétlési műveletet hajt végre.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – az ismétlési művelet
befejeződése után feloldandó ígéret.
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logout Megsemmisíti az objektum sessionToken azonosítójához tartozó TM1 Web
munkamenetet.
Visszaadott érték: dojo._base.Deferred.promise – a kijelentkezés befejeződése
után feloldandó ígéret.
onTitleDimensionElementChange
Címdimenzió-elemek módosításakor hajtja végre a rendszer. Az objektum
összeállítása során felülírható, vagy a dojo/aspect modullal melléklet is csatolható
hozzá.
Szintaxis: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Paraméter: elementInfo objektum. Az objektum a következő formátumot használja:
dimension
Karakterlánc
A módosított dimenzió neve.
element
Karakterlánc
A módosított elem neve.
elementIndex
Egész szám
A módosított dimenzióelem egyalapú indexe.

12. fejezet Cognos TM1 Web API

213

214

IBM Cognos TM1 10.2.2-es változat: Fejlesztői útmutató

A. függelék Támogatott Microsoft Excel-függvények - TM1 Web
Az IBM Cognos TM1 Web az Excel-munkalap számos funkcióját támogatja.

Támogatott függvények
Ez a függelék a TM1 Web által támogatott Excel függvényeket sorolja fel, kategória szerint és
betűrendben. Továbbá leírja az Excel függvények teljesítménybeli különbségeit.

Dátum- és időfüggvények
A következő táblázat a dátum- és időfüggvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

DATE

Egy adott dátum sorozatszámát adja vissza.

DATEVALUE

Átalakít egy szöveges formátumú dátumot sorozatszámmá.

DAY

Átalakít egy sorozatszámot a hónap napjára.

DAYS360

360 napos év alapján kiszámítja két dátum közötti napok számát.

HOUR

Átalakít egy sorozatszámot órára.

MINUTE

Átalakít egy sorozatszámot percre.

MONTH

Átalakít egy sorozatszámot hónapra.

NOW

Visszaadja a jelenlegi dátum és időpont sorozatszámát.

SECOND

Átalakít egy sorozatszámot másodpercre.

TIME

Egy adott időpont sorozatszámát adja vissza.

TIMEVALUE

Átalakít egy szöveges formátumú időpontot sorozatszámmá.

TODAY

A mai dátum sorozatszámát adja vissza.

WEEKDAY

Átalakít egy sorozatszámot a hét egy napjára.

YEAR

Átalakít egy sorozatszámot évre.

Pénzügyi függvények
A következő táblázat a pénzügyi függvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

DB

Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.
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Függvény

Leírás

DDB

Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb
megadott leírási modell alkalmazásával.

FV

Befektetés jövőbeli értékét számítja ki.

IPMT

Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.

IRR

A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.

ISPMT

A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.

MIRR

A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába
mellett.

NPER

A törlesztési időszakok számát adja meg.

NPV

Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és
kamatláb mellett.

PMT

A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.

PPMT

Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.

PV

Befektetés jelenlegi értékét számítja ki.

RATE

Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb nagyságát számítja ki.

SLN

Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot
alkalmazva.

SYD

Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó
módszer alapján.

Információs függvények
Az alábbi táblázat a TM1 Web által támogatott információs függvényeket ismerteti.
Függvény

Leírás

CELL

Egy cella formázási, hely- és tartalominformációit adja vissza.
A Cella függvény támogatása az alábbi adattípusokra van korlátozva: cím, oszlop, sor, védelem,
tartalom, típus.

ISERR

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték egy hibaérték, kivéve #N/A (#HIÁNYZIK).

ISERROR

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték egy hibaérték.

ISNA

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték #N/A (#HIÁNYZIK) hibaérték.

NA

A #N/A (#HIÁNYZIK) hibaértéket adja vissza.
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Logikai függvények
A következő táblázat a logikai függvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

ÉS

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha minden argumentumának értéke TRUE (igaz).

FALSE

A FALSE (hamis) logikai értéket adja vissza.

IF

Logikai vizsgálatot hajt végre.

NEM

Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.

VAGY

Eredménye TRUE (IGAZ), ha bármely argumentuma TRUE (IGAZ).

TRUE

A TRUE (IGAZ) logikai értéket adja vissza.

Kikeresés és hivatkozás függvények
A következő táblázat a kikeresési és hivatkozási függvényeket sorolja fel.
Megjegyzés: Egyes függvények, mint például a LOOKUP és a ROWS, elfogadhatnak
argumentumként kétdimenziós tömböket. A TM1 Web nem támogatja a kétdimenziós
tömböket. Az adatok szervezésétől és követelményeitől függően, ezek a függvények továbbra
is kaphatnak helyes értékeket, mint például akkor, amikor a lekért adat a tömb kezdeti
részeibe esik. Ha azt szeretné, hogy biztosan helyes értékeket kapjon, amikor ezekkel a
függvényekkel dolgozik a TM1 Web programban, akkor lehet, hogy át kell szerveznie a
bemeneti adatokat egydimenziós tömböket használó ismétlődő függvényekké, vagy közvetlen
cellahivatkozásokat kell használnia.
Függvény

Leírás

ADDRESS

A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.

CHOOSE

Értékek listájából választ ki egy elemet.

COLUMN

Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.

OSZLOPOK

A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.

HLOOKUP

A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott
sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.

HYPERLINK

Hálózati szerveren, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont
vagy hivatkozást hoz létre.

INDEX

Tömb- vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.

LOOKUP

Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.

OFFSET

Hivatkozás egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.
A. függelék Támogatott Microsoft Excel-függvények - TM1 Web
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Függvény

Leírás

ROW

Egy hivatkozás sorának számát adja meg.

SOROK

Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.

VLOOKUP

A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott
oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül.

Matematikai és trigonometriai függvények
A következő táblázat a matematikai és trigonometriai függvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

ABS

Egy szám abszolút értékét adja vissza.

ACOS

Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.

ACOSH

Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ASIN

Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.

ASINH

Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ATAN

Egy szám arkusz tangensét számítja ki.

ATAN2

X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.

ATANH

Egy szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.

CEILING

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső
többszörösére kerekít.

COMBIN

Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.

COS

Egy szám koszinuszát számítja ki.

COSH

Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

DEGREES

Radiánt fokká alakít át.

EVEN

Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.

EXP

Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.

FACT

Egy szám faktoriálisát számítja ki.

FLOOR

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

INT

Egy számot lefelé, a legközelebbi egész számra kerekít.
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Függvény

Leírás

LN

Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.

LOG

Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.

LOG10

Egy szám tízes alapú logaritmusát számítja ki.

MOD

Egy osztás maradékát adja vissza.

ODD

Egy számot a legközelebbi páratlan egész számra kerekít.

PI

A PI értékét adja vissza.

POWER

Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.

PRODUCT

Argumentumai szorzatát számítja ki.

RADIANS

Fokokat radiánná alakít át.

RAND

Egy 0 és 1 közötti véletlenszámot ad vissza.

ROMAN

Egy számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.

ROUND

Egy számot adott számú számjegyre kerekít.

ROUNDDOWN

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

ROUNDUP

Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.

SIGN

Egy szám előjelét adja vissza.

SIN

Egy adott szög szinuszát adja vissza.

SINH

Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

SQRT

Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

SUM

Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.

SUMIF

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.

TAN

Egy szám tangensét adja vissza.

TANH

Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.

A. függelék Támogatott Microsoft Excel-függvények - TM1 Web
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Szöveg- és adatfüggvények
A következő táblázat a szöveg- és adatfüggvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

CHAR

A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.

CLEAN

A szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.

CODE

Karaktersorozat első karakterének numerikus kódját adja eredményül.

CONCATENATE

Több szövegelemet egyetlen szöveges elemmé fűz össze.

DOLLAR

Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át, a $ (dollár) pénznemformátummal.

EXACT

Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.

FIND

Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).

FIXED

Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.

LEFT

Szöveg bal szélső karaktereit adja eredményül.

LEN

Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.

LOWER

Szöveget kisbetűssé alakít át.

MID

A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.

PROPER

Szöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.

REPLACE

A szövegen belül karaktereket cserél.

REPT

Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.

RIGHT

Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.

SEARCH

Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).

SUBSTITUTE

Szövegben adott karaktereket másikra cserél.

T

Argumentumát szöveggé alakítja át.

TEXT

Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.

TRIM

A szövegből eltávolítja a szóközöket.

UPPER

Szöveget nagybetűssé alakít át.

VALUE

Szöveget számmá alakít át.
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Statisztikai függvények
A következő táblázat a statisztikai függvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

AVEDEV

Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.

AVERAGE

Az argumentumai átlagát számítja ki.

AVERAGEA

Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

BINOMDIST

A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

CONFIDENCE

Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

CORREL

Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.

COUNT

Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.

COUNTA

Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.

COUNTIF

Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott
feltételnek.

COVAR

A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

DEVSQ

Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.

EXPONDIST

Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

FISHER

Fisher-transzformációt hajt végre.

FISHERINV

Inverz Fisher-transzformációt hajt végre.

FORECAST

Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.

GEOMEAN

Argumentumai mértani középértékét számítja ki.

GROWTH

Exponenciális regresszió alapján ad becslést.

HARMEAN

Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.

INTERCEPT

A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.

KURT

Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.

LARGE

Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.

LINEST

A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.

LOGEST

Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.

MAX

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
A. függelék Támogatott Microsoft Excel-függvények - TM1 Web
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Függvény

Leírás

MATCH

Egy elem relatív helyzetét adja vissza egy tömbben, amely megfelel egy adott sorrend adott
értékének.

MAXA

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat,
szöveget és logikai értékeket).

MEDIAN

Adott számhalmaz mediánját számítja ki.

MIN

Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.

MINA

Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget
és logikai értékeket).

NEGBINOMDIST

A negatív binomiális eloszlást adja vissza, annak valószínűségét, hogy Number_f számú hiba
lesz, mielőtt az s. számú (Number_s-th) próbálkozás sikerül, a siker valószínűsége pedig
Probability_f.

MODE

Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

NORMDIST

A normális eloszlás értékét számítja ki.

NORMINV

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

NORMSDIST

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

NORMSINV

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

PEARSON

A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.

PERMUT

Adott számú objektum összes lehetséges permutációinak számát számítja ki.

RSQ

A Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét számítja ki.

SKEW

Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.

SLOPE

Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.

SMALL

Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja eredményül.

STANDARDIZE

Normalizált értéket ad eredményül.

STDEV

Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.

STDEVA

Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását (beleértve a számokat, szöveget
és logikai értékeket).

STDEVP

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

STDEVPA

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és
logikai értékeket).

STEYX

Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját
számítja ki.
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Függvény

Leírás

TREND

Lineáris trend értékeit számítja ki.

VAR

Minta alapján becslést ad a varianciára.

VARA

Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

VARP

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

VARPA

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai
értékeket).

WEIBULL

A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.

A. függelék Támogatott Microsoft Excel-függvények - TM1 Web
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B. függelék Nem támogatott Microsoft Excel-függvények - TM1
Web
Az IBM Cognos TM1 Web az Excel-munkalap számos funkcióját támogatja. Ez a függelék a
TM1 Web által nem támogatott Excel függvényeket sorolja fel, kategória szerint és
betűrendben.

Adatbázis- és listakezelő függvények
Ez a táblázat a TM1 Web alkalmazásban nem támogatott ügyviteli függvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

DAVERAGE

A kiválasztott adatbázis-bejegyezések átlagát adja vissza.

DCOUNT

Egy adatbázis számokat tartalmazó celláinak számát adja vissza.

DCOUNTA

Egy adatbázis nem üres celláit számolja meg.

DGET

Kinyer egy adatbázisból egyetlen rekordot, amely megfelel a megadott feltételeknek.

DMAX

A kiválasztott adatbázis-bejegyzések közül a legnagyobb értéket adja vissza.

DMIN

A kiválasztott adatbázis-bejegyzések közül a legkisebb értéket adja vissza.

DPRODUCT

Összeszorozza az adatbázisban a feltételeknek megfelelő rekordok egy adott mezőjében
lévő értékeket.

DSTDEV

A kiválasztott adatbázis-bejegyzések mintájának alapján becslést ad a szórásra.

DSTDEVP

A kiválasztott adatbázis-bejegyzések teljes populációja alapján kiszámítja a szórást.

DSUM

Összeadja az adatbázisban a feltételeknek megfelelő rekordok mezőoszlopában lévő
számokat.

DVAR

A kiválasztott adatbázis-bejegyzések mintájának alapján becslést ad a varianciára.

DVARP

A kiválasztott adatbázis-bejegyzések teljes populációja alapján kiszámítja a varianciát.

Dátum- és időfüggvények
Ez a táblázat a TM1 Web alkalmazásban nem támogatott dátum- és időfüggvényeket sorolja
fel.
Függvény

Leírás

EDATE

A dátum sorozatszámát adja vissza, vagyis a kezdődátum előtti vagy utáni hónapok jelzett
számát.

EOMONTH

A hónap utolsó napjának sorozatszámát adja vissza egy megadott számú hónap előtt vagy
után.

NETWORKDAYS

Két dátum közötti összes munkanap számát adja vissza.

WEEKNUM

Átalakít egy sorozatszámot egy számmá, amely azt ábrázolja, hogy a hét numerikusan hová
esik egy évben.

WORKDAY

A megadott számú munkanap előtti vagy utáni dátum sorozatszámát adja vissza.

YEARFRAC

A kezdődátum és befejezési dátum közötti egész napok számát képviselő évtöredéket adja
vissza.
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Pénzügyi függvények
Ez a táblázat a TM1 Web alkalmazásban nem támogatott pénzügyi függvényeket sorolja fel.
Függvények

Leírás

ACCRINT

Egy rendszeres kamatot fizető kötvény felhalmozott kamatát adja vissza.

ACCRINTM

Egy kötvény felhalmozott kamatát adja vissza lejáratkor történő egyösszegű kifizetés esetén.

AMORDEGRC

Egy értékcsökkenési együttható használatával kiszámítja egy elszámolási időszak
értékcsökkenésének mértékét.

AMORLINC

Az egyes elszámolási időszakokra eső értékcsökkenést számítja ki.

COUPDAYBS

Kiszámítja a kamatfizetési időszak kezdetétől a teljesítés napjáig lévő napok számát.

COUPDAYS

A kötvények teljesítési napját tartalmazó kamatfizetési időszak napjainak számát adja vissza.

COUPDAYSNC

A teljesítési dátumtól a következő kamatfizetési dátumig lévő napok számát adja vissza.

COUPNCD

A teljesítési dátum utáni következő kamatfizetés dátumát adja vissza.

COUPNUM

Kiszámítja a teljesítési dátum és a lejárati dátum között fizetendő kamatfizetések számát.

COUPPCD

A teljesítési dátumot megelőző kamatfizetés dátumát adja vissza.

CUMIPMT

Két kamatfizetési időszak között fizetett halmozott kamatot számítja ki.

CUMPRINC

Kiszámítja egy kölcsön két időszak között fizetett halmozott összegét.

DISC

Visszaadja egy kötvény leszámítolási (visszavásárlási) kamatlábát.

DOLLARDE

Átalakít egy törtként kifejezett dollár árat egy tizedes számként kifejezett dollár árrá.

DOLLARFR

Átalakít egy tizedes számként dollár árat egy törtként kifejezett dollár árrá.

DURATION

Kiszámítja egy időszakos kamatfizetési kötvény éves időtartamát.

EFFECT

Az érvényes éves kamatlábat adja vissza.

FVSCHEDULE

A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.

INTRATE

A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.

MDURATION

Egy 100 dollár névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja
eredményül.

NOMINAL

Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.

ODDFPRICE

Egy 100 dollár névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ODDFYIELD

A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

ODDLPRICE

Egy 100 dollár névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ODDLYIELD

A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

PRICE

Egy 100 dollár névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

PRICEDISC

Egy 100 dollár névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.

PRICEMAT

Egy 100 dollár névértékű, lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

RECEIVED

A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összegét adja eredményül.

TBILLEQ

Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.

TBILLPRICE

Egy 100 dollár névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.

TBILLYIELD

Kincstárjegy hozamát adja eredményül.

VDB

Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg
módszerének alkalmazásával.

XIRR

Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.

XNPV

Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.

YIELD

Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.
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Függvények

Leírás

YIELDDISC

Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.

YIELDMAT

Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.

Információs függvények
Ez a táblázat a TM1 Web alkalmazásban nem támogatott információs függvényeket sorolja
fel.
Függvény

Leírás

ERROR.TYPE

Egy hibatípusnak megfelelő számot ad vissza.

INFO (információ)

A jelenlegi működési környezet információit adja vissza.

ISBLANK

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték üres.

ISEVEN

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha a szám páros.

ISLOGICAL

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték egy logikai érték.

ISNONTEXT

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték nem szöveg.

ISNUMBER

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték egy szám.

ISODD

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha a szám páratlan.

ISREF

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték egy hivatkozás.

ISTEXT

Akkor ad vissza TRUE (igaz) értéket, ha az érték szöveg.

n

Egy számra átalakított értéket ad vissza.

TYPE

Egy érték adattípusát jelölő számot ad vissza.

Kikeresés és hivatkozás függvények
Ez a táblázat a TM1 Web alkalmazásban nem támogatott kikeresés és hivatkozás
függvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

AREAS

Egy hivatkozásban lévő területek számát adja vissza.

INDIRECT

Egy szövegérték által jelölt hivatkozást ad vissza.

MATCH

Kikeres egy értéket egy hivatkozásban vagy tömbben.

RTD

Lekéri a valós idejű adatokat egy COM automatizálást támogató programból.

TRANSPOSE

Egy tömb transzponálását adja vissza.

B. függelék Nem támogatott Microsoft Excel-függvények - TM1 Web
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Matematikai és trigonometriai függvények
Ez a táblázat a TM1 Web alkalmazásban nem támogatott matematikai és trigonometriai
függvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

FACTDOUBLE

Egy szám dupla faktoriálisát adja vissza.

GCD

A legnagyobb közös osztót adja vissza.

LCM

A legkisebb közös többszöröst adja vissza.

MDETERM

Egy tömb mátrix determinánsát adja vissza.

MINVERSE

Egy tömb mátrix inverzét adja vissza.

MMULT

Két tömb mátrix szorzatát adja vissza.

MROUND

A kívánt többszörösre kerekített számot adja vissza.

MULTINOMIAL

Egy számkészlet multinomiálisát adja vissza.

QUOTIENT

Egy osztás egész szám részét adja vissza.

RANDBETWEEN

A megadott két szám között egy véletlenszámot ad vissza.

SERIESSUM

A képleten alapuló hatványsorozat összegét adja vissza.

SQRTPI

A (szám * pi) érték négyzetgyökét adja vissza.

SUBTOTAL

Egy lista vagy adatbázis egy részösszegét adja vissza.

SUMPRODUCT

A megfelelő tömb-összetevők szorzatának összegét adja vissza.

SUMSQ

Az argumentumok négyzetének összegét adja vissza.

SUMX2MY2

Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.

SUMX2PY2

Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.

SUMXMY2

Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.

TRUNC

Egy számot egésszé csonkít.

Statisztikai függvények
Ez a táblázat a TM1 Web alkalmazásban nem támogatott statisztikai függvényeket sorolja fel.
Függvény

Leírás

BETADIST

A béta kumulatív eloszlás függvényt adja vissza.

BETAINV

Egy adott bétaeloszláshoz kiszámítja a kumulatív eloszlásfüggvény inverzét.

CHIDIST

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

CHIINV

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

CHITEST

Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

COUNTBLANK

Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.

CRITBINOM

Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem
kisebb egy adott határértéknél.

FDIST

Az F-eloszlás értékét számítja ki.

FINV

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

FREQUENCY

A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.

FTEST

Az F-próba értékét adja eredményül.

GAMMADIST

Az gamma-eloszlás értékét számítja ki.
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Függvény

Leírás

GAMMAINV

A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

GAMMALN

A G(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

HYPGEOMDIST

A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

LOGINV

A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.

LOGNORMDIST

A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

NEGBINOMDIST

A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

PERCENTILE

Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja
eredményül.

PERCENTRANK

Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

POISSON

A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

PROB

Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.

QUARTILE

Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

RANK

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

TDIST

A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

TINV

A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

TRIMMEAN

Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.

TTEST

A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

ZTEST

Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Szöveg- és adatfüggvények
Ez a táblázat a TM1 Web alkalmazásban nem támogatott szöveg- és adatfüggvényeket sorolja
fel.
Függvény

Leírás

ASC

Szöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos)
karakterekké alakítja.

BAHTTEXT

Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.

JIS

A félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos)
karakterekké alakítja.

PHONETIC

Kinyeri a szöveg fonetikus (furigana) karaktereit a szöveges karakterláncból .

AutoShapes

A TM1 Web nem támogatja a Microsoft Office-alakzatok használatát.

B. függelék Nem támogatott Microsoft Excel-függvények - TM1 Web
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Közlemény
Ez a tájékoztató a világszerte forgalmazott termékekhez és szolgáltatásokhoz készült.
Lehet, hogy az IBM a dokumentumban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy funkciókat
más országokban nem forgalmazza. Érdeklődjön a helyi IBM-képviselőnél, hogy az Ön
országában jelenleg milyen termékek és szolgáltatások érhetők el. Az IBM bármilyen
termékére, programjára vagy szolgáltatására vonatkozó bármilyen utalás nem jelenti azt, hogy
csak az az IBM-termék, -program vagy -szolgáltatás használható. Használható helyettük
bármely olyan funkcionálisan egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem
sérti az IBM szellemi tulajdonjogait. A nem IBM-termékek, -programok és -szolgáltatások
értékelése és működésének ellenőrzése azonban a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum
ismertethet olyan termékeket, szolgáltatásokat vagy funkciókat, amelyeket a megvásárolt
Program vagy licencjogosultság nem tartalmaz.
Az IBM rendelkezhet olyan szabadalmakkal vagy bejegyzés alatt álló szabadalmakkal,
amelyek a dokumentumban tárgyalt termékekre vonatkoznak. A dokumentum birtoklása
senkit nem jogosít fel ezeknek a szabadalmaknak a használatára. Használati engedélyt az
alábbi címen kérhet:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
A kétbájtos (DBCS) adatokra vonatkozó licenccel kapcsolatban érdeklődjön az IBM Szellemi
Tulajdoni Osztályán (Intellectual Property Department) saját országában, vagy írásban az
alábbi címen:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Az alábbi bekezdés nem érvényes az Egyesült Királyságban és más olyan országokban, ahol
az ilyen kikötéseket a helyi jogszabályok nem engedik meg: AZ INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION EZT A KIADVÁNYT JELEN
ÁLLAPOTÁBAN, MINDENNEMŰ KINYILVÁNÍTOTT VAGY BELEÉRTŐDŐ
JÓTÁLLÁS NÉLKÜL ADJA KÖZRE, BELEÉRTVE A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE, AZ
ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ
BELEÉRTŐDŐ JÓTÁLLÁST, DE NEM CSAK EZEKRE KORLÁTOZVA. Egyes államok
bizonyos tranzakciók esetében nem engedélyezik a kinyilvánított vagy beleértődő jótállásra
vonatkozó felelősségelhárítást, ezért lehet, hogy ez a nyilatkozat Önre nem vonatkozik.
Az itt közzétett információ műszaki pontatlanságokat és nyomdahibákat tartalmazhat. Az
információt rendszeres időközönként módosítjuk, ezek a módosítások a kiadvány új
kiadásaiban kapnak helyet. Az IBM bármikor, előzetes értesítés nélkül fejlesztéseket és
módosításokat hajthat végre a kiadványban ismertetett termékeken és programokon.
A tájékoztatóban a nem IBM-webhelyekre való utalások csak kényelmi szempontok miatt
vannak feltüntetve, és semmilyen módon nem az adott webhelyek támogatására szolgálnak.
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Az ezeken a webhelyeken található anyagok nem részei ennek az IBM-terméknek, és a
webhelyeket a felhasználó saját kockázatára keresheti fel.
Az IBM minden általa helyesnek vélt módon és a felhasználók felé bármiféle kötelezettség
nélkül felhasználhatja és terjesztheti a felhasználók által bármi módon neki küldött
információkat.
A programhoz licenccel rendelkezők, akik azért szeretnének információkat kapni a
programról, hogy engedélyezhessék: (i) az egymástól függetlenül létrehozott programok közti
adatcserét (beleértve ezt a programot is) és (ii) az adatcsere útján kapott információk
kölcsönös felhasználását, ide fordulhatnak:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Kanada
Ezek az információk a megfelelő használati feltételekbe való beleegyezés után, egyes
esetekben díjfizetés ellenében lehetnek elérhetőek.
Az IBM a dokumentumban ismertetett, licenc ellenében használható programot és minden
hozzá biztosított, licenccel használható anyagot az IBM felhasználói szerződés, az IBM
nemzetközi programlicenc-szerződés vagy más, a felek közti, fentiekkel egyenértékű
szerződés feltételeinek betartása mellett tesz elérhetővé.
A teljesítményre vonatkozó minden itt említett adat felügyelt körülmények közt lett
meghatározva, ennélfogva az adatok más üzemi körülmények közt jelentős mértékben
eltérőek lehetnek. Egyes méréseket fejlesztői szintű rendszereken hajtottak végre, és nincs rá
semmi garancia, hogy ugyanazt az eredményt fogják adni az általánosan elérhető
rendszereken is. Egyes mérések emellett extrapolációs becslésekből származhatnak. A
tényleges eredmények ettől eltérhetnek. A dokumentumot használóknak saját környezetükben
kell ellenőrizniük a vonatkozó adatokat.
A nem IBM-termékekre vonatkozó adatokat az adott termékek gyártóitól kaptuk, közzétett
kiadványaikból vagy más nyilvánosan elérhető forrásokból szereztük be. Az IBM ezeket a
termékeket nem ellenőrizte, és nem tudja igazolni teljesítményük pontosságát,
kompatibilitásukat és a nem IBM-termékekre vonatkozó egyéb állításokat. A nem
IBM-termékek képességeivel kapcsolatos kérdésekkel keresse meg a nevezett termék
gyártóját.
Az IBM jövőbeni fejlődési irányvonalával vagy szándékaival kapcsolatos kijelentések
előzetes értesítés nélkül módosíthatók vagy visszavonhatók, és pusztán célkitűzéseket
jelképeznek.
Ez a tájékoztató a napi üzletmenet során használt adatokra és jelentésekre mutat szemléltető
példákat. A lehető legjobb szemléltetés végett a példákban személyek, vállalatok, márkák és
termékek neve szerepelhet. Ezek a nevek mind kitaláltak, és a tényleges üzleti vállalkozások
nevével és címével való bármiféle egyezés csak a véletlen műve.
Ha szoftveres formában tekinti meg ezt a tájékoztatót, lehet, hogy a fényképek és a színes
ábrák nem jelennek meg.
Ezen szoftverajánlat nem használ cookie-kat vagy egyéb technológiákat a személyes
azonosításra alkalmas információk gyűjtésére.
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Védjegyek
Az IBM név, az IBM embléma és az ibm.com URL-cím az International Business Machines
Corp. védjegye vagy bejegyzett védjegye a világ számos országában. Más termék- és
szolgáltatásnevek az IBM és más vállalatok védjegyei lehetnek. Az IBM védjegyek aktuális
listája az interneten, a “ Copyright and trademark information ” weboldalon, a
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml címen érhető el.
A következő kifejezések más vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:
v A Microsoft, a Windows, a Windows NT és a Windows logó a Microsoft Corporation
védjegyei az Egyesült Államokban, más országokban vagy mindkettőben.
v A Java és minden Java alapú védjegy és embléma az Oracle vagy leányvállalatai védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
A Microsoft termékek képernyőképeinek használatát a Microsoft engedélyezte.

Közlemény
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Tárgymutató
Különleges jelek
& (és-jel) szabályokban 51
/ (törtvonal) szabályokban 50
% (százalékjel) szabályokban 51
\\ (balra döntött törtvonal) szabályokban
| (felfűzés) szabályokban 51
}Externals alkönyvtár
Excel fájlok 85
~ (hullámvonal) szabályokban 51

50

számok
0 szint (dimenzióhierarchiák)

11

A, Á
ablakok
Dimenziószerkesztő 19
Kocka létrehozása 33
adatbázis szabályfüggvények 52
Adatfoglalás
API függvények használatával 154
áttekintés 139
beállítás 146
cella állapotának megjelenítése 148
engedélyezés 145
engedélyezés felhasználócsoportok számára 147
engedélyezés kockákhoz 145
felülvizsgálati napló események megtekintése 148
függvények használata a megfigyeléshez 149
hogyan használható 139
megfigyelés 147
megfigyelés a TM1 Top segédprogrammal 148
mikor használható 139
TurboIntegrator függvények használatával 149
viselkedés más szolgáltatásokkal 142
Adatfoglalás API függvények
hibakódok 159
TM1DataReservationAcquire 155
TM1DataReservationGetAll 157
TM1DataReservationGetConflicts 158
TM1DataReservationRelease 155
TM1DataReservationReleaseAll 156
TM1DataReservationValidate 158
Adatfoglalási módok 140
Adatfoglalási TurboIntegrator függvények
CubeDataReservationAcquire 149
CubeDataReservationGet 152
CubeDataReservationGetConflicts 153
CubeDataReservationRelease 150
CubeDataReservationReleaseAll 151
adatok
felgöngyölítés 11
adatok importálása
feldolgozási munkalapok 100
adatok megosztása kockák között 60
aliasok
Dimenziószerkesztő 26
elemattribútumok 15
minták 15

alkalmazás
adminisztrátori (admin) hozzáférési jogosultság 110
biztonsági jogosultságok 122
nincs (none) hozzáférési jogosultság 112
olvasási hozzáférési jogosultság 111
alkalmazáshivatkozások átnevezése 91
alkalmazások
átalakítás nyilvánosból priváttá 94
átalakítás privátból nyilvánossá 93
áttekintés 77
biztonsági jogosultságok 79, 92
fájlhivatkozások hozzáadása 85
hely a szerveren 79
hivatkozások átnevezése 91
hivatkozások kezelése 89
hivatkozások privát nézetekre 84
hivatkozások privát részhalmazokra 84
hivatkozások törlése 91
közzététel 80, 93
közzététel a webes kliensbe 96
legfelső szintű 80
létrehozás és kezelés 80
logikai csoportosítások megtekintése 95
második szintű létrehozása 82
nyilvános 93, 94
nyilvános alkalmazások priváttá tétele 94
nyilvános priváttá tétele 94
objektumhivatkozások hozzáadása 83
privát 93, 94
privát hivatkozások közzététele 93
alkalmazások közzététele a webes kliensbe 96
API 165
JavaScript könyvtár 191
munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés 165
URL API 168
arányok
számítás szabályokkal 58
aszimmetrikus kockák
összekötés 65
aszimmetrikus kockák összekötése 65
átlagok számítása
szabályutasítások 64
attribútumok
áttekintés 15
formátum 16
példák 15
vs elemek 17
Az URL API paraméterei
AccessType 185, 189
AdminHost 187
AutoRecalc 187
ChartType 188
Cube 188
HideDimensionBar 189
HideToolbar 190
Művelet 185
TM1Server 190
Type 190
View 191
Workbook 191
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B
biztonság
alkalmazások 122
cella szintű 116
chore folyamatok 121
csoport 119
csoportjogok 109
dimenziószintű 119
elemszintű 114, 119
folyamatok 120
hivatkozások 122
hozzáférési jogosultságok 109
jogok interakciója 112
jogosultságok alkalmazása alkalmazásokra
kockaszintű 113, 119
Biztonsági átfedés 161
Biztonsági hozzáférés beállítás 120
biztonsági jogok hozzárendelése 109
biztonsági vezérlőkocka 116

92, 122

C
cella szintű biztonság
biztonsági vezérlőkocka 116
konszolidálások 116
legalsó szintű elemek 116
célszerver 41
chore
biztonság 121
nincs (none) hozzáférési jogosultság 112
olvasási hozzáférési jogosultság 111
cube
hozzáférési jogosultságok hozzárendelése 113
CubeDataReservationAcquire 149
CubeDataReservationGet 152
CubeDataReservationGetConflicts 153
CubeDataReservationRelease 150
CubeDataReservationReleaseAll 151
CubeViewer objektumok
JavaScript könyvtár segítségével 195
URL API segítségével 179
CubeViewer osztály
metódusok 212
tulajdonságok 208

E, É

CS
csoportok
biztonsági jogok hozzárendelése
dimenzió 116

109

D
DataReservationMode tulajdonság 146
DBS képletek
áttekintés 100
létrehozás 106
dimenziók
admin csoport 119
adminisztrátori (admin) hozzáférési jogosultság
elemek eltávolítása 21
elemek hozzáadása 20
elemek sorrendjének beállítása 22, 24
elnevezett szintek 31
feloldás 119
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dimenziók (Folytatás)
hierarchiák 11, 30
honosítás 45
hozzáférési jogosultságok hozzárendelése 119, 120, 121
írási hozzáférési jogosultság 112
kiválasztás egy kockában 10
konszolidálások 14, 56
lefoglalás 119
lefoglalás hozzáférési jogosultság 111
létrehozás 18
létrehozás a Dimenziószerkesztővel 19
létrehozási módszerek 18
munkalapok 28, 31
nincs (none) hozzáférési jogosultság 112
olvasási hozzáférési jogosultság 111
rendezés kockákban 33
ritka 33
sűrű 33
szerkesztés 19
testvérek hozzáadása 20
zárolás 119
zárolás feloldása 119
zárolási (lock) hozzáférési jogosultság 110
Dimenziószerkesztő
aliasok használata 26
elemek kiválasztása 24
elemek rendezése 25, 26
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elemattribútumok
Választéklista 38
elemek
adminisztrátori (admin) hozzáférési jogosultság 109
biztonság 119
feloldás 115
honosítás 45
hozzáadás dimenzióhoz 19, 20
hozzáférési jogosultságok hozzárendelése 115
írási hozzáférési jogosultság 112
karakterlánc 14
kiválasztás a Dimenziószerkesztőben 24
konszolidált 14, 115
konszolidált törlése 21
lefoglalás 115
lefoglalás hozzáférési jogosultság 111
minden látható elem kiválasztása 20
nincs (none) hozzáférési jogosultság 112
numerikus 14
olvasási hozzáférési jogosultság 111
pozíció módosítása a hierarchiában 20
rendezés a Dimenziószerkesztőben 24
sorrend a dimenzióban 22
sorrend beállítása a dimenzióban 22, 24
sorrend beállítása a Server Explorer ablakban 24
súlyozó tényezők 12
testvérek hozzáadása 20
típusok 14
törlés dimenzióból 21
vs attribútumok 17
zárolás 116
zárolás feloldása 116
zárolási (lock) hozzáférési jogosultság 110
elemek rendezése
betűrendben a Dimenziószerkesztőben 25
Dimenziószerkesztő 24
hierarchia szerint a Dimenziószerkesztőben 26

elemek rendezése (Folytatás)
index szerint a dimenzióban 25
elnevezett hierarchiaszintek 31
eltávolítás
elemek dimenziókból 21
hivatkozások alkalmazásokból 91
konszolidált elemek 21
értékek
származtatás szabályokkal 47
Excel
}Externals alkönyvtár 85
fájlhivatkozások 89, 91
munkalapfüggvények 215
nem támogatott munkalapfüggvények

honosítás 43
hozzáférési jogosultságok
admin 109
hozzárendelés chore folyamatokhoz 121
hozzárendelés dimenziókhoz 119
hozzárendelés elemekhez 115
hozzárendelés folyamatokhoz 120
hozzárendelés kockákhoz 113
interakció 112
írás (write) 112
konszolidált elemek 115
lefoglalás 111
nincs (none) 112
olvasás (read) 111, 112
replikálási jogok 42
zárolás 110, 111
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F
felgöngyölítés 12
Felirat attribútum 43, 44, 45
feltételes logika
szabályképletek 50
foglalt karakterek
objektumnevek 5
folyamat
biztonság 120
biztonsági adatok módosítása 120
nincs (none) hozzáférési jogosultság 112
olvasási hozzáférési jogosultság 111
forráskockák 41
forrásszerver 41
fúrás
átfúrási folyamatok 66, 68, 69, 70
lefúrás 12
függvények
dátum és idő 215
DB 52, 60
IF 50
információk 216
keresési és hivatkozási 217
logikai 217
matematikai és trigonometriai 218
nem támogatott 225, 226, 227, 228, 229
pénzügyi 215
statisztikai 221
STET 54
szöveg és adat 220
támogatott Excel munkalap 215

I, Í
IF függvény
szabályképletek 50
írási hozzáférési jogosultság

J
JavaScript könyvtár
"head" HTML-címkék 192
áttekintés 191
CubeViewer metódusok 212
CubeViewer objektumok betöltése 195
CubeViewer osztály 207
CubeViewer tulajdonságok 208
Munkafüzet tulajdonságai 203
Munkafüzetek metódusai 205
Munkafüzetosztály 201
munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés
tulajdonság- és metódusminták 198
visszahívó függvények 196
weblapobjektumok betöltése 193

20

H
hierarchiaszintek áttekintése 11
hiperhivatkozások
feltöltött alkalmazásfájlok megnyitása 96
hivatkozások
adminisztrátori (admin) hozzáférési jogosultság
átalakítás nyilvánosból priváttá 94
átalakítás privátból nyilvánossá 93
nincs (none) hozzáférési jogosultság 112
nyilvános 93, 94
olvasási hozzáférési jogosultság 111
privát 93, 94

165

K

GY
gyerek
hozzáadás konszolidált elemekhez

112

110

karakterlánc-elemek
meghatározott 14
kocka
adminisztrátori (admin) hozzáférési jogosultság 109
aszimmetrikus összekötés 65
biztonság 119
DB szabályfüggvény adatok megosztásához 60
DBS képlet értékek 106
dimenziók kiválasztása 10
dimenziók rendezése 33
értékek beolvasása DBR képletekkel 105
feloldás 114
forrás 41
igény szerinti betöltés 36
írási hozzáférési jogosultság 112
Kocka létrehozása párbeszédablak 33
lefoglalás 114
lefoglalás hozzáférési jogosultság 111
létrehozás 33
létrehozás adatok nélkül 33
létrehozás külső adatforrásokkal 33
megjelenített értékek formátuma 16
mint kikeresési tábla 103
nincs (none) hozzáférési jogosultság 112
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kocka (Folytatás)
olvasási hozzáférési jogosultság 111
optimalizálás 35
példák 9, 11
szabályképlet hivatkozások 52
tulajdonságok 33
tükör 41
zárolás 114
zárolás feloldása 114
zárolási (lock) hozzáférési jogosultság 110
kockák
honosítás 44
kockák feltöltése
DBS képletek 106
kockák igény szerinti betöltése 36
kockák optimalizálása 35
konstansok
szabályképletek 49
konszolidálások
létrehozás súlyozó tényezőkkel 12
több útvonal egyetlen dimenzión belül 13
vs szabályok 14
konszolidált elemek 115
elemek eltávolítása 21
gyerekek hozzáadása 20
meghatározás dimenzió-munkalapokkal 30
meghatározott 14
körkörös hivatkozások (szabályok) 58

L
lefoglalás hozzáférési jogosultság 111
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled paraméter
logikai operátorok
szabályképletek 51

168

M
megjelenítésformátumok
beállítás 17
kockaértékek 16
Munkafüzetosztály 201, 207
metódusok 205
tulajdonságok 203
munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés 165
Művelet gomb
áthelyezés és átméretezés 137
áttekintés 123
folyamat futtatása és navigálás egy munkalapra 130
hozzáadás munkalaphoz 123
megjelenés tulajdonságai 132
módosítás 136
navigálás egy másik munkalapra 128
speciális navigációs és leképezési beállítások 132

N
nem támogatott Excel függvények
ACCRINT 226
ACCRINTM 226
AMORDEGRC 226
AMORLINC 226
AREAS 227
ASC 229
BAHTTEXT 229
BETADIST 228
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nem támogatott Excel függvények (Folytatás)
BETAINV 228
CHIDIST 228
CHIINV 228
CHITEST 228
COUNTBLANK 228
COUPDAYBS 226
COUPDAYS 226
COUPDAYSNC 226
COUPNCD 226
COUPNUM 226
COUPPCD 226
CRITBINOM 228
CUMIPMT 226
CUMPRINC 226
DAVERAGE 225
DCOUNT 225
DCOUNTA 225
DGET 225
DISC 226
DMAX 225
DMIN 225
DOLLARDE 226
DOLLARFR 226
DPRODUCT 225
DSTDEV 225
DSTDEVP 225
DSUM 225
DURATION 226
DVAR 225
DVARP 225
EDATE 225
EFFECT 226
EOMONTH 225
ERROR.TYPE 227
FACTDOUBLE 228
FDIST 228
FINV 228
FRENQUENCY 228
FTEST 228
FVSCHEDULE 226
GAMMADIST 228
GAMMAINV 229
GAMMALN 229
GCD 228
HYPGEOMDIST 229
INDIRECT 227
INFO (információ) 227
INTRATE 226
ISBLANK 227
ISEVEN 227
ISLOGICAL 227
ISNONTEXT 227
ISNUMBER 227
ISODD 227
ISREF 227
ISTEXT 227
JIS 229
LCM 228
LOGINV 229
LOGNORMDIST 229
MATCH 227
MDETERM 228
MDURATION 226
MINVERSE 228
MMULT 228
MROUND 228

nem támogatott Excel függvények (Folytatás)
MULTINOMIAL 228
n 227
NEGBINOMDIST 229
NETWORKDAYS 225
NOMINAL 226
ODDFPRICE 226
ODDFYIELD 226
ODDLPRICE 226
ODDLYIELD 226
PERCENTILE 229
PERCENTRANK 229
PHONETIC 229
POISSON 229
PRICE 226
PRICEDISC 226
PRICEMAT 226
PROB 229
QUARTILE 229
QUOTIENT 228
RANDBETWEEN 228
RANK 229
RECEIVED 226
RTD 227
SERIESSUM 228
SQRTPI 228
SUBTOTAL 228
SUMPRODUCT 228
SUMSQ 228
SUMX2MY2 228
SUMX2PY2 228
SUMXMY2 228
TBILLEQ 226
TBILLPRICE 226
TBILLYIELD 226
TDIST 229
TINV 229
TRANSPOSE 227
TRIMMEAN 229
TRUNC 228
TTEST 229
TYPE 227
VDB 226
WEEKNUM 225
WORKDAY 225
XIRR 226
XNPV 226
YEARFRAC 225
YIELD 226
YIELDDISC 227
YIELDMAT 227
ZTEST 229
névadási előírások
TM1 objektumok 5
nincs (none) hozzáférési jogosultság 112
numerikus
elemek meghatározása 14
konstansok szabályképletekben 49

O, Ó

NY

SZ

nyilvános
alkalmazások 93
hivatkozások alkalmazásokban

93

objektumhivatkozások
alapértelmezett műveletek 89
átnevezés 91
törlés alkalmazásokból 91
objektumok
megjelenítés a Server Explorer ablakban
OLAP 35
OLE DB 35
olvasási hozzáférési jogosultság 111, 112
operátorok (szabályok)
aritmetikai 50
logikai 51
összehasonlítás 51

95

Ö, Ő
összehasonlító operátorok
szabályképletek 51
összesítés
szabályészlelő 14

P
párbeszédablakok
Kocka létrehozása 33
privát
alkalmazások 93
hivatkozások alkalmazásokban

93

R
RDCLS 116
replikálások
célszerver 41
előnyök 41
forráskocka 41
forrásszerver 41
kocka kapcsolatok 41
szerverkapcsolatok 41
szükséges hozzáférési jogok
tükörkocka 41
ritka dimenziók 33

42

S
SecurityOverlayCreateGlobalDefault 161
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault 162, 163
Server Explorer
elemek sorrendjének beállítása 24
kiválasztott objektumok megjelenítésének kikapcsolása
STET szabályfüggvény 54
súlyozó tényezők
konszolidálások 12
sűrű dimenziók 33

95

szabályészlelő
összesítés 14
szabályképletek
aritmetikai operátorok 50
belső kockahivatkozások 52
feltételes logika 50
Tárgymutató
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szabályképletek (Folytatás)
kifejezések összehasonlítása 51
kockahivatkozások 52
külső kockahivatkozások 52
logikai operátorok 51
numerikus konstansok 49
összehasonlító operátorok 51
szintaxis 49
szabálymunkalapok
áttekintés 54
fájlnevek 54
használat 55
létrehozás 55
mentés 55
Szabálynyomkövető
adatforrások ellenőrzése 75
áttekintés 72
egyszerű példa 73
FEEDERS nyomkövetése 75
összetett példa 73
számítások nyomkövetése 72
szabályok
áttekintés 47
értékek származtatása 47
fájlnevek 47
hibakeresés 72
Szabálynyomkövető 72
választéklisták 39
vs konszolidálások 14
szabályok hibakeresése
adatforrások ellenőrzése 75
áttekintés 72
FEEDERS nyomkövetése 75
számítások nyomkövetése 72
szabályutasítások
arányok számítása 58
aszimmetrikus kockák összekötése 65
átlagok számítása 64
cél meghatározása 48
DB függvény 60
DB szabályfüggvény kockaadatok megosztásához 60
dimenziókonszolidálások felülbírálása 56
elsőbbség dimenziókonszolidálásokkal szemben 56
hatókör korlátozása 54
irányelvek 48
Képlet 48
kikerülés 54
konszolidált és numerikus elemek 53
korlátozás egyszerű értékekre 62
körkörös hivatkozások 58
minta 60
minta alkalmazások 58
STET függvény 54
számítások sorrendje 56
szervezés 53
szintaxis 48, 60
Területdiagram 48
szabályutasítások kikerülése 54
szerver
cél 41
forrás 41
szintaxis
szabályképletek 49
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T
támogatott Excel függvények
ABS 218
ACOS 218
ACOSH 218
ADDRESS 217
ASIN 218
ASINH 218
ATAN 218
ATAN2 218
ATANH 218
AVEDEV 221
AVERAGE 221
AVERAGEA 221
BINOMDIST 221
CEILING 218
CELL 216
CHAR 220
CHOOSE 217
CLEAN 220
CODE 220
COLUMN 217
COMBIN 218
CONCATENATE 220
CONFIDENCE 221
CORREL 221
COS 218
COSH 218
COUNT 221
COUNTA 221
COUNTIF 221
COVAR 221
DATE 215
DATEVALUE 215
DAY 215
DAYS360 215
DB 215
DDB 216
DEGREE 218
DEVSQ 221
DOLLAR 220
ÉS 217
EVEN 218
EXACT 220
EXP 218
EXPONDIST 221
FACT 218
FALSE 217
FIND 220
FISHER 221
FISHERINV 221
FIXED 220
FLOOR 218
FORECAST 221
FV 216
GEOMEAN 221
GROWTH 221
HARMEAN 221
HLOOKUP 217
HOUR 215
HYPERLINK 217
IF 217
INDEX 217
INT 218
INTERCEPT 221
IPMT 216
IRR 216

támogatott Excel függvények (Folytatás)
ISERR 216
ISERROR 216
ISNA 216
ISPMT 216
KURT 221
LARGE 221
LEFT 220
LEN 220
LINEST 221
LN 219
LOG 219
LOG10 219
LOGEST 221
LOOKUP 217
LOWER 220
MATCH 222
MAX 221
MAXA 222
MEDIAN 222
MID 220
MIN 222
MINA 222
MINUTE 215
MIRR 216
MOD 219
MODE 222
MONTH 215
MORMINV 222
NA 216
NEGBINOMDIST 222
NEM 217
NORMDIST 222
NORMSDIST 222
NORMSINV 222
NOW 215
NPER 216
NPV 216
ODD 219
OFFSET 217
OSZLOPOK 217
PEARSON 222
PERMUT 222
PI 219
PMT 216
POWER 219
PPMT 216
PRODUCT 219
PROPER 220
PV 216
RADIAN 219
RAND 219
RATE 216
REPLACE 220
REPT 220
RIGHT 220
ROMAN 219
ROUND 219
ROUNDDOWN 219
ROUNDUP 219
ROW 218
RSQ 222
SEARCH 220
SECOND 215
SIGN 219
SIN 219
SINH 219

támogatott Excel függvények (Folytatás)
SKEW 222
SLN 216
SLOPE 222
SMALL 222
SOROK 218
SQRT 219
STANDARDIZE 222
STDEV 222
STDEVA 222
STDEVP 222
STDEVPA 222
STEYX 222
SUBSTITUTE 220
SUM 219
SUMIF 219
SYD 216
T 220
TAN 219
TANH 219
TEXT 220
TIME 215
TIMEVALUE 215
TODAY 215
TREND 223
TRIM 220
TRUE 217
UPPER 220
VAGY 217
VALUE 220
VAR 223
VARA 223
VARP 223
VARPA 223
VLOOKUP 218
WEEKDAY 215
WEIBULL 223
YEAR 215
Terület (szabálycél) 48
testvérek
hozzáadás dimenziókhoz 20
TM1
objektumok névadási előírásai 5
TM1 Web API 165
TM1 Web JavaScript könyvtár
Lásd: JavaScript könyvtár
TM1 Web URL API
Lásd: URL API
TM1DataReservationAcquire 155
TM1DataReservationGetAll 157
TM1DataReservationGetConflicts 158
TM1DataReservationRelease 155
TM1DataReservationReleaseAll 156
TM1DataReservationValidate 158
több dimenzió
áttekintés 3
diagram 4
példa 3
több konszolidálási útvonal 13
tükörkockák 41

U, Ú
URL API 168
action paraméter 175
AdminHost paraméter 172
alap URL 170
Tárgymutató
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URL API (Folytatás)
alapelvek 172
áttekintés 169
CubeViewer címelemek 181
CubeViewer diagramok 181
CubeViewer diagramtípusa 182
CubeViewer megjelenítési módjai 181
CubeViewer megjelenítési tulajdonságai 180
CubeViewer objektumok megjelenítése 179
CubeViewer objektumok megnyitása 179
első lépések 169
felhasználói bejelentkezés és kijelentkezés 173
HTML iframe 172
kijelentkezés 175
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled paraméter 168
munkamenet-azonosítóval történő bejelentkezés 165
műveletek alkalmazása objektumokra 176
Open paraméter 176
paraméterek 171
paraméterreferencia 185
régebbi URL API projektek frissítése 183
szintaxis 169
TM1Server paraméter 172
URL váltókarakterek 171
űrlapalapú bejelentkezés 174
Weblap címelemei 178
Weblap megjelenítési tulajdonságai 178
weblapobjektumok megjelenítése 177
weblapobjektumok megnyitása 177
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V
választéklisták
dimenzió 37
elsőbbségi sorrend 41
létrehozás 36
létrehozás elemattribútumokkal 38
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